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Instrukcja bezpieczeństwa 
Przed przystąpieniem do montażu/konserwacji urządzenia zapoznaj się z instrukcją 
bezpieczeństwa: 
1. Tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami może dokonać montażu/konserwacji napraw 
urządzenia. 
2. przed przystąpieniem do montażu/demontażu/napraw/konserwacji urządzenia należy 
odłączyć zasilanie. 
3. Urządzenie posiada obudowę bryzgoszczelną i minimalna odległość jego montażu od 
źródła wody wynosi minimum 0,6 m.  
4. Urządzenia nie wolno instalować na łatwopalnych powierzchniach. 
5. urządzenie musi być podłączone do stałej instalacji elektrycznej, zabezpieczonej zgodnie z 
przepisami – wyłącznik różnicowy wysokiej czułości I n≤0,03A. 
6. Pomiędzy urządzeniem a przyłączem do sieci powinien znajdować się przełącznik o 
przerwie między stykami co najmniej 3 mm. 
7. Instalacja elektryczna musi być uziemiona z odpowiednimi normami. 
8. Urządzenia nie można pod żadnym pozorem myć bieżąca wodą ani rozpylać nad nim 
żadnych płynów. 
9. Urządzenie może być używane przez dzieci, osoby o ograniczonych możliwościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy 
odpowiednich do jego obsługi pod warunkiem iż otrzymały instrukcje użytkowania lub 
znajdują się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. 
10. Pod żadnym pozorem nie wolno zatykać wlotów i wylotów powietrza. 
11. Urządzenie nie jest zabawką i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. 
12. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu urządzenia, awarię, uszkodzenia 
należy zgłosić administratorowi obiektu. W przypadku braku możliwości naprawy/regulacji 
opisanych w instrukcji należy suszarkę odłączyć od zasilania i skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem JOFEL www.jofel.pl 
13. Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. W razie pytań należy 
kontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub przez stronę www.jofel.pl 
14. Urządzenie nie powinno być narażone na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, 
słońce itp.) 
15. Urządzenie nie może być mocowane za pomocą kleju lub podobnych środków. 
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SPOSÓB UŻYCIA 
Urządzenie włącza się zdejmując końcówkę suszącą zaczepu i lekko pociągnąć ją do siebie. Po 
zakończeniu suszenia końcówkę należy zawiesić na zaczepie. Urządzenie wyłączy się samoczynnie 

 
INSTALACJA 
Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się czy napięcie w instalacji jest takie samo jak na 
tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu. Suszarka do włosów SLON jest urządzeniem, które 
należy instalować na ścianie w pozycji pionowej z wylotem powietrza skierowanym ku dołowi. 

 
 

Podczas instalacji należy: 
 Upewnić się, czy wtyczka jest wyjęta z gniazdka; 
 odkręcić wkręt A; 
 lekko rozszerzyć i zdjąć obudowę; 
 przyłożyć urządzenie do ściany w planowanym miejscu mocowania, zaznaczyć 

rozmieszczenie otworów; 
 w miejscach zaznaczonych wywiercić otwory 5mm 
 przymocować urządzenie do ściany przy pomocy wkrętów rozporowych 
 założyć obudowę i przykręcić wkrętem A 

 


