
Suszarka SU-P1

Parametry techniczne:

Napięcie znamionowe: 230V~  50 Hz  
Moc znamionowa: 800 W
Wymiary: 
    A – szerokość: 180 mm
    B – głębokość: 110 mm
    C – wysokość:  255 mm
Szybkość nawiewu: >10m/s
Wydajność skuteczna: 0,9m3/min.
Poziom hałasu: 67 dB
Waga NETTO: 1,70  kg
Waga BRUTTO: 2,06  kg

Urządzenie działa w sposób automatyczny.  Aby 
ją uruchomić wystarczy podnieść rączkę. Będzie 
z niej wiało ciepłe powietrze. Siłę wydmuchu  
regulujemy dwustopniowym suwakiem  
umieszczonym na obudowie.  Po odwiesze-
niu rączki, suszarka wyłączy się. Suszarka  
posiada bezpiecznik termiczny. Wyłącza się po 
określonym czasie. Ponowne uruchomienie 
wymaga odwieszenia rączki suszarki.

Instalację suszarki może wykonywać jedynie osoba z odpowiedn-
imi uprawnieniami
Niniejsze urządzenie można zainstalować i używać w łazience, ubikacji, 
itp. Zalecana wysokość montażu ok.120cm od podłogi. 
Sposób montażu:
Przymocować wkrętami płytkę instalacyjną.
Posługując się płytką instalacyjną wywiercić w ścianie 3 otwory  
i wstawić kołki rozporowe.
Nasunąć urządzenie na płytkę instalacyjną do momentu zatrzaśnięcia 
się zatrzasku
Po umocowaniu urządzenia, przykręcić wkrętami pokrywę i podłączyć 
do prądu AC230V 
Suszarka powinna być podłączona do instalacji przewodami  
z zabezpieczeniem prądowym 10A oraz bezpiecznikiem różnicowo 
prądowym o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA (sprawdzić 
stan przewodu i linii zasilającej).
Instalacja oraz sposób zamocowania powinny spełniać wymagania 
odpowiednich przepisów oraz norm.
Po zamontowaniu sprawdzić czy nic nie ogranicza swobodnego 
dostępu powietrza do otworów nawiewu suszarki.
Suszarka nie jest przeznaczona do instalowania przy basenach.

SU-P1 jest automatyczną suszarką do włosów i 
ciała. Pokrywa została wykonana z tworzywa sz-
tucznego ABS, kolor biały, ref. 00241. Urządzenie 
posiada podwójne zabezpieczenie przed przegr-
zaniem.  Suszarka  jest łatwa w instalacji, przyjaz-
na dla użytkownika, bezpieczna i  niezawodna.  
Aby ją uruchomić, wystarczy zdjąć elastyczny 
wąż z uchwytu.

ref. 00241

Instalacja: Sposób użycia:

Opis produktu:

Produkt posiada Deklarację Zgodności Producenta



Suszarka SU-P1

BISK S.A. ul. Podleśna 19, 
Łubna 05-532 Baniocha
e-mail: bisk@bisk.pl 
tel. (22) 736-46-00

UWAGA:

STREFY BEZPIECZEŃSTWA:

Urządzenie należy zainstalować na mocnej, nie narażonej na wstrząsy ścianie. 
Nie dopuszczać do zalania wodą i innymi płynami.  W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę 
min.w 3 strefie, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. Nie instalować suszarki nad umywalkami. Instalowanie nad 
błyszczącymi blatami w odległości mniejszej niż 60 cm może być przyczyną wadliwego działania czujnika zbliżeniowego.
Nie instalować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne zapylenie, lub kurz  przewodzący, oraz w pomieszcze-
niach w których mogą znajdować się gazy łatwopalne.
W celu uniknięcia wypadków, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez osobę mającą stosowne uprawnienia. 
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie. 
Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.
Zabiegi konserwacyjne należy wykonać tylko po wyłączeniu suszarki z sieci elektrycznej. Pokrywę należy przecierać miękką 
ściereczką płynami nie zawierającymi octu, czy alkoholu. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących. Raz w roku 
należy usunąć kurz zalegający w otworze wylotowym.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychic-
znej, oraz osoby nie mające doświadczenia i znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub z instrukcją 
użytkowania sprzętu przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie służy do zabawy. 
Użytkowanie przez dzieci tylko pod nadzorem osób dorosłych.
Znaczenie symbolu przekreślonego kosza:
                Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do nie sortowanych odpadów komunalnych,     wyrzucać do specjalnych,           
                odpowiednio oznaczonych pojemników. 
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
Niniejsza suszarka musi zostać zainstalowana tak, aby znajdowała się poza   
 zasięgiem osób korzystających z  prysznica, lub biorących kąpiel w wannie. 
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