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HAKL SR AB19
Elektrický sušič rúk air blade

Nemecký
certifikát kvality

Návod na montáž a obsluhu SK



Popis výrobku:
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Elektrické sušiče rúk HAKL SR AB19 modelovej rady „air blade“ majú senzorové spustenie a vypnutie 

ventilátora. Silné prúdy vzduchu usmernené prúdnicami vodu z rúk doslova sfúknu za 8 - 10 sekúnd. 

Konštrukčne sú navrhnuté  najmä pre verejné toalety so zvýšeným pohybom osôb, kde je nutné rýchle 

osušenie rúk. Sušič rúk je určený pre montáž na zvislú stenu  použitím dvoch dodávaných kovových 

držiakov. Pripojenie k elektrickej sieti je možné pomocou dodávaného prívodného kábla alebo priamym 

pripojením z elektrického rozvodu.
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Prístup k hlavnému

vypínaču a poistke

Montážne 

skrutky 

predného krytu

Odporúčaná výška 

prívodu kábla pri 

montáži na pevno

Zásobník

na vodu
Vzduchový filter

hlavný vypínač

Pribalené montážne skrutky

618 - 638 mm
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Inštalačné držiaky

* 870 - 890 mm

dvierka
poistka

Zaisťovacie skrutky

proti nepovolenej 

demontáži



Pokyny výrobcu pre inštaláciu:
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Bezpečnostné pokyny výrobcu

 Montáž a uvedenie výrobku do prevádzky zverte odbornej firme!

 Montáž laickou osobou je neprípustná!

 Výrobca nezodpovedá za vady spôsobené neodbornou montážou a za mechanické

 poškodenie (násilné poškodenie, živelné pohromy atď.), ktoré vzniklo po predaji výrobku.

 Pri uvedení výrobku do prevádzky dôkladne dodržujte inštrukcie v návode na montáž a obsluhu.

 Akékoľvek opravy zverte len pracovníkovi autorizovaného servisu.

 Po odstránení krytu ohrievača hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!

 Nedotýkajte sa elektrických častí zariadenia pod napätím!

 Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisom,

 podľa príslušných noriem  EN, aby sa predišlo nebezpečenstvu.  

 Výrobok musí byť umiestnený podľa príslušných bezpečnostných noriem EN.

 Výrobok je zaradený do skupiny dielenských opráv!

Dôležité upozornenie pred montážou

   Sušič nikdy nemontujte na miesta s priamym dostrekom vody alebo na miestach so silnou                                     

 koncentráciou vodných pár!

 Sušič rúk montujte na miesto kde nič nebráni prístupu užívateľov.                                                           

   Sušič rúk montujte do predpísanej výšky, s predpísaným elektrickým prívodným káblom! 

 Pri montáži dbajte na to aby predmety z okolia nemohli spadnúť do štrbiny a nespustili sušič. 

 Sušič montujte na vhodné miesta v súlade s normami EN. Neodporúča sa montáž nad tepelné   

 zdroje. (radiátory, ohrevné panely a pod.)

 Sušič rúk nemontujte na miesta s priamym slnečným svetlom!

 Sušič rúk nemontujte na miesta kde teplota klesá pod -10°C a stúpa nad 40°C!

 Sušič rúk nemontujte do miestností s prítomnosťou agresívnych alebo výbušných plynov!

 Sušič rúk montujte minimálne 15 cm nad podlahov a minimálne 15 cm v ľavo od steny!

 Zabezpečte aby 10 cm od sušiča v pravo nebolo žiadne zrkadlo na stene! (mohol by sa samovoľne  

 spúšťať)

 Bezpečnostné upozornenia podľa STN EN 60 335-1:2012+A11

  Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so   
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod 
dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania 
spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.

  Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

  Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez   
dozoru.
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Návod na montáž:

1  Zvoľte výšku montáže 890 (870) mm. Priložte väčší z dvoch 

držiakov na rysku a označte miesta. Vyvŕtajte 3 otvory pre 

kotvičky. Vložte kotvičky do otvorov, priložte väčší držiak tak 

aby otvorená strana hákov držiaku smerovala hore. Pomocou 

dvoch až troch skrutiek priskrutkujte držiak na stenu.

2  Namerajte 307 mm nadol od väčšieho držiaka priložte 

menší držiak a označte dve miesta pre otvory. Vyvŕtajte dva 

otvory pre kotvičky. Priložte držiak s otvorenou časťou háku 

hore a pomocou dvoch skrutiek držiak upevnite.

4  Skontrolujte či sušič pevne drží, (zapnite istič prívodu pri 

montáži na pevno) otvorte dvierka na ľavej strane sušiča. Pod 

dvierkami je hlavná poistka sušiča a hlavný vypínač. Zapnite 

vypínač, rozsvieti sa modrý pás v štrbine pre ruky. Vložte ruky 

do štrbiny aby ste si overili funkčnosť a montáž je ukončená.

3   Pri použití originálneho prívodného káblu je montáž 

takmer hotová stačí len sušič nasunúť nad držiaky a spustiť 

ho tak aby priečky v zadnej časti sadli do otvorených častí 

hákov oboch držiakov. Vytiahnite zásobník na vodu a 

odskrutkujte dve skrutky v spodnej časti krytu schované za 

čelom zásobníka. Posuňte predný kryt smerom k hornej 

časti sušiča aby sa uvoľnili dve západky v jeho hornej časti 

a demontujte predný kryt. Nad čiernym plastovým blokom 

sú dve skrutky uvoľnené asi o 1,5 cm, ktoré treba dotiahnuť 

čím zabezpečíte sušič proti nechcenému posunu nahor a 

náhodnému odveseniu. Namontujte predný kryt opačným 

postupom ako pri demontáži, nasuňte zásobník na vodu a 

pripojte flexo kábel k elektrickej sieti.
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Zaisťovacie skrutky
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* Odporúčaná výška montáže sušiča pre ženy je 870 mm.

* Odporúčaná výška montáže sušiča pre mužov je 890 mm.
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SKV PRÍPADE MONTÁŽE PRÍVODU NAPEVNO PO BODE 2 NASLEDUJÚ 2A a 2B

2  A.) Aj pri zapájaní na privedený 

kábel je nutné vybrať zásobník na vodu, 

vyskrutkovať dve skrutky zo spodnej 

časti predného krytu a posunúť predný 

kryt smerom k hornej časti sušiča aby sa 

v jeho hornej časti uvoľnili dve západky. 

Demontujte predný kryt. Po demontáži sa 

odkryje miesto so svorkovnicou a úchytom 

kábla. Prevlečte pevný prívodný kábel cez 

otvor v zóne pre kábel. Teraz postupujte 

podľa bodu 2 B. Montáž dokončite podľa 

bodu 3 na strane 4.

2  B.) Upravte koniec kábla tak aby bola 

možná montáž do svorkovnice, uvoľnite 

úchyt kábla, kábel vložte do úchytu, upevnite 

a pripojte vodiče fázy a nuly do svorkovnice 

podľa schémy trvalého pripojenia. 

Pripojovacie 

miesto kábla

Predný kryt

Vzduchový

filter

Zásobník

na vodu

Dve skrutky 

predného krytu

 ScHéMA TRVALéHO PRiPOJENiA K ELEKTRicKEJ SiETi

Elektrická schéma zapojenia sušiča rúk HAKL SR AB19 
k 3-vodičovej elektrickej sieti (230V-50Hz).

1  Prívodný kábel ohrievača 3C 2,5 mm2

2  Odporúčaný spoj napevno - svorkovnica
3  Istič B10 A
4  Elektrický rozvod
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Čistenie zásobníka vody:

1   Uchopte zásobník a horizontálne ho pritiahnite 

k sebe, vylejte obsah zásobníka.  

(Zásobník čistite pravidelne najmenej však raz za 

týždeň aby sa predišlo nepríjemnému zápachu.)

2   Oddeľte kryt potiahnutím nahor.

3   Pod tečúcou vodou riadne vyumývajte kryt aj 

zásobník, dbajte na to aby sa vyčistili všetky detaily  

zásobníka a krytu.

Návod na obsluhu:

Sušič rúk  sa uvedie do činnosti 

vsunutím rúk do štrbiny sušiča. 

Senzor zapne ventilátor, spustia 

sa silné prúdy  vzduchu, ktoré 

vodu z rúk sfúknu. 

Po vysunutí rúk sa prúdenie 

vzduchu s malým oneskorením 

vypne. Bezdotyková prevádzka 

umožní hygienické a rýchle 

osušenie rúk. 

Ideálne je pohybovať 

smerom hore a dole 

bez vytiahnutia. 

Po 8 sekundách sú 

ruky osušené.

Opatrne vsuňte

ruky do štrbiny

sušiča až po zápästie.

  Pred vyčistením sušiča vždy vypnite sušič! Pri čistení používajte osobné ochranné prostriedky!
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  Odporúča sa aspoň raz po dvoch čisteniach zásobníka vyčistenie vzduchového filtra.

4   Je žiaduce naliať cca 200 ml vody na dno 

špáry pre ruky (vždy vodu lejte až po tom čo 

sa presvedčíte, že zásobník je na mieste). 

Prepláchnete tým zberný priestor a výpustný otvor.

  Zložte kryt a zásobník, otrite povrch do sucha 

a vložte kompletný zásobník na miesto.     

Čistenie vzduchového filtra:

1   Pri odňatom zásobníku vody uchopte uško tesne nad priestorom      

    pre zásobník a potiahnite v  horizontálnom smere k sebe.

2   Vysávačom precízne povysávajte mriežku filtra. 

3   Ak sa rozhodnete filter umyť vo vode, dokonale ho osušte. 

      Nikdy nevkladajte mokrý filter do sušiča.  

Návod na čistenie:

- Pri čistení nepoužívajte žiadne drsné prostriedky, ktoré by poškriabali prístroj!

- Nepoužívajte prostriedky na báze kyselín alebo zásad!

- Na čistenie sušiaceho priestoru nepoužívajte prostriedky na báze alkoholu! 

- Nepoužívajte koncentrované čistiace prostriedky na riad! Maximálna koncentrácia by nemala byť vyššia            

  ako 80% !

- Dezinfekčné prostriedky môžu prístroj poškodiť!

Výpustný otvor



Tabuľka technických údajov:

Rozmery:

Typ

príkon     W

Istenie pri napätí 230 V - 50 Hz  A

Stupeň krytia

Hlučnosť (1 m od prístroja)   dB

Hmotnosť netto/brutto   kg

Teplota vzduchu max.   oC

Dĺžka pripojovacieho el. kábla  mm

Pripojovací el. kábel   mm2

Doba chodu po odtiahnutí rúk

Rozmery obalu výška/šírka/hĺbka  mm

Kryt (materiál)

SR AB19

1900

8,3

IP X1

68

9 / 10,4

40

900

FLEXO 2x1 mm2

2 sekundy

  340 / 280 / 740

Plast

Technická podpora, záručný a pozáručný servis pre SR

INFOLINKA :    +421 911 71 71 91   Po-Pia: 7.00 - 15.00

HAKL s r.o.,  Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji,  Slovenská republika

tel. / fax: 02 / 4594 4469,  mob.: +421 910 923 196,  web: www.hakl.sk  

SK

str. 8


