
OSOUŠEČ RUKOU T 2100 – matný nerez 

 
NÁVOD K OBSLUZE 

 

       Specifikace: 

 

Nerezový kryt – matné provedení. 
 
Rady k umístění 
 
Nejvhodnější vzdálenost od země: 

a. Pánské toalety 109 cm 
b. Dámské toalety 104 cm 
c. Mladiství   99 cm 
d. Děti   84 cm 
e. Invalidé   89 cm 

 
Neumisťujte žádné jiné předměty v okruhu 40cm od senzoru.  
Neumisťujte osoušeč do míst se zvýšenou prašností. 
Dodržte minimální vzdálenost mezi dvěma osoušeči 60cm. 
 
Balení obsahuje 
 
1x osoušeč 
1x imbus klíč 
4x šroub + hmoždinky 
1x montážní šablona 
 
Instalace 
 

1. Vyberte nejvhodnější místo pro montáž.  
 (přívod el. proudu by měl být schován za zády osoušeče) 
2. Imbus klíčem uvolněte 2 šrouby a sundejte plastový kryt osoušeče. 
3. Dle přiložené šablony zakreslete na stěnu místa pro vrtání. 
4. Vyvrtejte 4 otvory do pevné stěny a umístěte hmoždinky. 
5. Přiložte osoušeč na otvory a přišroubujte na stěnu. 
6. Zapojte osoušeč ke zdroji el. energie. 
7. Nasaďte plastový kryt a imbusovým klíčem jej připevněte. 
8. Vložte ruce pod sensor a ujistěte se zda je osoušeč funkční. 
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Rozměry 252x273x207 mm 
Hmotnost 2,9 kg 
Spotřeba 2 100 W 
 230V / 50Hz 
Hlučnost 75 db 
Senzor 15 – 25 cm 
Doba sušení 25 - 30 sekund 
Otáčky elektromotoru 5000 rpm 
Elektrické krytí IP X1 



 
Zapojení přívodního kabelu 

- ujistěte se, že máte vypnutý přívod el. energie 
- zapojte přívodní kabel 
- zapněte přívod el. energie 
- dejte ruce pod sensor a ujistěte se zda je osoušeč funkční 

 
Upozornění:   Pro provoz osoušeče je zapotřebí přívodu el. energie. 
   Před montáží odpojte přívod el. energie.  
   Zapojení osoušeče může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.  
   Osoušeč musí být umístěn na pevné stěně. 
 

 

. 
Údržba 
 

1. Ujistěte se, že se do přístroje nedostává voda ani žádná jiná tekutina. 
2. Venkovní kryt osoušeče čistěte měkkým hadrem, teplou vodou a  malým množstvím 

mýdlového čistícího prostředku 
 
 
Upozornění:  Před jakoukoliv údržbou či manipulací s přístrojem odpojte přívod el. energie. Jakékoli 

úkony neprovádějte bez přítomnosti odborného pracovníka.  
 

 
Výrobek spadá do oblasti působnosti směrnice (2002/96/EC) a musí být po skončení 
životnosti řádně zlikvidován. 
 
 
Zakoupili jste kvalitní výrobek, přejeme si, aby jste i vy byli spokojeni! 
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