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OSOUŠEČ RUKOU TYPHOON 1600 

 

NÁVOD K OBSLUZE 
Tento návod k obsluze prosím použijte v kombinaci s originálním návodem v anglickém jazyce. 

 

 Strana 1 - Specifikace: 

 celokovové tělo v bílém provedení  
Rozměry 26 x 23 x 17 cm 
Hmotnost 4 kg 
Spotřeba 1600 W 
 230V / 50 Hz 
Tepelná ochrana 800C +/- 50C 

Sensor 15 – 20 cm 
S prodlevou 3 +/- 1 sekund 

Otáčky elektromotoru 2800 
Elektrické krytí IP X1 

 

 
Strana 2 - Popis přístroje: 

Encloser – kryt 
Pedestal - podklad 
Wind flow outlet – vývod vzduchu 
Sensing window - sensor 
Power supply wire – přívodní kabel 
Back plate (with plastic expansion screws) – instalační lišta (plastiková hmoždinka) 
 
Strana 3 / 4 – Instalace 

 Nejvhodnější vzdálenost od země cca 110 – 120 cm  
 Pro montáž je zapotřebí přívodu el. proudu 
 Neumisťujte žádné jiné předměty v okruhu 40cm od senzoru 
 Zapojení osoušeče může prováděl pouze kvalifikovaný elektrikář. 
 

1. Nejdříve přidělejte instalační lištu 
- vyberte vhodné místo a vyvrtejte díry 
- hmoždinky vložte do děr a upevněte lištu šrouby 

 
2. Nasuňte osoušeč kolmo na drážku instalační lišty 

 
3. Zapojení přívodního kabelu 

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

 
Údržba 

1. Nestrkejte prsty ani jiné předměty do mřížky vývodu vzduchu.  
2. Před jakoukoliv údržbou odpojte přívod el. energie. 
3. Ujistěte se, že se do přístroje nedostává voda ani žádná jiná tekutina. 
4. Nerozmontovávejte přístroj bez přítomnosti odborného pracovníka. 

 

Zakoupili jste kvalitní výrobek, přejeme si, aby jste i vy byli spokojeni! 
 

V případě jakéhokoliv problému s osoušečem kontaktujte vašeho dodavatele nebo výhradního 
dovozce společnost ProCzech s.r.o. 
 

Záruka 2 roky. 
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