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OSOUŠEČ RUKOU TYPHOON 2000 

 
NÁVOD K OBSLUZE 

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

 
 

Strana 2 - Specifikace: 

 celokovové tělo v bílém provedení  
Rozměry 34 x 24 x 17 cm 
Hmotnost 5,6 kg 
Spotřeba 2 000 W 
 230V / 50Hz 
Tepelná ochrana 650C +/- 50C 
Sensor 15 – 25 cm 
S prodlevou 3 +/- 1 sekund 
Otáčky elektromotoru 4800 – 5500 
Elektrické krytí IP X1 

 
 
 
Strana 5 - Popis přístroje: 
Shell fixed hole -  Šroub pro připevnění (odstranění) krytu 
Power wire input - Postranní přívody kabelu = po instalaci uvidíte přívodní kabel (*alternativa) 
  Zprava = přímo do těla osoušeče 
  Zleva = přívodní kabel prochází podél stěny za osoušečem, do těla osoušeče se 

dostává zadním přívodem kabelu 
Wind input Window - Přívod vzduchu 
Shell -   Kryt 
Wind output Window - Vývod vzduchu 
Sensor Window -   Senzor 
Dryer fixed hole -   Montážní otvory (4x) 
Energy input hole - Zadní přívod kabelu = po instalaci nebude přívodní kabel vidět (*alternativa) 
 
Main body – Tělo osoušeče 

1. Elektromotor 
2. Ovladač 
3. Přívod el. proudu 

 
 
 
Strana 6 – Rady k umístění 
 

1. Nejvhodnější vzdálenost od země cca 110 – 120 cm  
2. Pro montáž je zapotřebí přívodu el. proudu 
3. Neumisťujte žádné jiné předměty v okruhu 40cm od senzoru 
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Strana 7 – Instalace 
 
Před instalací si rozmyslete, který ze třech otvorů pro přívodní kabel použijete (viz. str. 5) 
Nainstalujte „Tělo osoušeče“ (viz. str. 5). 
Vyberte nejvhodnější místo na montáž a vyvrtejte otvory. 
Zabudujte bezpečně hmoždinky a šrouby (4x) 
 
Poznámka: Osoušeč musí být umístěn na pevné stěně. 
 
 
 
Strana 8 – Instalace 
 
Znázorňuje 3 možnosti umístění přívodního kabelu: 

- obr. vlevo nahoře – přívod kabelu pomocí zadního otvoru 
- obr. vpravo nahoře – přívod kabelu pomocí pravého postranního otvoru 
- obr. vlevo dole – přívod kabelu pomocí levého postranního otvoru 

 
 
 
Strana 9 – Instalace 
 
Přišroubujte kryt přístroje dvěmi postranními šrouby. 
 
Poznámka: Před přiděláním krytu prosím věnujte pozornost textu na str. 10. 
 
 

 

Strana 10 – Nastavení studeného / teplého vzduchu 
 
Před přišroubováním krytu máte vlevo od senzoru možnost nastavit: 
 

a) pozice vlevo – teplý vzduch 
b) pozice vpravo – studený vzduch 

 
Poznámka: Od výrobce je přednastaveno do pozice „a)“ – teplý vzduch 
 

 
. 
Strana 12 – 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. 
5. Nedotýkejte se částí osoušeče, které jsou znázorněny na obrázcích. 

 
 
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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