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Otvory pro upevňovací konzole

Otvor pro přívod napájení
220 - 240V
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Kryt napájení na boku osoušeče

1) a 3) 2)

Uchycení osoušeče ve spodní části (v montážním návodě bod 5):

1) vysunout zásobník zachycující vodu
2) přišroubovat osoušeč
3) zasunout zpět zásobník
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SLO 01L/S 

UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si, prosím, tento návod pozorně a držte se uvedených instrukcí. Návod 
poskytuje důležité informace o údržbě, použi , instalaci a řešení mimořádných situací. Špatná 
instalace může způsobit škody na lidském zdraví nebo na samotném zařízení. Za takto způsobené 
škody není výrobce zodpovědný. 

Ověřte, prosím, že přívod a zásuvka jsou dimenzovány na uvedený příkon (1750 W) 

Upevněte osoušeč na zeď pomocí upevňovací sady, která je součás  dodávky. Zapojte osoušeč 
pomocí síťového kabelu do zásuvky nebo připojte pevným přívodem. 

Technické údaje: 
Napájecí napě   220V - 240V 
Frekvence  50 - 60 Hz 
Příkon  Max 1750 W 
Kry   třída II, IP 31 
Rychlost vzduchu

 
 300 km/hod 

 
Tento výrobek odpovídá normám CEI – CE – RoHs – WEEE 
 
 
 
 

 
MONTÁŽNÍ NÁVOD 
 
OSOUŠEČ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN VE VZDÁLENOSTI MINIMÁLNĚ 80 CM OD VANY, SPRCHY NEBO 
UMYVADLA. 
 

  
Osoušeč musí být umístěn ve výšce 100 cm od podlahy  
Podlaha / Upevňovací konzole  
 

1) Přiložte montážní šablonu na zeď (upevňovací konzole musí být ve výšce 90 cm od podlahy) 
2) Nainstalujte upevňovací konzole pomocí šroubů (součást dodávky) 
3) Připojte do sítě: 

 
Montáž v    případě připojení síťového kabelu do zásuvky 

Součás  dodávky je síťový kabel a zástrčka (vedoucí ke spodní hraně osoušeče v zadní čás ). 
Zásuvka by měla proto být ve vzdálenos  50 cm do strany od spodní hrany osoušeče, ve 
výšce 30 cm od podlahy. 
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 Montáž v   případě připojení pevným přívodem 

Můžete odstranit síťový kabel a použít pevný přívod, aniž by došlo ke ztrátě záruky. ALE! 
Použijte, prosím, níže uvedené schéma (a montážní šablonu) pro správné připojení. 

   Odšroubujte kryt na boku osoušeče,
odstraňte síťový kabel se zástrčkou a zezadu připojte pevný přívod do svorkovnice. Kryt zpět 
zašroubujte.  
Montážní konzole 
Otvor pro přívod napájení 
 
Pevný přívod ze zdi by měl být ve výšce 70 cm od podlahy a ve vzdálenos  10 cm napravo od 
osy osoušeče.  

4) Zavěste osoušeč na konzole. 
5) Vytáhněte nádobku na vodu ve spodní čás  osoušeče a na odpovídajícím místě vyvrtejte 

otvor do zdi pro upevnění šroubu (viz obrázek). K zajištění osoušeče ke stěně použijte šrouby 
a také o-kroužky (těsnění) pro maximální pevnost mezi šroubem a plastem. 

 6) Zapněte elektriku.
 

 
Použi   
Vložte ruce do osoušeče – dojde k automa ckému zapnu . Po vyjmu  rukou se osoušeč sám 
vypne. Předpokládaná doba sušení je 10-12 vteřin.  Na přístroji je naprogramovaná 
bezpečnostní funkce vypnu  po 25 vteřinách. V tomto případě vyjměte ruce na min 2 vteřiny 
a znovu vložte. 
 
Bezpečnostní systém 
 Přístroj má naprogramovaný bezpečnostní systém, který zabraňuje vandalismu a 
nepřetržitému provozu, způsobenému částečným zakry m fotobuněk. Pro návrat 
k normálnímu režimu stačí odstranit překážku z fotobuněk. 
 
Údržba 
Upozornění: Před provedením jakékoliv údržby se ujistěte, že zařízení je odpojeno 
z elektrické sítě. 

Osoušeč čistěte měkkým hadříkem a vodou s neutrálním čis cím prostředkem.  
Minimálně jednou za týden je potřeba vyprázdnit nádobku na vodu. Nádobku lze lehce 
vyjmout viz obrázek. 

 
UPOZORNĚNÍ: 

- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům než k jakým je určeno, tedy k sušení rukou 
- Nenechávejte zařízení nechráněné před přírodními vlivy jako déšť, slunce atd. 
- Nedělejte na zařízení žádné úpravy 
- Nezakrývejte vzduchové trysky 
- Nezakrývejte mřížku pro přívod vzduchu do zařízení 
- Nevkládejte do osoušeče žádné předměty 
- V případě poruchy nebo nesprávného chodu zařízení odpojte přístroj ze sítě a kontaktujte 

výrobce, nebo prodejce. 

 
 


