
TECHNICKÉ INSTRUKCE 

INSTALACE A NÁVOD 
 

OSOUŠEČ RUKOU MAGNUM HI-TECH 

 

 
Gratulujeme, že jste si vybrali osoušeč rukou Magnum HI-TECH od FUMAGALLI 
COMPONENTI. 
  
Tyto osoušeče jsou bezesporu nejlepší na trhu, pokud jde o výkon, spolehlivost a ochranu 
před vandalismem díky ocelovému krytu, který je navíc zabezpečen proti krádeži speciálním 
bezpečnostním klíčem. S minimální údržbou vám poskytne nejlepší služby pro mnoho let. 

 

                                          VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 
  
Pozorně si přečtěte všechny pokyny před zahájením instalace a použití osoušeče. 
Tento osoušeč je vyroben pro instalaci na stěnu. Nesnažte se jej používat jiným způsobem. 
Instalaci přístroje musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s bezpečnostními 
předpisy. 

Přístroj není vhodný pro venkovní instalaci a musí být umístěn na suchém místě. 

Na zařízení nikdy nepoužívejte přímý proud vody. 



Souprava obsahuje: 

- osoušeč rukou 
- pokyny k instalaci 
- 4 plastové zátky pro montáž na stěnu 
- 4 šrouby z oceli pro montáž na stěnu 
- 1 speciální klíč pro demontáž / montáž  
- 1 ochranný plášť pro elektrické kabely 
- 1 kondenzátor pro odrušení 

Technické parametry: 

- napětí: 208-240 V 
- frekvence: 50/60 Hz 
- tepelná spirála: 750–2200 W 
- motor: 250–450 W 
- ochrana: IP23 , třída I (musí být uzemněn) 
- hlučnost: 76-80 dB 
- rozměry: 345 x 274 x 205 mm 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALACE NA STĚNU 
  

1. Demontáž krytu 

1.1 Vyjměte osoušeč z krabice a položte ho na vodorovnou plochu (obr. 1). 
 

 obr.1 
 

1.2 Vysuňte plastové víčko k umožnění sejmutí krytu (obr. 2) 

  

 obr.2 

 

1.3 Vyšroubujte 2 bezpečnostní šrouby. Použijte přiložený klíč (obr. 3). 

 obr.3 

 



1.4 Obraťte osoušeč do horizontální polohy (obr. 4) a tlakem v místě šipky odstraňte kryt 

(obr. 5). 

 obr.4  obr.5 

 

1.5 Opatrně vyndejte osoušeč, aby nedošlo k poškození komponentů (obr. 6). 

 

 obr.6 

 

2. Instalace na stěnu 

Instalujte osoušeč v minimální vzdálenosti 600 mm od vany nebo sprchy. 

Pro snadnou údržbu instalujte přístroj tak, aby byl meziprostor minimálně 150 mm. 

V případě napájení externím kabelem namontujte přístroj v místě, kde je snadný přístup 
k zásuvce. 

K ukotvení použijte hmoždinky a šrouby. 

 

 

 

 



2.1 Vyvrtejte 4 otvory o průměru 8 mm podle diagramu. Ověřte si umístění napájení. 

 

 

2.2 Upevněte zadní stěnu šrouby (obr. 7). 

 obr.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Elektrické zapojení 

Zapojení musí provádět vždy kvalifikovaný elektrikář. 

Pro montáž s vnějším kabelem se doporučuje kabelová průchodka M20, která je součástí 
balení. 

3.1 Zapojení externím kabelem 

3.1.1 Provrtejte plastový díl a protáhněte kabel (obr. 8). 

 obr.8 

3.1.2 Utáhněte kabel (obr. 9). 

 obr.9 

3.1.3 Zapojte kabely (obr. 10). 

 obr.10 

3.1.4 Zapojte zdroj energie. 



3.2 Zapojení do zdi 

3.2.1 Zasuňte plastové víčko (obr. 11). 

 obr.11 

3.2.2 Na kabely ze zdi použijte ochranné pouzdro, které je součástí dodávky (obr. 12). 

 obr.12 

3.2.3 Následujte instrukce 3.1.2 

 

4. Nasazení krytu 

4.1 Nasaďte kryt (obr. 13). 

 obr.13 



4.2 Upevněte šrouby (obr. 14). 

 obr.14 

 

 

                                                 OPERACE 
 

 1 -  Zapnutí osoušeče 

1.1 Zapojte napájení. 

1.2 Přiložte ruce ve vzdálenosti 10 až 15 cm a infra systém spustí motor. Řádné fungování je 
indikováno zeleným světlem, které osvětluje ruce. Chcete-li osoušeč zastavit, posuňte 
ruce mimo zelené světlo. 

 

2 -  Teplota a funkce úspory energie 

 

Magnum HI-TECH je vybaven systémem automatického řízení teploty, který zajišťuje 
konstantní teplotu vzduchu během sušení a snižuje spotřebu elektrické energie. 

Můžete nastavit 4 stupně požadované teploty: 

- 1 nižší 
- 2 střední / nízká 
- 3 střední / vysoká 
- 4 vysoká 

Tovární nastavení je 3. 

 

 

 

 

 



2.1 Nastavení teploty vzduchu. 

Odpojte napájení a sundejte kryt (obr. 15). 

 obr.15 

 

 

2.2 Podle schématu A nastavte malým šroubovák požadovaný stupeň (obr.16). 

  obr.16 

 

 

 

 

 



3 -  Funkce výměny uhlíku motoru 

 

Magnum HI-TECH je vybaven systémem automatického LED hlášení pro výměnu uhlíků 
motoru. 

Upozornění je ve třech úrovních: 

1) Doporučení pro výměnu uhlíků (oranžová LED) 

2) Nutnost výměny uhlíků (červená LED) 

3) Bezpodmínečná výměna uhlíků (blikání červené LED) 

4)  

3.1 Jak vyměnit uhlíky 

Odpojte napájení a sejměte kryt. 

 

3.2 Nahraďte uhlíky novým párem (obr. 17). 

  obr.17 

 

3.3 Resetujte systém stiskem tlačítka (obr. 18). Nutné při každé výměně !!! 

   obr.18 



 

3.4. Zapojte přístroj a nasaďte kryt. 

 

4 -  Funkce rychlosti vzduchu 

 

U přístroje můžete nastavit rychlost vzduchu podle potřeby. 

 

4.1 Nastavení rychlosti vzduchu. 

Odpojte napájení a sejměte kryt. 

Vyšroubujte bezpečnostní šrouby podle kapitoly 1.5 a vyjměte tělo (obr. 15). 

 

4.2 Nastavte rychlost otáčením + a – (obr. 19). 

4.3 Nasaďte kryt a zapojte přístroj 

 

5 -  Údržba 

 

Upozornění: Před provedením jakékoliv operace, je nutné odpojit přístroj od napájení. 
Veškerá údržba, které vyžadují odstranění krytu, zejména 
výměna napájecího kabelu, pokud je poškozen, musí být provedeno 
kvalifikovaným elektrikářem. 
   
Minimální doporučená údržba pro zajištění řádného fungování osoušeče: 
  
- Čištění práškem, zejména nasávací mřížky na vnější straně. 
Nedostatečné čištění může vést k poruchám osoušeče. 

- Včasná výměna uhlíků v případě potřeby. 

6 -  Záruka 

 

Na výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců. 

 

7 -  Servis 

 

BONO-HS,s.r.o., Libuňská 270/200, 142 00 Praha 4 

tel.: 241 723 821 

      e-mail: info@bono-hs.cz 
  


