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Installationsdatum:
Ort och plats: 

VARNING! 
Läs noggrannt dessa instruktioner 
innan installation och igångkörning.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.



Säkerhet - läs och spara dessa instruktioner

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER
VARNING!  För att minska risken för brand eller elektriska stötar, använd inte denna fläkt tillsammans med en dimmer för att 
kontrollera hastigheten.
 
Installationsinstruktioner
VARNING - FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR ELLER SKADOR FÖR INDIVIDER, 
OBSERVERA FÖLJANDE:
- Installationsarbete och elarbete måste utföras av kvalificerad personal i enlighet med gällande lagar och regler.
- Vid borrning eller skärning i vägg eller tak, se till att inte skada elektriska ledningar eller andra dolda anordningar. 
- Använd endast denna apparat på det sätt som tillverkaren avsett. Om du har frågor, kontakta tillverkaren.
- Innan service eller rengöring av enhet, stäng av strömmen för att undvika att enheten sätts på oavsiktligt. 

! VARNING - MANUALER
Denna produkt har designats för att fungera säkert och pålitligt i flera år. Men på grund av dess elektroniska delar är det viktigt 
att du läser denna manual noggrant. Vänligen behåll den här handboken och resten av informationen för framtida 
konsultationer. Om enheten överförs till en tredje part, se då till att manualen medföljer.

!! VARNING - ELEKTRISK KRETS
Denna enhet måste kopplas på en dedikerad strömlina från elcentral som skyddas av en strömbrytare.
Modell 240V: Strömbrytare - 16A
Modell 120V: Strömbrytare - 20A
- Kablaget måste klara strömförbrukningen för denna produkt enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Externa elektriska strömbrytare måste användas i enlighet med lagar och regler för installationen. Enheten måste ha ett minsta 
avstånd på 3 mm mellan kontakterna i alla poler, för urkoppling.
- Minsta storlek på fasta kablar måste vara 1 mm

SÄKERHET OCH ANVÄNDNING
- Den här enheten har konstruerats för inomhusbruk, i skydd från vatten, sol och och extrema temperaturer. Produkten får inte 
användas utomhus eller i närheten av fukt- och värmegenerator.
- Minimalt avstånd till vattenkällan måste vara minst 40 cm.
- Måste installeras enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig hantering eller felaktiga installationer.
- Denna handtork får endast underhållas och repareras av utbildad och lämpad personal. 
- Använd alltid originaldelar och reservdelar.
- Kör handtorken med lämplig strömförsörjning. Enhetens specifikationsskylt visar tekniska specifikationer gällande elen.
- Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som har reducerad kapacitet (fysisk, sensorisk, 
mental). Undantag göres då sådana personer har fått tillräcklig utbildning eller övervakas av lämplig person som ansvarar för 
deras  säkerhet. Barn bör alltid övervakas för att undvika att de leker med enheten. 
- Denna produkt  är avsedd för effektiv och snabb handtorkning. Försök aldrig torka övriga delar av kroppen.
- Främmande föremål får inte sättas i eller över handtorken.
- Tunga föremål får inte läggas över handtorken.
- Om enheten slutar att fungera måste den tas ur drift. Teknisk support måste tillkallas för en genomgång av produkten.
- Innandömet av denna produkt är skyddat och låst med skruvar, så endast utbildad och auktoriserad personal bör göra änd-
ringar av denna enhet. Det finns inga servicebara eller utbytbara delar inuti enheten.

Miljö - notering

Denna produkt är miljövänlig. 
Den har utformats för att fungera med en mycket låg energiförbrukning.
Plastdelarna har markerats för att möjliggöra en korrekt återvinning. 
Elektroniken har markerats för att möjliggöra en korrekt återvinning.



Säkerhet - läs och spara dessa instruktioner

Förpackning:
Förpackningen skyddar enheten i lagerhållning och vid transport. Den är tillverkad av 
återvinningsbara material. När förpackningen inte längre behövs, kassera den på 
lämpligt sätt för återvinning.
 
Vid byte av en produkt:
Denna enhet har blivit märkt med europeisk WEEE-symbol. Föråldrade enheter eller 
enheter som inte längre används måste hanteras i enlighet med regler om avfall för 
elutrustning. 

Denna enhet måste placeras på ett lämpligt sätt för att det inte finns några potentiella 
miljöskador eller att bara återanvända några av deras material. I Europa måste kassan 
avföras i ett rekryteringscenter i ditt område eller kontakta din återförsäljare eller kom-
mun.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

240V 120V
Volt 220/230/240V ~ 110/120V ~
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Strömförbrukning 1 760 W 1749 W
Strömstyrka 8.0A@230Vac 15.9A@120Vac
Elektrisk isolering Klass II Klass II
Lufthastighet (*) 370 km/h 370 km/h
Mått (bredd*djup*höjd) 300*195*617 mm 300*195*617 mm
Vikt 9,6 kg 9,6 kr
Skyddsklass IPX1 IPX1

(*) Avser V7 300. V7 Tri-blade har en lufthastighet om 340 km/h.

Denna enhet överensstämmer med erkända tekniska föreskrifter och relevanta säkerhetsdirektiv. Vi bekräftar härmed 
överensstämmelsen med följande europeiska direktiv: direktivet om lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/CE och direktivet 
om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande.
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Användning

Vid normal drift indikerar LED lampan uppe till höger att 
handtorken är igång. 

För in dina händer i handtorken. Efter ca 1 sekund börjar 
torkprocessen.

V 300 - Rör ej händerna under torkprocessen.

Tri-blade - Rör långsamt händer upp och ner under 
torkprocessen.

När du är torr lyfter du dina händer från handtorken som då 
kommer att stanna och vara redo för nästa torkning.

Om du håller dina händer inuti handtorken i mer än 25 sekun-
der så kommer den automatiskt att stänga av sig och stanna i 
avstängt läge tills du lyfter dina händer från handtorken.



Utvändig rengöring

Använd endast en fuktad trasa. 

Använd ej blekmedel eller aggresiva 
rengöringsmedel. 

Om du använder olämpliga rengöringsmedel kan 
produkten ta skada.



Tömning av vattentank

Kvarvarande vatten från torkprocessen samlas i en tank i 
botten av enheten. Om tanken inte töms på vatten 
kommer vatten slutligen att droppa på golvet. 

Handtorken ger ifrån sig två larm när tanken är nära högnivå 
och är i akut behov av tömning. 

Dels finns ett visuellt larm i form av en blinkande röd lampa på 
displayen på handtorkens ovansida. 

Handtorken ger också ifrån sig ett hörbart larm i form av höga 
pip. 

Handtorken fungerar dock korrekt även när larmet för 
vattentömning har gått igång så det går att torka händerna 
även då vattnet behöver tömmas.

Vattentanken bör tömmas och vid behov rengöras minst 
en gång per vecka. 

För att öppna vattentanken behöver du öppna låset; 
enklast är om du sätter dig på knä bredvid handtorken och 
känner med handen under enheten. I mitten finns en rund 
hålighet. För in din tumme där. Sök sedan med övriga 
fingrar efter en spak/låsanordning som finns närmare väg-
gen. Tryck denna spak mot dig och använd tummen för att 
hålla emot. Dra sedan nedåt för att lösgöra vattentanken.

Häll ur det vatten som finns samlat i tanken. Rengör också 
tanken vid behov. 

Om du behöver byta HEPA-filter eller Zerosmell kan du 
göra detta samtidigt (se avsnitt Byte av HEPA-filter och 
Byte av Zerosmell). 



Rengöring av filter i vattentank

Vattentanken har ett inbyggd dammfilter som måste 
rengöras för att luftflödet ska fungera felfritt. 

Rengör vid behov varje vecka med trasa och vatten. 

Byte av Zerosmell (i vattentanken)

Zerosmell måste bytas var 3:e 
månad. 

Låt Zerosmell gelen ligga kvar 
i höljet när du placerar den 
inuti handtorken. 

Placera Zerosmell underst och 
därefter Hepa filtret.

KORREKT!
(Zerosmell kvar i 
hölje)

FELAKTIGT!
(Zerosmell uttagen ur 
hölje)



Rengöring av avloppsrör

En rengöringsborste medföljer denna handtork. 

Använd rengöringsborsten för att rengöra avloppsröret och förebygga stopp.

Byte av HEPA-filter (i vattentanken)

KORREKT!
(svart sida upp)

FELAKTIGT!
(vit sida upp)

De båda HEPA filtren 
måste bytas var 3:e månad. 
Gamla HEPA
filter kan blockera
lufttillförseln.


