
FIGYELEM A helytelen használat 
balesetet okozhat.

Tilos

Az áramütés elkerülése érdekében ne 
távolítsa el a burkolatot.

Ne használja olyan helyen, ahol víz érheti a készüléket (pl. 
fürdőszoba), mert áramütéshez és meghibásodáshoz vezethet.

Tilos fürdőben
és zuhanyzóban 

használni

Tilos áztatni

Ne áztassa a terméket.
Áramütés elkerülése érdekében, áramtalanítsa a készüléket 
karbantartás előtt.

Ne szerelje
szét

Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket saját kezűleg,
mert zárlatot, tüzet, áramütést okozhat.

Kövesse
az útmutatót

Áramellátás: AC 220V / 50Hz

Az előírtnál nagyobb feszültség (220V±10%) tüzet, áramütést, vagy
rendellenes működést okozhat.

Ne használjon más elektromos eszközt ugyanazon a hálózati áramforráson,
mert a csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.

Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket, mert áramütést okozhat.

Földelés

Bizonyosdjan meg róla, hogy a földelés megfelelő, máskülönben rövidzárlat,
illetve meghibásodás esetén a készülék áramütést okozhat.

Az eszköz telepítését szakembernek kell végezni. A helytelen bekötés
áramütést, tüzet okozhat.

Az eszközt biztosítékkal elláttott hálózathoz csatlakoztassa, különben
áramütést okozhat.

LÉGPENGÉS KÉZSZÁRÍTÓ

HASZNÁLATI ÉS
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



FIGYELEM A helytelen használat 
balesetet okozhat.

Tilos a gyermekeknek csimpaszkodni 
az eszközön, mert balesetveszélyes.

Tilos

Kövesse
az útmutatót

Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a vízgyűjtő tartály és a 
légszűrő a helyükön vannak. Áramütést okozhat, ha víz jut a készülékbe.

A sérülés elkerülése érdekében használjon 
kesztyűt a karbantartáshoz.

Kérjük áramtalanítsa a készüléket, ha nem, vagy nem megfelelően 
működik. Kapcsolja le a megszakítót és keresse fel a kereskedőt a 
javításhoz.

Kérjük nem használja:
-10 °C alatt és +40 °C felett
nedves, párás közegben
közvetlen napfénynek kitéve
különben az eszköz károsodhat.

Megjegyzés a telepítéshez
Csak áramtalanítva telepítse a készüléket.
A sértült vezeték cseréjét szakember végezze, a sérülés elkerülése 
érdekében.

A készüléket erős stabil felületre telepítse, máskülönben leeshet és 
károsodhat, illetve sérülést okozhat.

A sérülés elkerülése végett, használjon a kesztyűt a telepítéshez.

Jellemzők

Érintésmentes, higiénikus kézszárító berendezés

Nagy sebességgel és gyorsan szárít.

Az időzített védelemnek köszönhetően biztonságos a használata.

Nincs szükség papírra, így nem keletkezik hulladék.

Antibaketriális anyagfelhasználás, nincs szennyezés.

Időzített védelem

A készülék magától kikapcsol 20 másodperc folyamatos működtetés után.
Húzza ki a kezét és helyezze vissza az újraindításhoz.

RÉSZEK AK8666 / AK8666S

Kapcsoló
Kék fény: meleg levegő
Zöld fény: hideg levegő

Érzékelő

Szárítási terület

Rozsdamentes acél váz

Krómozott oldal panel

Rozsdamentes acél burkolat

/ műanyag burkolat

/ műanyag oldal panel

Készenléti üzemmód - kék fény

Működési hőmérséklet visszajelző
fény

Szellőző

Vízgyűjtő tartály
rögzítő fül

Víz befolyó nyílás

Vízszínt jelző vezetéke

Vízgyűjtő tartály karbantartása

1. Oldja ki a vízgyűjtő tartály rögzítő fülét, 
    a tartály magától leesik. 

2. Csatlakoztassa le a vízszint jelző vezetékét.

3. Húzza ki a tartály a helyéről a kiürítéshez és a
    takarításhoz.



Telepítés és Karbantartás     AK8666 / AK8666S

45 cm -re a földtől

HEPA szűrő

Vízgyűjtő tartály rögzítő fül

Vízgyűjtő tartály

Főkapcsoló

Érzékelő
áramkör
fedele

Rögzítő
csavarok a
vezérlő
áramkörhöz

Lopásgátló csavarok Áram kábel

Fűtőszál

UV fény

Szellőző csatorna
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Vízgyűjtő 
tartály



Funkciók és jellemzők    AK8666 / AK8666S

Funkciók
 Magas hatásfokú, alacsony meghibásodási rátájú 
 szénkefés / szénkefe nélküli motorral szerelve.

 Energiatakarékos, 90%-al több energiamegtakarítás az
 átlagos kézszárítókhoz képest. Készenléti fogyasztás
 0,5W.
 Intelligens kapcsoló: gombnyomásra állítható 
 hideg/meleg levegő, ki-be kapcsolás.

 Higiénikus: Hepa szűrő és levegő szűrő csökkenti a 
 baktériumok levegőbe jutását.

 Biztonság: Többszörös védelmi funkció, túlmelegedés, 
 túláram, túlterhelés védelem.

A készülék automatikusan 
elindul, ha a kezét az érzékelő 
területbe helyezi, és 7 
másodperc alatt leszárítja azt.

Feszültség Teljesítmény Sebesség Védelem Motor

Szénkefés

Szénkefe
nélküli

Fűtés

PTC

Szárítás Súly

Termék méretei: 488x300x210 mm Csomagolás méretei: 585x390x300 mm (1db)

Felépítmény és anyagok

ABS műanyag és rozsdamentes acél ház

Műanyag: ABS polikarbonát anyag

Tömítések: szilikon gumi

Rozsdamentes acél keret

Szűrő: HEPA szűr (magas hatásfokú)

Bemutató         AK8222

Állapotjelző
(kék fény - eszköz bekapcsolva)

Állapotjelző
(kék fény - meleg levegő)
(zöld fény- hideg levegő)

Szárítási idő és
Hibakód kijelző

Ki-Be kapcsoló
(kék fény - meleg levegő)
(zöld fény- hideg levegő)

Megvilágítás

Szárító terület

Burkolat

Lefolyó cső

Levegő szűrő

Vízgyűjtő tartály

Vízszint jelző

Használati utasítás címke

Kérjük, hogy jól látható helyen helyezze el a használati utasítás
címkéjét a készüléken.

5 - 7 mp alatt leszárítja a kezet

Helyezze be a kezét Lassan húzza ki 
a kezét

Amíg a levegő eléri
az ujjai végét

3 az 1-ben kapcsoló. 3 lépéssel kezdve:
Ki/Be kapcsoló. A visszajelző fény felvillan.
Hideg/meleg levegő kapcsoló. Tartsa nyomva 3 mp-ig a kapcsolót. A kapcsoló magától átáll 
funkcióválasztó státuszba. Kék fény - meleg, zöld fény - hideg levegő.
Levegő sebesség állítás* (*szénkefe nélküli motornál) Tartas nyomva 5 mp-ig a kapcsolót, majd 
eressze el.

Ha a -- jel a kijelző tetején látható, akkor nagy sebességre van állítva.
Ha a -- jel a kijelző közepén látható, akkor közepes sebességre van állítva.
Ha a -- jel a kijelző alján látható, akkor alacsony sebességre van állítva.

7



Bemutató         AK8222

Fali konzol

Áram kábel
kivezető
nyílás

Áram kábel
kivezető
nyílás

Terminálok

Vízgyűjtő
tartáy

Levegőszűrő

Tartozékok

Tipli............................................. 4 db

Csavar 4x25 .............................. 4 db

Jellemzők

Levegő 
sebesség

Áramellátás

220 - 240V

Áramerősség Teljesítmény Súly Méretek

Telepítés előtti tudnivalók

A megfelelő működés érdekében a telepítés helyének kiválasztásakor vegye figyelembe az 
alábbiakat.

- -10 °C alatt és +40 °C feletti hőmérsékleten az eszköz nem használható
- Párás, vizes helyre (zuhanyzó, fürdő) nem telepíthető
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek
- Maró, korrozív gázókkal teli közegbe
- Tengerszint alatt és 2000m magasság felett nem használható.

Telepítés helye

- Kérjük a telepítést az alábbi képen látható információk figyelembevételével végezze el. A túl alacsonyra 
telepített eszköz károsodhat a felmosáskor bejutó víztől. Legalább 150 mm-re helyezkedjen el a padlótól.
- Ne szerelje tükröződő felületre, és túlságosan közen a mosdóhoz (legalább 100 mm helyet hagyjon köztük)
- Ne telepítse olyan helyre, ahol az ajtó nekicsapódhat, vagy útban lehet a közlekedőknek.
- Kérjük, hogy egyenes falra telepítse az eszközt.

Fali konzol
Ha nincs elegendő hely, vagy a fal nem elég nagy, akkor használható a konzol (nem tartozék)

Előre telepített 
kapcsoló doboz

Szárítási idő és
Hibakód jelző Állapotjelző

Állapotjelző
(kék fény - meleg levegő)
(zöld fény - hideg levegő)

Burkolat

Ki/Be kapcsoló
(kék fény - meleg levegő)
(zöld fény - hideg levegő)A kapcsoló doboz

és a padló közti
távolság:
630mm

Ajánlott
telepítési
magasság
Férfiaknak: 890 mm
Nőknek: 870 mm

Kérjük használjon
konzolt, ha nem tudja
közvetlenül a falra erősíteni.

Levegőszűrő
Vízgyűjtő
tartály

Csavarok
az előlap
rögzítéséhez
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ÁramkörBemutató         AK8222

Probléma esetén, kérjük ellenőrizze az alább felsorolt hibaelhárítási lehetőségeket.

Hibajelenség Ellenőrzés Megoldás

Nem fúj az eszköz,
amikor a kezét
behelyezi.

Az állapotjezlő
világít?
Van áramellátás?

Elég mélyre
helyezte a kezét?

Kapcsolja fel a megszakítót.
Kapcsolja be a készüléket.
Helyezze a kezét elég mélyre.

Az eszköz nem áll
le, az állapotjelző
villog.

Nem zavarja a szenzort
egy oda nem illő tárgy,
vagy kosz?

Kapcsolja ki, tisztítsa meg, majd kapcsolja
be a készüléket.

Hideg levegőt fúj
az eszköz.

Elkoszolódott a
beépített hőmérséklet 
szenzor.
A biztosíték sérült.

Fűtő kapcsoló: Zöld fény (Ki)
Kék fény (Be)
Kapcsolja ki a készüléket.
Nyissa ki az előlapot.
Ellenőrizze a biztosítékot.

Az állapotjelző
villog.

Ürítse ki a vízgyűjtő
tartályt.

Szerelje ki a levegőszűrőt és
a vízgyűjtő tartály csavarjait.
Húzza ki, majd ürítse ki a tartályt.

Amennyiben a fenti megoldások nem voltak célravezetőek, akkor áramtalanítsa a 
készüléketés vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

Tesztelés

Lépések Mit ellenőrizzen.

Ellenőrizze az áramellátást. 220V -os?

Kapcsolja fel a megszakítót.

Kapcsolja be a főkapcsolót. Visszajelző világít?

Helyezze be a kezét. Fújja a levegőt?

Megfelelően van rögzítve? Tapasztal vibrációt,
abnormális zajt?

Kérem ne helyezze be a kezét, amikor a készülék áram alatt van.
Kérjük, kapcsolja ki a készüléket, amikor az állapotjelző villog. Várjon, amig az állapotjelző
kialszik (kb. 40 mp.) Kapcsolja be a készületéket
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