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User Manual
Please read this manual thoroughly before using the hand dryer to ensure safe and correct Installation or 
operation. Please keep this manual in a safe place for reference at a later date.

Content 



Prohibited

Do not open the front panel
Otherwise it may cause electric shock risk
Do not let children hanging on the unit 
Otherwise the unit may be risk of falling

Improper use may result in personal injury
accidents

Do not use in places where water is directly splashed or in places where it is prone to freezing
— Otherwise it may cause electric shock and unit malfunction

Do not splash water
—Otherwise it may cause electric shock risk

Prohibit of
disassembling

Please follow
with instruction

Warning

Power must be turn off during maintenance
Otherwise it may cause electric shock risk 
Please use AC power
If the rated voltage exceeds 10%, the unit will malfunction. It may cause Are, electric 
shock and unit malfunction it an incorrect power source is used.
 Use fixed lines
IIf used in combination with other appliances, it may cause abnormal heat in the shunt 
outlet and cause Are.
Drain tank and air filter must be installed before using unit
It may cause leakage or electric shock accidents if water enters the unit.
If the unit is not working work or have abnormal conditions, please cut off the 
power to prevent accidents; and also to turn off the leakage circuit breaker, and 
then contact the supplier to check or maintenance.
Otherwise it may result in fire accidents due to electric shock, leakage, and short circuit.

Warming

Prohibit the use in
bathrooms and 

showers

Do not spray water

Do not reform and perform unnecessary disassembling
—Otherwise it may cause fire, electric shock and injury accidents

The packaging film can easily cause choking in the baby. Please handle it properly.
Leakage circuit breaker must be installed 
Otherwise it may cause electric shock risk.
If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or professional 
to avoid risk.
Children or disabled persons please use this machine with the guidance or 
assistance of guardians.
The company does not provide warranty service for damage caused in harsh 
enviro— nments (such as pickle workshops), malicious cleaning lsuch as direct water 
flushing etc.) and other related conditions. If you need repair, please bear the cost yourself.
It must operated by the professional construction person when install the unit 
Incorrect construction may cause electric shock and fire accidents.
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Instructions
 
Features

- Brush motor inside, powerful power, fast dry hands within 7 seconds.

- Intelligent temperature control, according to the ambient temperature automatically turn on or 
off the heating system, cool in winter and summer dry hands more comfortable.

- LED countdown design, 1 0 seconds dry hand countdown, convenient and accurate

- UV germicidal lamp, more hygiene, kill bacteria to protect your hands.

- Five safety protection: overtime protection, over—current protection, overheat protection, 
short circuit protection, motor anti—blocking.

Method

1.  Put your hands into the dry hand area, the unit will automatically activate high—speed wind, 
the user can slowly move up and down until dry their hands. When leaving the outlet for about 
0.5 seconds, it automatically cuts off the power and stops working.
2.  When the hand dryer is running, the LED display starts to count down for 10 seconds.
3.  The unit is equipped with a heating switch. When hot air is needed, please turn on the 
heating switch.
4.  When the hand dryer is continuously working for more than 25 seconds, the power will be 
turn off automatically to prevent the unit from continuing to operate due to the item attached to 
the sensor. When the hand reaches into the unit again, the unit starts normally.
5.  The unit is equipped with a heating switch. When hot air is needed, please turn on the 
heating switch.

Put your hands 
stretched to the 
depths, the unit 
automatically 
starts to work.
 

It takes about 
7—10 seconds 
until the finper 
is back.
 

Slowly move your 
hands up and 
blow off the water 
on your hands.
 

Specifications
Voltage AC220-240V- Motor Brush motor 
Rated Power 1750—2050W MOtOF POWgF 750W 
Dimensions 300x215x700mm Net weight 7.8kg 
Air Speed 95m/s Air Temperature 2o-4o”c 

Waterproof IP24 Protection Class class ii 
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Parts Name

Drying time and fault display

Heating button

Speed button

Power switch

Power supply

Power indicator
Filter sterilization indicator

Self-check indicator

Sensor

Hand drying area

Unit

Drain hose

Air inlet panel

Full level indicator

Drain tank

Air filter

Air inlet

Lock

Plug holes for attachment

Pick outlet
Plate of switch door

Lock

Bottom
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Dimensions

Hook

Terminal Box Location

85

300

25

215

90

170

63
8

70
0

54
5

278

7



1. Precautions before installation

Do not install the product (power cord) with power on.

When installing the unit, it must be select a suitable place and install it by a professional 
Otherwise there is a risk of injury due to falling of the unit

Wear gloves when installing
You may be injured if you do not wear gloves

Before installation, please make sure that the power supply provided is in accordance with 
the specifications of the device.

Install a leakage breaker in the process of installing the hand dryer

2.Do not install in the following types of location 
(Otherwise this may cause malfunction)

Locations where the temperature can exceed —1 0°C or 40°C. 
Locations where the unit may come into direct contact with water. 
Locations where the unit is under direct or strong sunlight.
Locations where easy to condensation.
Locations where corrosive, neutral or reductive gases are present. 
Locations where sea level lower than 0m or higher than 2000m. 

3.Installation location

1. Please install the position shown in page 8. If the unit is installed too low, water may get 
on it when the floor is being cleaned.(The bottom of the unit must be at least 150mm higher 
than the door or any objects under it)
2. The left side if the unit must be at least 150mm away from any walls due to the power switch 
is located on the left.
3. Ensure there are no mirrors or walls near the right side, as drops of water may splatter to the 
right when dryinp hands.(Recommended distance is at least 100mm)
4. Avoid locations where people or doors might bump into the unit.
5. Choose a completely flat surface on the wall to install the unit.
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Precautions before Installation

Fixed screws Installation panel

Installation heights 
(Recommended)
For man : 935mm 
For women : 915mm

Air filter

Power Supply

Power switch

Drain tank

Safety screw

Unit

Insatlled terminal box

Distance between the
terminal box without
cover and the ground

410 mm

Installation panel

Terminal box
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Installation Procedures

1. Please use single — phase alternating rated voltage supply! (Do not used with a power 
supply exceeding rated voltage +10%)

The unit is equipped with a power cord. If replacement is required, please follow the steps 
below and install it by a professional.

Use a power cord which is between 2mm and 2.5mm thick.2 2

(Cords other than 2mm and 2.5mm single — core cords cannot be used.)
(A drop in voltage is possible if the power cord exceeds 11m in length, so we recommend 
using a 2.5mm cord)

2 2

Power cords

About 400mm

410 mm

Step One 
Wire the unit
If uncovered switchbox is not used, the power 
cord will be pushed out the unit.

Uncovered switchbox and wire the power cord
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Installation Procedures

Step Two
Fixed installation board

Installation panel 

Installation screws

Switch box

Safety screw hole

Drilling stickers

Fix the mounting plate to the wall using the accessories (four installation screws) as 
shown in the fipure.
Concrete wall: Please use accessories (expansion tube, expansion screw, etc.) for installation.
Non- concrete wall: Please reinforce it before installation.

Step Three
Remove the unit

Remove the drain tank

Remove the air filter

Remove the two screws of the 
electric cover and power cords

Terminal box

Power cords

Electric cover

Pressure line cover
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Pull this unit has been with power cord. IN you want to change, please according to the 
following steps.

Elevate the unit with a height of about 250mm pad to, make the two terminal (in unit & in wall) 
box with the same height. According to the following steps, connect wire to terminal blocks of unit.
(1)  Take off the insulating layer of the power line.
(2)  Connect power line to terminal blocks of unit.
(3)  Tighten the screws in the terminal box and pull the power cord to make sure it is secured frmly.
(4) Fix the power line into the unit by the screw and pressure line cover.
 

Installation Procedures

Step Four
Pull the separate line power cord into the unit

Pad black

Step Five
Install the terminal block cover

(1)  Put the terminal block cover on 
the terminal block and fix it with install 
screws.

(2)  Ensure the power lines pet through the 
cabling channel and the terminal block cover 
is flat after installed

Terminal box

Electric cover

Power cords

Pressure line cover

Power cords
Pressure line
cover

Terminal box
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Installation Procedures

Step Six 
Fixed the unit

Installation panel

Unit

Safety screw

Hook

(1) Tidy the power lines and press the extra parts into the terminal block on wall.
(2)  Hang the pothook on the back of the unit into the hanging through of the install panel and 
ensure the unit hung stably and close to wall.
(3)  Install the anti — thief screws for the unit (2pcs)
Note: The unit must be installed with anti — thief screws, or else it may cause the unit off 
and be stolen.

Step Seven
Attach the drain tank
and air Alter

Make sure the air filter is all the way in
Unit

Drain tank

Air filter
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Installation Procedures

Test Run

Step Check Result 

Check the voltage of power supply Does use the 220V rated voltage?  

Turn the ground — fault circuit breaker on   

Turn the power switch on Dose the power indicator light up?  

Dry hands Is the air blowing? 
 

Check the unit Is the unit installed firmly? Any vibration or strange noise? 
 

Do not turn the unit power switch on with your hands inside.
If the self- check indicator in the display lights or is flashing, turn off the power switch off, and 
turn the power back on when all the indicators go off (after 40 seconds).

Cleaning the unit

Before it gets obviously dirty

The antibacterial coating is effective when the 
bacteria exposed the coated surfaces.
The antibacterial coating becomes not effective 
when the surfaces pet very dirty.

Clean the unit with a soft cloth
If the unit pets very dirty, clean with a soft cloth 
dampened with neutral agent, then clean with 
a dry soft cloth

Remove the dirty from the sensor
To prevent malfunction, turn off the power switch

Warning 
Before you clean the unit, 
turn off the power switch.
Do not splatter water on 
the unit.

Caution
Wear gloves when cleaning

1. Only use the neutral cleaning agents
2. Do not use thinner, acidic or alkaline toilet cleaners, or nylon brush.
—Otherwise, they may damape the smoothness of surface)
3. Only use the alcohol to clean the hand — drying area
—Alcohol here means the alcohol used for disinfection (The concentr— ation 
is 83% or below).
4. Do not use the unit outside of the hand — drying area
5. If the chemical cloths used, please read their instructions first.

Note
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Maintenance

Draining and cleaning the drain tank 
Before it ills up (at least once week)

Drain tank
Full level

The water blown off the hands is called “ drain tank”.
Empty the drain water at any moment, in order to prevent accumulated water from 
exceeding the full level.
It will start smelliness if the accumulated water remains in the tank for too long time.

Pull the drain tank out in the horizontal direction to ensure the drain water does not 
splatter out.

Wash out the interior of
the drain tank.

Close the drain tank cover, and
re — attach it to the unit as original.

Drain tank 

Cover

Drain tank 

Cover

Open the cover of drain tank

Pull the cover up with your fingersin
thẻ two corners of the cover, and
then remove the cover completely.
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Maintenance

Cleaning the air Alter 

Around once a week

Remove the air filter

Pull the air Alter out by the handle

Cleaning the air filter

Beat it lightly by hand or use
a vacuum cleaner

it can also use hairbrush to
wipe off dust Air filter can directly to cleaned with

water, re — use after dry. 

Air filter

Re — attach to the unit

Insert it all the way in, unit it stops. (If it is not in place, the dirt or dust will enter the unit and shorten its service life.)
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Trouble Shooting

Trouble Shooting
If you discover the following circumstance, please inspection 
and handling as following:

Problem Check Action 

 
 

No air bows if hands 
are inserted 

Dose the display indicators lights up? 
Turn the ground — fault 
circuit breaker on. 

U S the power switch on? Turn the power switch on. 
 

Are you putting your hands all the 
way in? 

 
Put hands all the way in. 

 

Unit works long time 
after hands drawn out 

 

 
Any dirt or foreign body on sensor? 

 
Switch off the power button, and then 
remove dirt or foreign body on sensor 
after the power light gone out. When 
finished, switch on power button. 

 

No hot wind 

 
Whether the heating 
switch is on? 

 

Turn on the heating switch 

Airflow is too low Is the speed button on low level? Put speed button on the high level. 

If the above actions do not work, turn off the power and the ground — fault circuit breaker, and 
call your dealer to inspect and repair it if necessary.

Packing List

Unit (include HEPA Alter) *1
5*25 Self — tapping screw *6

User manual *1
Drilling stickers *1

Smm Expansion pipe*6
Mounting pIate*1

Product certificate (include warranty card) *1
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Electrical Schematic

Electrical Schematic
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Status Introductions Status Introductions Solution

Power
indicator
light

Light Power normally Extinguish
Power not supply

Master board fuse blew out 

Power
indicator
light

Extinguish Do not work

Always light Working

Flashing
light

Motor fault

Trick or working time longer
than 25s

Check the external power source,
close the power switch

Check motor connecting wires and the rotor
foreign material, restart to work

Clear workspace foreign material,
restart to work

Check the power supply circuit

Turn off the power, re-power after LEDs
are off, sterilization indicator is still not lit,
please check the UV emission plate

Indicate drying time finished
LED
screen

Digital 
changes

E3

Countdown work Frequency
display 88

The voltage erratic

UV emission plate
disinfect, sterilization
start work affter unit
power on ( one hour)
thereafter once a day.

sterilization 
indicator
light

Light Extinguish

Sterilization work has ended

UV emission plate error
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Nghiêm cấm

Không mở bảng điều khiển phía trước
Nếu không có thể gây ra nguy cơ điện giật
Không để trẻ em níu giữ thiết bị
Nếu không thiết bị có nguy cơ rơi

Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến 
tai nạn thương tích cá nhân

Không sử dụng ở những nơi có nước bắn trực tiếp hoặc ở những nơi dễ bị đóng băng
 Nếu không có thể gây điện giật và lỗi hoặc hư hỏng thiết bị

Không vẩy nước
Nếu không có thể gây ra nguy cơ điện giật

Cấm tháo gỡ

Hãy làm theo 
hướng dẫn

Warning

Phải tắt nguồn trong quá trình bảo trì
Nếu không có thể gây ra nguy cơ điện giật 
Vui lòng sử dụng nguồn AC
Nếu điện áp định mức vượt quá 10%, thiết bị sẽ trục trặc. Có thể gây hỏa hoạn,
điện giật và lỗi thiết bị nếu sử dụng nguồn điện không đúng
Sử dụng các đường dây cố định
Nếu được sử dụng kết hợp với các thiết bị khác, nó có thể gây ra nhiệt bất thường trong
trong ổ cắm shunt và gây cháy
Ngăn xả và bộ lọc không khí phải được lắp đặt trước khi sử dụng thiết bị
 Có thể gây ra tai nạn rò rỉ hoặc điện giật nếu nước vào thiết bị.
Nếu thiết bị không hoạt động hoặc có dấu hiệu bất thường, vui lòng cắt điện để 
đề phòng tai nạn; và ngắt cầu dao chống rò rỉ, và sau đó liên hệ với nhà cung 
cấp để kiểm tra hoặc bảo trì.
Nếu không, có thể dẫn đến tai nạn hỏa hoạn do điện giật, rò rỉ và ngắn mạch.

Thận trọng

Cấm sử dụng trong 
phòng tắm và 

vòi hoa sen

Không phun nước

Không thay đổi kết cấu sản phẩm hay tháo gỡ khi không cần thiết
Nếu không có thể gây hỏa hoạn, điện giật và tai nạn thương tích

Màng bao bì có thể dễ gây ngạt thở cho em bé. Vui lòng xử lý nó đúng cách.
Lắp đặt cầu dao chống rò rỉ 
Nếu không có thể gây ra nguy cơ điện giật.
Nếu dây bị hư hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc người có chuyên 
môn để tránh rủi ro.
Trẻ em hoặc người khuyết tật vui lòng sử dụng máy này với sự hướng dẫn hoặc 
hỗ trợ của người giám hộ.
Công ty không cung cấp dịch vụ bảo hành cho các hư hỏng gây ra trong môi trường khắc
nghiệt (chẳng hạn như xưởng muối), cố tình làm sạch sai cách (như dội nước trực tiếp, v.v.) 
và các điều kiện liên quan khác. Nếu bạn cần sửa chữa, xin vui lòng tự chịu chi phí.
Việc lắp đặt thiết bị phải được thực hiện bởi người thi công chuyên nghiệp
Việc lắp đặt không đúng cách có thể gây tai nạn điện giật và hỏa hoạn.

Cảnh báo
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Hướng dẫn
 
Đặc trưng

- Động cơ chổi bên trong, công suất mạnh mẽ, nhanh khô tay trong vòng 7 giây.

- Điều khiển nhiệt độ thông minh, tự động bật hoặc tắt hệ thống sưởi theo nhiệt độ môi trường, 
mát mẻ vào mùa đông và mùa hè khô tay dễ chịu hơn.

- Thiết kế đèn LED đếm ngược, đếm ngược 10 giây khô tay, thuận tiện và chính xác
- Đèn UV diệt khuẩn, vệ sinh hơn, diệt khuẩn để bảo vệ đôi tay của bạn

- Năm bảo vệ an toàn: bảo vệ quá giờ, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ ngắn mạch, 
chống chặn động cơ.

Phương pháp

1.  Đặt tay vào vùng sấy tay, máy sẽ tự động kích hoạt gió tốc độ cao, người dùng có thể từ từ
di chuyển lên xuống cho đến khi tay khô. Khi rời khỏi ổ cắm khoảng 0,5 giây, máy sẽ tự động 
ngắt nguồn và ngừng hoạt động.
2.  Khi máy sấy tay đang chạy, màn hình LED bắt đầu đếm ngược trong 10 giây.
3.  Máy được trang bị công tắc sưởi. Khi cần không khí nóng, vui lòng bật công tắc sưởi.
4.  Khi máy sấy tay hoạt động liên tục trong hơn 25 giây, nguồn sẽ tự động tắt để ngăn máy tiếp
 tục hoạt động do vật gắn vào cảm biến. Khi tay đưa lại vào thiết bị, thiết bị sẽ khởi động 
bình thường.
5.  Máy được trang bị công tắc sưởi. Khi cần không khí nóng, vui lòng bật công tắc sưởi.
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Đặt tay vào sâu 
bên trong, thiết bị 
sẽ tự động hoạt 
động

Bỏ tay ra sau 
khoảng 7-10 giây

Từ từ di chuyển 
tay lên xuống để 
thổi sạch nước 
khỏi tay

Quy cách kỹ thuật
Điện áp AC220-240V- Động cơ Động cơ chổi 
Công suất định 
mức 

1750-2050W 
Công suất động 
cơ 

750W 

Kích thước 300x215x700mm Khối lượng tịnh 7,8kg 
Tốc độ không 
khí 

95m/s 
Nhiệt độ không 
khí 

20-40oC 

Chống nước IP24 Cấp độ bảo vệ Cấp độ II 
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Tên bộ phận

Thời gian sấy và hiển thị lỗi

Nút sưởi

Nút tốc độ

Công tắc điện

Nguồn cấp điện

Chỉ báo điện
Chỉ báo khử trùng lọc

Chỉ báo tự kiểm tra

Cảm biến

Vùng sấy tay

Thiết bị

Ống xả

Bảng cửa gió

Chỉ báo mức đầu

Ngăn xả

Cửa gió

Cửa gió

Khóa

Lỗ cắm để gắn

Ổ cắm

Tấm cửa công tắc

Khoá

Đáy
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Kích thước

Móc

Hộp đấu dây

85

300

25
215

90

170

63
8

70
0

54
5

278
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1. Những lưu ý trước khi lắp đặt

Không lắp sản phẩm (dây nguồn) khi đang bật nguồn.

Khi lắp đặt thiết bị, phải chọn nơi phù hợp và lắp đặt bởi người có chuyên môn
 Nếu không sẽ có nguy cơ bị thương do rơi thiết bị

Mang găng tay khi lắp đặt
 Bạn có thể bị thương nếu không đeo găng tay

Trước khi lắp đặt, vui lòng đảm bảo rằng nguồn điện cấp phù hợp với các thông số kỹ thuật 
của thiết bị.

Lắp đặt cầu dao chống rò rỉ trong quá trình lắp đặt máy sấy tay

2.Không lắp đặt ở các loại vị trí sau 
(Nếu không có thể gây ra sự cố)

Các vị trí nhiệt độ có thể vượt quá -10°C hoặc 40°C.
Các vị trí thiết bị có thể tiếp xúc trực tiếp với nước. Các vị trí đặt thiết bị dưới ánh nắng 
trực tiếp hoặc ánh sáng mạnh.
Các vị trí dễ ngưng tụ hơi nước.
Các vị trí có khí ăn mòn, trung tính hoặc khí khử. Các vị trí có mực nước biển thấp hơn 0m 
hoặc cao hơn 2000m

3.Vị trí lắp đặt

1. Vui lòng lắp đặt vị trí như trong trang 8. Nếu thiết bị được lắp đặt quá thấp, nước có thể dính 
vào thiết bị khi sàn đang được làm sạch. (Đáy thiết bị phải cao hơn sàn nhà hoặc bất kỳ đồ vật 
nào dưới thiết bị ít nhất 150mm)
2. Phía bên trái thiết bị phải cách tường ít nhất 150mm do công tắc nguồn nằm ở bên trái.
3. Đảm bảo không có gương hoặc tường gần phía bên phải, vì các giọt nước có thể bắn sang
 bên phải khi lau khô tay. (Khoảng cách khuyến nghị ít nhất là 100mm)
4. Tránh những vị trí mà người hoặc cửa có thể va vào thiết bị.
5. Chọn một bề mặt hoàn toàn bằng phẳng trên tường để lắp đặt thiết bị.
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Các biện pháp phòng ngừa trước khi lắp đặt

Vít cố định Bảng lắp đặt

Chiều cao lắp đặt 
(Khuyến nghị)
Cho nam: 935mm
Cho nữ: 915mm

Lọc không khí

Nguồn cấp điện

Công tắc điện

Ngăn xả

Vít an toàn

Thiết bị

Hộp đấu dây lắp đặt

Khoảng cách giữa hộp 
đấu dây không nắp 
và mặt đất

410 mm

Bảng lắp đặt

Hộp đấu dây
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Quy trình lắp đặt

1. Vui lòng sử dụng nguồn điện áp định mức xoay chiều một pha!
(Không sử dụng với nguồn điện vượt quá điện áp định mức ± 10%)

Thiết bị được trang bị dây nguồn. Nếu cần thay thế, vui lòng làm theo các bước dưới đây 
và để chuyên gia lắp đặt.

Sử dụng dây nguồn có chiều dài từ 2mm đến 2,5mm.2 2

(Không sử dụng các loại dây không phải là dây lõi đơn 2mm và 2,5mm.)
(Có thể giảm điện áp nếu dây nguồn dài hơn 11 m, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng
 dây 2,5mm2)

2 2

Dây điện

Khoảng 400mm

410 mm

Bước một 
Đấu dây cho thiết bị
Nếu không sử dụng hộp công tắc điện mở, 
dây nguồn sẽ bị đẩy ra khỏi thiết bị.
Hộp công tắc điện mở và đấu dây nguồn.
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Quy trình lắp đặt

Bước hai
Bảng lắp đặt cố định

Bảng lắp đặt

Vít lắp đặt

Hộp ngắt điện

Lỗ vít an toàn

Miếng dán khoan

Cố định tấm gắn vào tường bằng các phụ kiện (bốn vít lắp đặt) như trong hình.
Bức tường bê tông: Vui lòng sử dụng các phụ kiện (tắc kê, vít nở, v.v.) để lắp đặt. 
Tường không bê tông: Hãy gia cố nó trước khi lắp đặt.

Bước ba 
Tháo thiết bị

Tháo ngăn xả

Tháo lọc khí

Tháo hai vít của nắp điện
 và dây điện

Hộp đấu dây

Dây điện

Nắp điện

Nẹp dây
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Kéo thiết bị này với dây nguồn. Nếu bạn muốn thay, vui lòng thực hiện theo các bước sau.
Nâng thiết bị với chiều cao khoảng 250mm để làm cho hai hộp đấu dây (trong thiết bị và trong tường) 
có cùng chiều cao. Theo các bước sau, kết nối dây với các cầu đấu của thiết bị.
(1)  Tháo lớp cách điện của đường dây điện.
(2)  Kết nối đường dây điện với các cầu đấu của thiết bị.
(3)  Vặn các vít trong hộp đấu dây và kéo dây nguồn để đảm bảo rằng nó được cố định chắc chắn.
(4)  Cố định đường dây điện vào thiết bị bằng vít và nắp đường áp lực.

 

Quy trình lắp đặt

Bước bốn
Kéo dây nguồn của đường dây riêng biệt vào thiết bị 

Đệm đen

Bước Năm
Lắp đặt nắp cầu đấu

(1)  Đặt nắp cầu đấu lên cầu đấu và cố định 
nó bằng lắp các vít.
(2)  Đảm bảo các đường dây điện đi qua 
kênh cáp và nắp cầu đấu bằng phẳng sau 
khi lắp đặt

Hộp đấu dây

Nắp điện

Dây điện

Nẹp dây

Dây điện
Nẹp dây

Hộp đấu dây
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Quy trình lắp đặt

Bước Sáu
Cố định thiết bị

Bảng lắp đặt

Thiết bị

Vít an toàn

Móc

(1)   Thu dọn đường dây điện và ấn các bộ phận thừa vào cầu đấu trên tường.
(2)   Treo móc ở mặt sau của thiết bị vào móc treo của bảng lắp đặt và đảm bảo thiết bị 
được treo ổn định và sát tường.
(3)    Lắp các vít chống trộm cho thiết bị (2 cái)
Lưu ý: Thiết bị phải được lắp đặt bằng vít chống trộm, nếu không, thiết bị có thể bị rơi xuống
và bị đánh cắp.

Bước Bảy
Gắn ngăn xả và bộ lọc không khí

Đảm bảo bộ lọc không khí ở trong hoàn toàn
Thiết bị

Ngăn xả

Lọc khí
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Chạy thử và bảo trì

Chạy thử

Không bật công tắc nguồn của thiết bị khi đưa tay vào bên trong.
Nếu chỉ báo tự kiểm tra trong màn hình sáng hoặc nhấp nháy, hãy tắt công tắc nguồn và bật lại 
nguồn khi tất cả các chỉ báo tắt (sau 40 giây).

Vệ sinh thiết bị

Trước khi thiết bị quá bẩn

Lớp phủ kháng khuẩn có hiệu quả khi vi khuẩn 
tiếp xúc với bề mặt được phủ.
Lớp phủ kháng khuẩn không còn hiệu quả khi bề 
mặt bị bẩn

Làm sạch thiết bị bằng vải mềm
If the unit pets very dirty, clean with a soft cloth 
dampened with neutral agent, then clean with 
a dry soft cloth

Loại bỏ chất bẩn khỏi cảm biến
Để tránh trục trặc, hãy tắt công tắc nguồn.

Cảnh báo
Trước khi bạn vệ sinh thiết bị, 
hãy tắt công tắc nguồn.
Không làm bắn nước vào 
thiết bị

Lưu ý
Mang găng tay khi làm sạch

1. Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa trung tính
2. Không sử dụng dung môi, chất tẩy rửa nhà vệ sinh có tính axit hoặc
kiềm, hoặc bàn chải nylon.
Nếu không, chúng có thể làm hỏng độ nhẵn của bề mặt)
3. Chỉ sử dụng cồn để làm sạch vùng sấy tay
Cồn ở đây có nghĩa là cồn dùng để khử trùng (Nồng độ từ 83% trở xuống).
4. Không sử dụng thiết bị bên ngoài khu vực sấy tay
5. Nếu sử dụng vải hóa chất, vui lòng đọc hướng dẫn của sản phẩm trước.

Chú ý

Bước Kiểm tra Kết quả 
Kiểm tra điện áp của nguồn điện Có sử dụng điện áp định mức 220V không?  
Bật cầu dao nối đất - sự cố   
Bật công tắc nguồn Đèn báo nguồn có sáng không?  
Sấy tay Không khí có thổi không?  

Kiểm tra thiết bị 
Thiết bị đã được lắp đặt chắc chắn chưa? Có 
rung động hoặc tiếng ồn lạ không?  
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Bảo trì

Xả và làm sạch ngăn xả

Trước khi ngăn đầy (ít nhất một tuần một lần)

Ngăn xả
Mức đầy

Nước bỏ đi trên tay được gọi là "ngăn xả".
Đổ hết nước trong ngăn xả khi thấy ngăn nước tích tụ vượt quá mức đầy.
Ngăn sẽ bắt đầu có mùi nếu nước tích tụ trong ngăn quá lâu.
Kéo ngăn xả ra ngoài theo hướng nằm ngang để đảm bảo nước xả không bắn ra ngoài.

Rửa sạch bên trong ngăn xả Đóng nắp ngăn xả và gắn lại 
vào thiết bị như ban đầu

Ngăn xả

Nắp

Ngăn xả

Nắp

Mở nắp ngăn xả

Dùng ngón tay kéo nắp lên ở 
hai đầu của nắp, sau đó tháo 
hẳn nắp ra.

34



Bảo trì

Vệ sinh bộ lọc không khí
Khoảng một lần một tuần

Tháo bộ lọc không khí

Kéo bộ lọc không khí ra bằng tay cầm

Vệ sinh bộ lọc không khí

Đập nhẹ bằng tay hoặc 
dùng máy hút bụi

Cũng có thể dùng lược chải 
tóc để lau bụi

Bộ lọc không khí có thể được 
trực tiếp làm sạch bằng nước, 
sử dụng lại sau khi khô.

Lọc khí

Gắn lại vào thiết bị

Đưa toàn bộ bộ lọc vào thiết bị cho đến khi khít. (Nếu nó không được đặt đúng vị trí, bụi bẩn sẽ xâm nhập vào thiết 
bị và làm giảm tuổi thọ của thiết bị).
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Xử lý sự cố

Xử lý sự cố
Nếu phát hiện trường hợp sau, vui lòng kiểm tra và xử lý như sau:

Danh sách đóng gói

Thiết bị (bao gồm bộ lọc HEPA) * 1
5 * 25 Vít tự tháo * 6

Hướng dẫn sử dụng *1
Miếng dán khoan * 1

Ống giãn nở 5mm * 6
Tấm gắn * 1

Giấy chứng nhận sản phẩm (bao gồm thẻ bảo hành) * 1

Vấn đề Kiểm tra Thao tác 

Không có luồng khí khi 
cho tay vào 

Các chỉ báo hiển thị có sáng lên 
không? 

Bật cầu dao nối đất - sự cố. 

Công tắc nguồn có được bật 
không? 

Bật công tắc nguồn. 

Bạn có đang đưa hết tay vào chưa? Đưa hết tay vào. 

Thiết bị hoạt động trong 
một thời gian dài sau khi 
tay được rút ra 

Có bụi bẩn hoặc dị vật trên cảm 
biến không? 

Tắt nút nguồn, sau đó loại bỏ bụi 
bẩn hoặc dị vật trên cảm biến sau 
khi đèn nguồn tắt. Khi hoàn tất, bật 
nút nguồn. 

Không có gió nóng Công tắc sưởi có bật không? Bật công tắc sưởi 
Luồng không khí quá 
thấp 

Nút tốc độ có ở mức thấp không? Đặt nút tốc độ lên mức cao. 

Nếu các thao tác trên không hiệu quả, hãy tắt nguồn và cầu dao nối đất - sự cố và gọi đại lý của 
bạn để kiểm tra và sửa chữa nếu cần. 
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Sơ đồ điện

Sơ đồ điện
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1
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M
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M
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PCB phát UV

PCB hiển thị

Công tắc bảo vệ nhiệt

Cầu dao nhiệt

motor

Máy sưởi

Nguồn điện
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 Trạng thái Mô tả 
Trạng 
thái 

Giới thiệu Giải pháp 

Đèn Chỉ 
báo Nguồn 
điện 
 

Đèn 
Nguồn điện bình 
thường 

Tắt 
Không có điện 

Kiểm tra nguồn điện bên ngoài, đóng 
công tắc nguồn 

Cầu chì bảng chủ bị nổ  

Đèn Chỉ 
báo Trạng 
thái 
 

Tắt Không hoạt động Nhấp 
nháy 
đèn 

Lỗi động cơ 
Kiểm tra dây nối động cơ và vật liệu lạ 
rôto, khởi động lại để hoạt động 

Luôn luôn 
sáng 

Hoạt động 
Thủ thuật hoặc thời gian hoạt 
động lâu hơn 25 giây 

Dọn vật liệu lạ khỏi không gian hoạt 
động, khởi động lại để hoạt động 

LED 
màn hình 

Kỹ thuật số 
Thay đổi 

Đếm ngược 
Hiển thị 
tần số 88 

Cho biết thời gian sấy đã kết 
thúc 

 

E3 Điện áp thất thường   Kiểm tra mạch cung cấp điện 

Đèn Chỉ 
báo khử 
trùng 
 

Đèn 

Tấm phát tia UV khử 
trùng, khử trùng bắt 
đầu sau khi bật nguồn 
thiết bị (một giờ) sau 
đó mỗi ngày một lần. 

Tắt 

Khử trùng đã kết thúc  

Lỗi tấm phát UV 
Tắt nguồn, bật lại nguồn sau khi đèn 
LED tắt, đèn báo khử trùng vẫn không 
sáng, vui lòng kiểm tra tấm phát tia UV 
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