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Kære kunde 

 
Tak for at du valgte vort produkt 

 

For at sikre optimal funktion og produktlevetid, læs venligst  denne instruktion om-

hyggeligt, og følg anvisningerne for installation, brug og vedligehold. 
 

Ved at følge alle instruktionerne, sikres produktets pålidelighed og lang levetid, så-

vel mekanisk som elektrisk. 
 

Producent og importør frasiger sig ethvert ansvar for skader på personer 

eller ting som skyldes manglende overholdelse af beskrevne anvisninger i 
denne instruktion. 

 

Produktet er konstrueret ved hjælp af den nyeste tilgængelige teknologi og respek-

terer de gældende normer vedrørende elektrisk udstyr. 
 

Med venlig hilsen 

 
VENTICO NORDIC A/S 
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 Automatisk start. Håndbevægelse registreres af IR- sensoren. 
 

 Klasse I apparat, skal jordes. 
 

 Kraftig og effektiv luftstrøm. 
 

 Detektiondistancen til IR- sensor kan justeres. 
 

 Lufthastigheden genereret af tørreren kan også justeres, for at opnå optimal balance mellem  
tørrehastighed og lydniveau. 

 

 Tørrerens intelligente detektionsystem eliminerer reflektion fra statiske ‘mål’ (marmor, hylder eller 
lignende). Efter detektering af et statisk mål, vil tørreren afbryde efter nogle få sekunder. 

 

 Tørreren er forsynet med et hærværkssikret system med automatisk stop. Maksimal uafbrudt drifttid 

er 60 sekunder. 
 

 Tørreren har en universal højhastighed motor som gradvist aktiveres for at styre drejningsmomentet, 
og sikrer derved en længere levetid. 

INSTALLATIONINSTALLATION  

INTRODUKTIONINTRODUKTION  

KUN EN AUT. FAGMAND MÅ INSTALLERE, JUSTERE OG VEDLIGEHOLDE DENNE HÅNDTØRRE 

Fjernelse af kabinettet 
 

 Apparatet leveres med kabinettet monteret på basen uden fastgørelse. (Figur 1) 
 

 Fjern omhyggeligt kabinettet, som er forbundet til basen af en tap, der forbinder de to enheder 

(kabinet og base) bagtil (Figur 2). 
 

 Fjern kabinettet ved at vippe det i en vinkel som vist i (Figure 3) indtil tappen frigøres  fra basen, og 

vær omhyggelig med: 
 

 ikke at skade de interne komponenter, navnlig det elektroniske kredsløb 

 ikke at ridse eller beskadige LED sensorens rude 

 ikke at beskadige overfladen af kabinettet 

OBS! NÅR KABINETTET ER AFMONTERET ER APPARATETS AKTIVE DELE TILGÆNGELIGE. 
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MONTAGEMONTAGE  

Tilslutning til el-nettet, vil fortrinsvis være gennem det bageste hul i basen. 
 

For at montere apparatet udføres følgende trin: 
 
 Lav fire huller med et 8 mm bor i væggen ved hjælp af den medfølgende skabelon (Figur 4). 
 

 Fjern borestøvet fra hullerne og isæt plugs. 
 

 Før el-kablet gennem det 22 mm hul, som er placeret over enhedens klemrække (figur 5). 

 Fastgør apparatets base på væggen (figur 6), og sørg for at de 4 dæmper-blokke er korrekt placeret 

mellem basen og væggen. 
 
 Forbind de elektriske kabler til apparatets klemrække. Tilslut kablerne svarende til de to faser  

(N og L) og til jordklemmen, som angivet ved de graverede bogstaver (figur 7). 

 Apparatet skal tilsluttes den faste el-installation med en afbryderanordning med 

en kontaktadskillelse af mindst 3 mm på alle poler. 
 

 Apparatet skal monteres på en stabil overflade, (væg, skillevæg, eller lignende). 
 

 Placer forsigtigt kabinettet på basen af apparatet. For at udføre dette anbringes 

kabinettet over basen med en svag hældning fra top til bund, således at tappen i 
toppen af kabinettet går i indgreb med spalten i basen (figur 8 og 9). 

 

 Fastgør kabinettet på basen med specialskruerne, og spænd dem til ved hjælp af 

den medleverede  specialnøgle (figur 10). 

Side 4



JUSTERING AF MOTORHASTIGHEDEN OG DETEKTIONSAFSTAND 
 
Der er mulighed for manuelt at justere håndtørrerens sensordetektion og hastigheden af tørreluften. 
 

Justeringer af motorens hastighed og detektionafstand skal foretages af en  
kvalificeret person. 

 
Justeringerne kan foretages ved forsigtigt at dreje de respektive markører for de to lineære  potentiome-
tre, som vist i nedenstående figur. 

 Under arbejdet med at montere kabinettet til basen, pas på ikke at beskadige det elektroniske kreds-

løb, der er under håndtørrerens dyse (figur 11). 
 

 Det er også meget vigtigt at sikre, at plastbeskytteren til kablet er korrekt placeret på den nedre   

   "U" formede udskæring i kabinettet (Figur 12). 

BEMÆRK! sørg for en afstand på mindst 400 mm til hylder, bordplader eller håndvaske (Figur 13).  

Undgå så muligt tilstedeværelsen af reflekterende overflader inden for området af apparatets IR sensor. 

Figur 14. 
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VARMEELEMENTVARMEELEMENT  

Machflow håndtørre har et indbygget varmeelement, der kan aktiveres efter behov. (Fig. 14.1) 

Figur 14.1 

SÅDAN SÅDAN VIRKERVIRKER  DENDEN  

Apparatet starter automatisk, når hænderne placeres nær IR- sensoren, som er placeret ved siden af 
luftudtaget. 

Håndregistrering og start af maskinen er baseret på emissionsrelaterede refleksions-modtagelse af en 
IR lysstråle,  der kommer fra detektor sensoren. Detektionsområdet er mellem 120 og 150 mm. 

Den maksimale kontinuerlige håndtørring er 60 sekunder, hvorefter den stopper.  
Håndtørringen kan genoptages, ved først at fjerne hænderne fra sensorområdet og derefter genplace-
re hænderne for at starte tørreprocessen igen. 

For effektiv og hurtig håndtørring anbefales det at skylle hænderne om-
hyggeligt, således at alle sæberester er skyllet af. 

Når apparatet starter, bevæges hænderne som ved håndvask i en om-
trentlig afstand på 60-70 mm fra luftudtaget (se figur 15). 

Apparatet vil stoppe indenfor 2 -3 sekunder, når hænderne fjernes. 

Detektionsafstanden kan justeres ved at dreje potentiometeret som vist i 

figur 14 
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FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD OG RENGØRINGFOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD OG RENGØRING  

Tilstrækkelig rengøring af håndtørreren vil forlænge dens levetid.  

Det anbefales at fjerne støv ophobet inden i håndtørreren mindst en gang om året. 

 
Sådan rengøres håndtørreren korrekt, ved at udføre følgende trin: 

 

 Afbryd apparatet fra strømforsyningen. 
 

 Fjern de to nederste skruer, som fastgør kabinettet til basen med den specielle medleverede nøgle. 
 

 Fjern kabinettet som anvist i afsnittet "Fjernelse af kabinettet" og placer det på et klæde, for at undgå 

at ridse det. 
 

 Børst støvet væk, og fjern øvrigt snavs akkumuleret inde i håndtørreren, med en tør klud,pensel, eller 

en blød børste. 
 

 Fjern forsigtigt støvet omkring det elektroniske kredsløb. Udfør denne operation med maksimal om-

hyggelighed for ikke at beskadige nogen dele af det elektroniske kredsløb. 
 

 Brug en blød klud til at rengøre overfladen af IR- sensorens beskyttelsesrude. 
  
 Rengør kabinettet med en klud fugtet i en opløsning af neutral sæbe og vand. Efter rengøring af hele 

overfladen fjernes eventuelle sæberester med en anden klud fugtet med rent vand og tør efter med 
en tør klud. 

 

 Luk håndtørreren ved at montere kabinettet, stram skruerne der fastgør kabinettet til basen og tilslut 
til el-nettet. 

 

 Start håndtørreren op 2 eller 3 gange i træk for at sikre, at alt resterende støv er blæst ud. 
 

OBS! PAS PÅ IKKE AT BESKADIGE NOGEN AF HÅNDTØRRERENS KOMPONENTER 
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TILSLUTNINGS DIAGRAMTILSLUTNINGS DIAGRAM  

FARE! 
 
Elektrisk stød risiko 

Installatøren skal: 

 Sikre at det elektriske system er jordet i overensstemmelse med gældende lov-

givning. 

 Sørge for, at det elektriske system har en høj følsomhed afbryder I n ≤ 0.03 A. 

 Sørge for, at apparatet er frakoblet den elektriske strømforsyning, inden du udfø-

rer vedligeholdelse. 

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer, herunder børn, med reducerede fysiske, 
sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet 

vejledt & instrueret i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. 
   

Rengøring og vedligeholdelse bør udføres af kvalificeret personale. 
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RESERVEDELS OVERSIGTRESERVEDELS OVERSIGT  

NEDTAGNING, NEDTAGNING, BORTSKAFFELSEBORTSKAFFELSE  & & GENBRUGGENBRUG  

Bortskaffelse af affald og elektronisk udstyr fra private forbrugere I DEN EUROPÆISKE UNION 

Produktet du har købt er designet og fremstillet af kvalitetsmaterialer og 
komponenter som skal indsamles og genanvendes.                        

Elektrisk og elektronisk udstyr mærket med en overkrydset skraldespand 
symboliserer, at det ikke må bortskaffes sammen med usorteret  hushold-
ningsaffald, men skal indsamles  særskilt.                         
Alle kommuner har etableret  indsamlingsordninger, hvor udstyret gratis 
kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder, eller bli-
ver afhentet direkte fra husholdningerne.  
Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 

KOMPONENT NUMMER ARTIKEL KODE 

Kabinet, hvidlakeret 1 RC9224008SMD 

Motor 2 RC9111003SMD 

Elektronisk print 3 RC9121011SMD 

Varmeelement 4 RC9141009SMD 
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