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FORBEREDELSE FOR INSFORBEREDELSE FOR INSTALLATIONTALLATION  

Fjernelse af kabinettet 
 

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

 Vip 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 (Figur 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 

Figur 1 Figur 2 Figur 3 

INSTALLATION 
 
Kabelføringen (skjult) sker gennem det bageste hul i ba-
sen. For at montere apparatet udføres følgende trin: 
 
 Lav fire huller med et 8 mm bor i væggen ved hjælp af 

den medfølgende skabelon. 
 

 Fjern borestøvet fra hullerne og isæt plugs. 
 

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

 

 Fastgør apparatets base på væggen, og sørg for at de 
4 dæmper-blokke er korrekt placeret mellem basen og 
væggen. 

 

 Før strømkablet ind i apparatet. 
 

 For at komme til klemrækken åbnes beskyttelses-
dækslet. 

 

 Tilslut kablet til deres placeringer i klemrækken. Når 
den elektriske tilslutning er foretaget, lukkes det be-
skyttende dæksel igen. 

 

 Monter kabinettet på basen, med en vis hældning fra 
top til bund. Sørg for at den øverste ribbe går i indgreb 
i basen. 

 
 Isæt kabinettets skruer og spænd dem med den med-

leverede specialnøgle. 



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

SÅDAN VIRKER DENSÅDAN VIRKER DEN  

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 ved at vippe det ud i bunden, som illustreret på modstående side. 
 

 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. 

 

 Monter kabinettet på basen, med en vis hældning fra top til bund. Sørg for at den øverste ribbe går i 
indgreb i basen. 

 

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

 
PAS PÅ IKKE AT BESKADIGE NOGEN AF HÅNDTØRRERENS KOMPONENTER 

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. 

 For effektiv og hurtig håndtørring anbefales det at skylle hænderne omhyggeligt, således at alle sæ-
berester er skyllet af. 

 

 Automatisk start. Håndbevægelse registreres af IR- sensoren. 
 

 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. 

 

 Når apparatet starter, bevæges hænderne som ved håndvask i en omtrentlig afstand på 60-70 mm 
fra luftudtaget. 

 

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



RESERVEDELS OVERSIGTRESERVEDELS OVERSIGT  

KOMPONENT NUMMER ARTIKEL KODE 

Kabinet, hvidlakeret 1 RC82010 

Kabinet, Rustfri stål Satin 1 RC82020 

Blæserhjul 2 RC82777 

Varmeelement 4 RC82710  

Elektronisk printkort 5 RC82610  

Kulbørster, sæt 6 RC95750-STC 

Motor 3 RC82748 

TILSLUTNINGS DIAGRAMTILSLUTNINGS DIAGRAM  

FARE! 
 

Elektrisk 
stød risiko 

Indstilling af detektionafstand 
 

FØLSOMHEDS JUMPERE  
 
 
 
       Høj        Lav 
       følsomhed        følsomhed 
 
A. Høj følsomhed: 
Tørreren starter når sensoren regi-
strerer bevægelse ved 15-20 cm af-
stand. 
 
B. Lav følsomhed: 
Tørreren starter når sensoren regi-
strerer bevægelse ved 10-15 cm af-
stand. 


