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Før INSTALLATION , bør du læse følgende sikkerhedsanvisninger 
omhyggeligt:

- Kun en kvalificeret fagmand må installere , justere og vedligeholde denne enhed. 

Alle arbejder skal udføres i overensstemmelse med de gældende 
europæiske standarder for installation, og i henhold til de nationale regler.

- Vær forsigtig, når apparatets kabinet er afmonteret , idet apparatets aktive 
dele bliver tilgængelige, og dermed potentiel risiko for elektrisk stød.

- Før ethvert elarbejde , skal den elektriske strøm afbrydes, for at undgå
elektrisk stød. 

- For at opfylde de gældende IEC-standarder, skal apparatet placeres
utilgængeligt for en vandkilde, som illustreret nedenstående:

- Vær opmærksom på om nationale installationskrav kræver mere end 1 meter
sikkerhedsafstand. 

-  Apparatet skal placeres utilgængeligt for en person, der tager et bad eller bruser. 

- Apparatet skal tilsluttes den faste el-installation, med en afbryderanordning
med en kontaktadskillelse på mindst 3 mm på alle poler. European 
Standards.  

- Installatøren skal sørge for, at det elektriske system er jordet i 
overensstemmelse med gældende lovgivning.

SIKKERHEDS INSTRUKTION
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- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover 
og personer med nedsatte fysiske , sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i 
brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret. 
Børn må ikke lege med apparatet . 
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.  

- Aparatet må ikke installeres på en brændbar overflade. 

- For montage af håndtørrer på væggen anvendes den medfølgende skabelon 
og følg instruktionerne i denne vejledning. I henhold til europæiske standarder, 
er det ikke tilladt at anvende lim eller lignende metoder til fastgørelse. 

Speedflow håndtørrere serie har følgende tekniske egenskaber: 

-  Automatisk drift ( IR sensorer ). 
 -  Universal spænding . Indstillelig 100-240 V og 50/60 Hz.  
-  Justerbar detektionafstand ( 50-230mm).  
 -  Motorens hastighed justerbar. 
 -  Vandalsikker operation system (højst 60 sekunder kontinuerlig drift). 

 
 

Nettilslutning og justering af motorhastighed og detekteringsområde 
skal udføres af en kvalificeret person.

Apparatet leveres med de to nederste skruer skruet til basen, der fastgør 
kabinettet indefra.

Kabinettet skal fjernes på følgende måde: 

1. Skru de nederste skruer i urets retning (CW) med det medfølgende specialværktøj
indtil de er skruet helt på plads (se figur nº 1). 

INDLEDNING

INSTALLATION 
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2. Frigør kabinettet i en lille vinkel, indtil de øverste sikringstappe slipper (se figur nº 2).
Løft dækslet i lodret retning uden at beskadige indersiden af maskinen ( se figur nº3 ). 

ADVARSEL: når kabinettet er fjernet, er apparatets interne 
komponenter tilgængelige. 

Sørg for ikke at: 

    - Beskadige de interne komponenter , især det elektroniske kredsløb 
placeret under diffusoren (se figur nº 4). 

 - Ridse kabinettet eller IR sensorens rude. 

Kabelføring sker gennem hullet i basen (figur nº 5 ) , som følger: 

1. Bor fire Ø 8 mm huller ved hjælp af den
medfølgende skabelon. Fjern borestøvet fra 
hullerne , og isæt plugs indtil de
flugter med overfladen ( se figur 6) .:

2. Før et 3-leder kabel fra væggen
gennem basens hul (Ø 22 mm) som vist i figur nº 8

3. Sørg for at basens fire dæmper-blokke er placeret korrekt

Fastgør apparatets base på væggen med de fire  medfølgende 
skruer ( se figur nº 7) .    

4. Tilslut lederne (N, L ) til klemrækken

og jordlederen til jordforbindelsens skruen ( klasse I ) som vist i 
figur nº 8.
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5. Monter kabinettet ved at føre den øverste tap ind  i holderen
på basepladen (se figur nº 9).

6. Spænd skruerne i retning mod uret (CCW)
ved anvendelse af det medfølgende specialværktøj (se figur 10). 

7. Tjek at tørreren fungerer korrekt, ved at føre hænderne ind i
apparatets detekteringsområde.

Der skal udvises forsigtighed under denne handling, og undgå at berøre det 
elektroniske kredsløb, der sidder under diffusoren.

BEMÆRK:. sørg for en afstand på mindst 40 cm, til en eventuel hylde 
eller håndvask (se figur 11).
Undgå så vidt muligt, reflekterende overflader inden for IP sensorens 
detektionsområde.   

Håndtørreren skal monteres på en plan og stabil overflade, såsom en 
væg, skillevæg eller lignende.

Figur 10 Figur 11Figur 9



-6- 

 

M - Motor 
R - Varmeelement 

INSTALLATION 
 

TILSLUTNINGS DIAGRAM

Figur 12
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KOMPONENT NUMMER KODE 
Støbejerns kabinet 1 RC 9231001SMD 
Hvidt kabinet 2 RC 9224001SMD 
Blankt kabinet 2 RC 9213001SMD 
Satin kabinet 2 RC 9212001SMD 
Blæserhjul 3 RC 9151001SMD 
Elektronik sensor 4 RC 9121014SMD 
Varme element 5 RC 9141004SMD 
Motor 6 RC 9111002SMD 
Motor børster 7 RC 9491001SMD 

KOMPONENTOVERSIGT
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Speedflow håndtørre starter når hænderne føres 
ind i sensorens detektionsområde. 
For hurtig og effektiv tørring, anbefales det at 
skylle hænderne helt fri for sæberester. 

Tørreren starter automatisk når hænderne placeres 60-70 mm fra luftudtaget (se 
figur nº 13). 
Når hænderne fjernes efter endt tørring vil den stoppe efter 2 - 3 sekunder.

Detekteringsområde kan justeres ved at dreje potentiometeret som vist figur 
nº 12.

Denne håndtørrer har et system for at undgå hærværk, og af denne grund vil 
enheden helt stoppe med at arbejde efter 60 sekunder uafbrudt drift.

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. 

Korrekt rengøring af maskinen vil forlænge dens levetid betydeligt.

Når apparatet er i drift, vil der akkumuleres støv inde i maskinen, som skal 
fjernes regelmæssigt, og mindst en gang om året.

SÅDAN VIRKER DEN

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD OG RENGØRING
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1. Afbryd strømforsyningen til apparatet

2. Afmonter kabinettet (se afsnittet "INSTALLATION" i denne manual).

3. Fjern det akkumulerede støv på blæserhjulet med en blød børste,
mens det roteres manuelt. 

4. Anvend den samme børste til at fjerne støv fra de andre komponenter

5. Brug en medium børste til at rense luftindtagets grill. Kontroller motorbørsternes
tilstand. Disse skal udskiftes, når de er mindre end 5 mm.

6. Fjern forsigtigt eventuelt støv fra det elektroniske kredsløb ved hjælp af en fin pensel.
Kontroller at der ikke er støv eller andet snavs på IR sensoren. 

7. Sørg for, at IR LED viseret er helt rent.

8. Start maskinen og lad den køre indtil der ikke længere kommer støv fra
renselsesprocessen ud fra luftudtaget.

RENGØRING AF KABINETTET. 

Til rengøring anvendes en våd klud. Brug ikke nogen form for 
rengøringsmidler, indeholdende syre, lud, slibemidler, saltsyre, etc. 

Pas på ikke at beskadige komponenterne. 

BEMÆRK: Alle vedligeholdelses- og rengøringsprocesser skal udføres 
af kvalificeret personale.

RENGØRING



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. 
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