
AutoFlow Håndvask

Denne håndvask fungere ved hjælp af en infrarød føler. Denne sørger for, at vandet tændes når den 
aktiveres og slukkes efter 20 sekunder.

Vandet bliver opvarmet løbende når den aktiveres.

Temperaturen på vandet kan indstilles på
ved at dreje på Flow control knappen. Se billede.
Da temperaturen på vandet ændres, afhængig
af årstiden, kan det være nødvendigt, at justere
hen over året.

Vandvarmeren aktiveres først når der er tilstrækkelig
flow. Derfor vil håndvasken slukkes, hvis vandtilførslen ikke er tilstrækkelig. 

Den grønne kontrollampe vil lyde når vandet opvarmes.

INSTALLATION:

VIGTIGT – MÅ IKKE INSTALLERES I LOKALER MED RISIKO FOR FROST.

Installationen bør udføres af en kompetent person, og installeres i forhold til gældende regulativer.

Det anbefales at udføre installationen i følgende rækkefølge:

Elektriske installationer. Afmonter fronten på autosensoren (skruen sidder på undersiden). Strømkablet 
monteres i kabel-skoene inde i boksen. Kablet skal føres ind gennem hullet i højre side af den sorte plade.
220V-240V, 15 Amp, 3000 Watt.

Montering på væggen. Vasken monteres på væggen med 6 skruer, hvilke der er for-boret til.

VVS. Vandtilførslen skal være koldt vand med et indgangstryk på 
minimum 0,69 bar og maximum 6,9 bar. Vandtilførslen er placeres 
i bunden af pladen (en push-fit i ½” er vedlagt). Det anbefales at 
montere en hane før, for nemmere servicering efterfølgende. 
Håndvasken er designet til at have et åbent afløb, hvorfor det 
anbefales kun at benytte vedlagte fittings til afløbet.

Idriftsættelse. Monter fronten på autosensoren og drejeknappen til flow control igen. Husk skruen i 
bunden. Håndvasken er nu klar til brug. Tjek funktionen ved at holde hænderne ca. 5 cm. fra frontsensoren. 
Indstil temperaturen og tjek at den automatisk stopper efter 20 sekunder.



FEJLFINDING

Vandet er for varmt Skru op for flowet på flow 
controllen.
Skru op for indgangstrykket.

Drej flow control knappen mod 
højre indtil temperaturen er 
korrekt.
Åbn mere eller helt for 
vandtilførslen.

Vandet er for koldt Skru ned for flowet på flow 
controllen.

Drej flow control knappen mod 
venstre indtil temperaturen er 
korrekt.

Det tager lang tid før vandet er 
varmt.

Termisk autostop fra sidste gang. 
(Vandet har været for varmt)

Vandvarmeren starter automatisk 
igen når den er afkølet.

Vandtilførslen stopper under 
brug.

Der er gået 20 sekunder og 
vandet stopper automatisk.

Aktiver vandet igen ved at holde 
hænderne foran sensoren.

VIGTIGT

Ved en hver form for servicering, skal strømmen afbrydes først.


