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Brugsvejledning 

 
Berøringsfrit håndvaskarmatur med sensor



Anvendelse

•   ADORA® berøringsfri armaturer er produceret med henblik på at forsyne, en vask med   
    koldt drikkevand, varmt vand og blandet vand til husholdning
•   ADORA® berøringsfri armaturer er produceret med henblik på anvendelse i baderum og  
    toiletrum i private boliger, kontorer, institutioner og lignende

 Rengøring

•   Anvend kun neutrale rengøringsmidler, der ikke er slibende eller kalkopløsende, og ikke  
    indeholder syre, klor, eller fosfor
• Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid først midlet på en klud og påfør  
  derefter med kluden. Ved direkte spray på armaturet er der risiko for  at beskadige  
    gummiringe og andre vitale dele
•   Anvend aldrig slibesvampe eller skuresvampe på armaturer
•  Armaturer udført i rustfrit stål skal jævnligt rengøres med rengøringsmidler fremstillet   
    specielt til rustfrit stål

Garanti  
 
•   Der ydes 2 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl. Garantien dækker reservedele
•   Købskvitteringen er produktets garantibevis. Opbevar denne sammen med denne 
    brugsvejledning
•   Det anbefales, at scanne eller kopiere kvitteringen, da tryksværte kan falme med tiden

Vedligeholdelse

•   Armaturer med forkromede eller farvede overflader og armaturer i rustfrit stål skal 
    aftørres umiddelbart efter brug
•   Luftblanderen skal med jævne mellemrum rengøres eller udskiftes efter behov
•   Armaturer udført i rustfrit stål skal jævnligt overfladebehandles med plejeprodukter 
    specielt til rustfrit stål 
•   Rustfrit stål, der ikke vedligeholdes, kan risikere at danne rust 
•   Særligt luftblandere af rustfrit stål risikerer at danne rust, hvis de ikke vedligeholdes
•   Filtrene på vandtilslutningen skal rengøres eller evt. udskiftes en gang årligt

Montering

ADORA® armaturer skal monteres i en lovlig installation og i henhold til gældende 
lovgivning i det land armaturet monteres. Opstår der tvivl om korrekt installation, kontakt da 
en autoriseret VVS-installatør.

Installationens driftstryk skal være mellem 1 og 6 bar. Ved højere driftstryk skal der 
monteres trykreduktionsventiler på både koldt- og varmtvandstilgang.

Hvis armaturet drypper eller ikke fungerer umiddelbart efter montering:

1. Luk for vandtilførslen, og lad armaturet forblive monteret
2. Se punktet ’Spørgsmål & Svar’ i denne vejledning 
3. Se mere på www.adora-design.com eller skriv til: info@adora-design.com

Husk at vedhæfte foto af det installerede produkt, kopi af købskvittering og også evt. 
installationskvittering. 
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Før montering:

•   Pak det nye armatur ud
•   Skab overblik over indholdet
•   Kontroller at installationen passer til de medfølgende monteringsdele
•   Hvis installationen ikke passer til de medfølgende monteringsdele, anskaf da yderligere  
    monteringsdele hos forhandleren
•   Kontroller at fastspændingsbolte kan nå igennem vasken/bordpladen
•   Klargør det nødvendige værktøj
•   Luk for vandtilførslen 
•   Afmonter det gamle armatur
•   Afdæk rør og ventiler for beskyttelse mod snavs under montering

Efter montering:

•   Afmonter luftblanderen
•   Åbn langsomt for vandtilførslen
•   Aktiver sensoren så der kommer vand ud af tuden, drej temperaturgrebet til både kold og  
    varm side
•   Monter luftblanderen
•   Vælg vandstrømsbegrænser efter behov, eller udelad vandstrømsbegrænser
•   Juster eventuelt vandtilførsel på ventilerne
•   Kontroller at alle samlinger er tætte
•   Gentag samme kontrol efter nogle timer for at sikre en succesfuld montering

Temperaturvælger

Vandstrømsbegrænser
 

             LOW         HIGH         MAX

Montering af bundventil
 

Servicekappe Filter og kontraventil

Placer servicekappen over  
sensor under rengøring

Filter og kontraventil skal altid 
monteres på kold og varm tilgang
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1. Klargør værktøj
2. Luk for vandet 
3. Før begge slanger igennem møtrik, skive og pakning
4. Begge slanger føres nedefra og op gennem hanehullet i vasken
5. Hold begge slanger fast oppefra
6. Skru begge slanger op i armaturet - med hånden, bemærk hvad der er koldt og varmt vand,  
 pas på ledningen
7. Før ledningen forsigtigt ned gennem hanehullet og under vasken videre gennem pakning,  
 skive og møtrik
8. Før pakning og skive op på armaturets gevind og med hånden skru møtrik 
 ken helt op til vasken indtil der er modstand mod vaskens underside
9. Efterspænd på skift de to skruer flere gange med skruetrækker indtil armatu 
 ret sidder godt fast
10. Kontrollér at filterpakningen sidder på plads i omløberen og med hånden skru  
 omløberen på ventilen  
 BEMÆRK: Filter og kontraventil skal altid monteres på kold og varm tilgang
11. Vær opmærksom på at slangerne er bøjet på en hensigtsmæssig måde og ikke er snoet
12. Brug to skiftenøgler til at spænde omløberen fast påventilen. Hold kontra på kontra 
 ventilen med den ene og spænd omløberen med den anden 
 BEMÆRK: For hård fastspænding vil skade filterpakningen
13. Sæt stikket fra armaturledningen fast på batteriet. Husk at sikre  
 at stikkene er fri for snavs. Pust eventuelt i stikket, inden samling. Placer batteriholderen  
 på én af armaturslangerne, hvor den er let at komme til
14. Skru luftblanderen af
15. Fjern beskyttelsestapen ’REMOVE THE SEAL` 
16. Åbn for vandet
17. Aktiver sensoren
18. Skyl armaturet og drej temperaturgrebet til både kold og varm side indtil vandet 
 flyder jævnt.
19. Skru luftblanderen på igen
20. Kontroller alle samlinger

Udskiftning af batteri: 

Når sensoren blinker rødt 1 gang hver fjerde sekund,  
skal batteriet udskiftes. 

•  Træk forsigtigt batteriboksen fri af slangen 
•  Træk låget af sammen med stikket
•  Skift batteriet
•  Tryk låget fast på batteriboksen
•  Pres batteriboksen tilbage på slangen
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Spørgsmål & Svar
  
Der kommer for lidt vand ud:  Kontrollér om der er snavs i luftblanderen.
    Skru mere op for vandtilførslen. 
    Udskift vandstrømsregulatoren til en med  
    større gennemløb eller udelad den helt. 
    Kontroller at vandstrømsregulatoren vender  
    rigtigt. 
    Kontrollér om der er snavs i indløbsfilter eller i  
    kontraventil.

Der kommer for meget vand ud: Skru ned for vandtilførslen.
    Udskift vandstrømsregulatoren til en med  
    mindre gennemløb.

Vandet løber konstant:  Afbryd strømmen. Vent 10 sekunder. Tilslut  
    strømmen igen.

Sensoren reagerer ikke:  Kontrollér at batteriet er nyt og sidder korrekt 
    monteret i batteriboksen. Skift evt. batteriet.
    Kontrollér at stikket og batteriboksen,  
    er samlet korrekt og at der er forbindelse, pust  
    evt. i stikket for at fjerne støv.
    Udskift sensoren (armaturet skal afmonteres).

Sensoren blinker:   Batteriet skal udskiftes.

Sensoren aktiverer sig selv:  Sensoren påvirkes af lys og/eller reflekser fra 
     blanke overflader. Afskærm de reflekterende   
    materialer. Fortsætter problemet udskiftes  
    sensoren (armaturet skal afmonteres).

Armaturet drypper ud ad tuden: Der er snavs i ventilen. 
    Skru vandtilførsel op på maksimal styrke, fjern  
    evt. vandstrømsregulatoren.
    Tvangs aktivér sensoren så vandet løber i   
    længere tid, derved skylles snavs ud. 
    Hjælper det ikke efter flere forsøg lukkes for   
    vandet og magnetventilen tages ud og renses,  
    rens også magnetventil filtret og armaturet  
    indvendig (armaturet skal afmonteres).

Der kommer vand ud ved grebet: Luk for vandet.   
    Skift kartouchen (armaturet skal afmonteres)

Der løber vand ned ad slangerne: Armaturslangerne er skruet for lidt i, eller  
    O-ringene er beskadiget.
    Skru slangerne helt i, kun med håndkraft.
    Udskift O-ringene.

Justering af sensor og efterløb: Sensorens følsomhed og efterløb er fast  
    indstillet fra fabrik.
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Reservedele

Reservedelstegninger er tilgængelige på www.adora-design.com

Bortskaffelse

  Gældende nationale regler om bortskaffelse og genanvendelse skal  
  overholdes. Må ikke bortskaffes i dagrenovation.

Kontakt

www.adora-design.com - info@adora-design.com

Tekniske data  
 
•   Prøvetryk: 25 bar
•   Driftstryk: 1-6 bar
•   Maks. vandtemperatur: 70 ˚C
•   Test norm: EN 15091
•   Aktivering: 12-18 cm fra sensoren
•   Max. løbetid 45 sekunder. 
•   Intelligent efterløbstid 1,5 sekund efter endt aktivering
•   Sikkerheds sensor: Sensoren aktiveres automatisk hver femte dag
•   Beskyttelsesklasse: IP 67
•   Batteri: 1 stk. Litium CR-P2 6V

Ansvarsfraskrivelse

Forhandler, distributør og producent kan ikke gøres erstatningspligtig for: 

• Fejl, mangler, skader og følgeskader opstået i forbindelse med fejlmontering
• Skader på grund af kalk og frost
• Skader på grund af snavs fra vandforsyning
• Manglende vedligeholdelse
• Armaturer monteret og anvendt uden at følge brugsvejledningen
• Unødvendig voldsom behandling, der påfører armaturet skade
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