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INSTALLATIONSVEJLEDNING
ZEN SENSOR

1. Læs venligst vejledningen omhyggeligt
2. Skitsen af armaturet er kun til reference. Produktudseende og tilbehør kan afvige fra
illustrationer i manualen.
3. Selv om installationen er enkel, bør den udføres, af en autoriseret blikkenslager.
4. Følgende værktøj er nødvendigt for korrekt installation: skruenøgle, skruetrækker, 
tætningsbånd, tænger mv.

BEMÆRK FØR INSTALLATION

FORBEREDELSE FØR INSTALLATION

INSTALLATION AF ARMATUR

1. Bemærk venligst ved brug af ledningsvand. Hvis vandet ikke er rent, kan det kræve et 
filter, for at undgå beskadigelse solenoiden eller andre dele.
2. Enhedens infrarøde sensor fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden er installeret 
nær en reflekterende overflade, eller hvis den er står over for stærke lyskilder (f.eks. 
direkte sollys).
3. Dekompressor bør monteres, hvis vandtrykket er højere end 0,7Mpa for at forhindre 
skade på armaturet.

Trin 1: Skru og fastgør to fleksible slanger i bunden af vandhanen. Bemærk: Sørg for, at 
den kolde og varme fleksible slange, er korrekt installeret i henhold til installation.
Trin 2: Monter pakningen, møtrikken og skruen i rækkefølgen, der vises på tegningen og
montér armaturet på vasken som vist.
Trin 3: Fastgør batteriholderen på væggen under vasken. Vær opmærksom på at batteri-
kable og kablet på armaturet kan forbindes.
Trin 4. Sæt fire AA alkaline batterier i batterirummet. Sørg for, at batterierne er
installeret korrekt ("+" positiv og "-" negativ ladning). Sæt batterierne ind i den monterede
batteriholder. Tilslut batterikabel og vandledning korrekt. 
Installationen er nu afsluttet, og sensorarmaturet er klar til brug.

RESERVEDELSLISTE 



1. Hvis indikatorlampen blinker med 3-4 sekunders interval er batteriniveauet lavt, og det 
er tid til at skifte batterier.
2. Hvis batterierne løber helt tør for strøm, lukker sensoren, og armaturet kan ikke benyttes
før batterierne er skiftet.

Sådan skifter du batterier:

Trin 1: Afkoble batterikablet fra armaturet og 
tag batteripakken ud af holderen.
Trin 2: Løsn skruerne i låget og tag batteri-
dækslet af.
Trin 3: Udskift med fire nye AA alkaline batterier 
og skru dækslet på batteripakken.
Bemærk: Sørg for, at batterierne er korrekt 
installeret ("+" positive og "-"negativ ladning). 
Bland IKKE nye gamle batterier.
Trin 4: Placer batteripakken tilbage i holderen 
og tilslut til armaturet igen.
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FORDELE VED PRODUKTET

FUNKTIONER

TEKNISKE STATISTIK

1. Automatisk til / fra: Armaturets infrarøde sensor aktiveres og slukkes automatisk.
2. Koldt og varmt vand: Der er en blander i armaturet der justerer vandtemperaturen.
3. Tidsbegrænsning: Vasketiden er indstillet til 60 sekunder.
4. Lav strømindikator: Denne indikerer, at det er på tide at udskifte eksisterende 
batterier med nye eller, at der er ikke nok strøm til enheden.

1. Bekvemmelighed: Når sensoren er aktiveret, begynder vandet at strømme automatisk. 
For at stoppe vandet, fjerner du blot dine hænder fra føleromområdet.
2. Hygiejne: Berøringsfrit design giver håndfri og kimfri betjening.
3. Vandbesparelse: Automatisk doseret vandmængde reducerer det samlede vandforbrug.
4. Energibesparelse: Batterierne holder til ca. 3000 tændinger om måneden pa. år.

Drifts strømstyrke
Gennemsnitlig statisk strømforbrug
Øjeblikkeligt dynamisk strømforbrug
Arbejdsvandstryk
Sensor interval
Fejl detektionstid
Maksimal vaskeperiode
Indendørs miljø temperatur
Temperatur Interval
Indløbsdiameter
Udløbs diameter

DC 6 V
<50 uA
<2.5 W
0.05-0.7 MPa
10-30 cm
<0.6 Sek.
60 Sekunder
1-40 Grader C
0-65 Grader C

1/2”
1/2”

Vandtrykket henviser herved 
til det tryk under hvilket 
armaturet fungerer optimalt, 
idet der tages hensyn til
vaskeffekt, foretrækkes det 
at armaturet benyttes med 
et vandtryk mellem 
0,05-0,7 MPa.

BETJENINGSVEJLEDNING

1. Armaturet åbner automatisk for vandet så snart hænderne er i føleområdet.
2. Vandhanen lukker automatisk for vandet, når hænderne er udenfor følersområdet.

VEDLIGEHOLDELSE

1. Hold altid overfladen på armaturet rent og tørt efter brug. Brug en fugtigt klud eller 
microfiberklud til forsigtig aftørring af armaturet.
2. Undgå vrid eller bøjning af armaturet under rengøring.
3. Anvend IKKE syre/alkaliske rengøringsmidler. Brug kun milde rengøringsmidler.

INSTALLATION AF BATTERIER

Problem Mulig årsag Foreslået løsning
Ingen vand Batterierne er løbet tør for strøm Udskift batterier
Ingen vand Blokeret sensor Rengør sensorvindue
Lavt vandtryk Se tekniske parametre
Lavt vandtryk Evt. tilstoppede filtre Rens sandfiltre
Kort levetid for batterier Dårlige/gamle batterier Udskift batterier

FEJLFINDING


