
Mode d’Emploi

  

FUNCTIES EN KENMERKEN

TECHNOLOGIE PARAMETER

Voorziening waterpijp dia. 

waterdruk

Geschatte stroming
Voltage stroming
Uitgang voltage
sensor afstand
Omgeving 
temperatuur

Voeding verbruik

Dn15

0.05-0.6MPa

0.15L/S
AC220V   50Hz 
AC12V 
0-18 cm (kan afgesteld worden)

0-45 

onder 95%RH

statisch 1VA
dynamisch 6VA

1.

 

PERIODIEK ONDERHOUD

Om het product normaal te kunnen blijven 
gebruiken,maak filter and pertator tuit regelmatig 
schoon.

 filter schoonmaken

Filter

ROUTINE ONDERHOUD

 

 straaltuit schoonmaken

straaltuit

code

DEFEKTEN EN OPLOSSINGEN
symptoom oplossingen Afbeelding

water

kan 

niet 

stromen

Filtre

joint
filtre

Bec  Aérateur 

Régulateur d’eau
(robinet d’angle)

ouvrir

fermer

Réglage de la distance
de détection 

câble de senseur
valve solénoïde

contrôlleur

transformateur

valve d’arrivée d’eau

PRODUCTEN DECOMPOSITION MAP
code

joint

filtre

aérateur

2.

DTM_SSTAP_Uturn

Omgeving 
temperatuur

Waarschuwing: Neem deze handleiding goed door 
alvorens te installeren

Water besparen
De waterstroom start automatisch wanneer de handen 
binnen de sensor zone zijn.Het water schakelt 
automatisch uit wanneer ze buiten de sensor zone 
zijn.Het heeft een uitstekende water 
besparingsfunctie,het water schakelt na 30 seconden 
automatisch uit,wat waterverspilling vermijdt, wat kan 
gbeuren als sommige objecten zich in de sensor zone 
voor lange periodes bevinden.

Sanitatie en gezondheid
De automatische aan/uit knoppen worden door de 
sensor geregeld, zodat de kraan niet hoeft te worden 
aangeraakt.Wat kruisinfectie voorkomt.

Hoge gevoeligheid en krachtige aanpassing De 
gevoeligheid(gevoelsafstand) kan afhankelijk van de 
verschillende gebruiksdoeleinden worden 
ingesteld.We bevelen aan 9-15cm in te stellen.

Eenvoudig onderhoud
De ingebouwde waterfilter maakt het schoonmaken 
van de filter erg eenvoudig.

Verwijder het klepje en haal de 
filter met tang eruit om schoon 
te maken. 

Verwijder het klepje en haal de 
straaltuit eruit om schoon te 
maken

Gebruik een zachte doek met 
beetje water als het licht 
vervuild is.

Als het erg vervuild is, gebruik 
zachte doek met neutraal 
schoonmaakmiddel om schoon 
te maken

Beschadig niet de sensor 
spiegel tijdens het wrijven

De onderstaande 
schoonmaakmiddelen zijn niet 
toegestaan voor gebruik:
1. zuur schoonmaakmiddelen
2. schoonmaakmiddel dat deeltjes 
bevat
3. borstel, draden van staal, nylon

Steek geen objekten in de 
sensor zone,die de sensor 
werkzaam maakt en het water 
afvoert

Mors geen water op het paneel 
dit kan een elektrische schok of 
brand veroorzaken

Niet repareren als u geen expert 
bent

Een brute kracht impact kan 
schade aan de elektronische 
onderdelen veroorzaken

water

kan 

niet 

afgesloten 

worden

water

straal 

te klein

Druppelt 

wanneer 

het niet 

meer 

werkzaam is

Niet

werkzaam

water

straal met 

tussenpozen

Ongewenste factoren
Geen voeding 

water uitlaat of klepje niet geheel 
geopend

Waterdruk niet binnen toegestaan 
bereik

sensor afstand te kort
of sensor spiegel is vuil

filter en straaltuit zijn vuil

sensor draad gebroken

Regelaar gebroken

Vuil water omdat solenoide kraan 
gebroken is

sensor afstand te ver weg
of sensor tegenover
licht reflecterend objekt

Waterdruk niet in toegestaan bereik

Vies water blijft achter in de 
solenoide kraan

onstabiel voltage oorzaak gebroken 
regelaar

Waterdruk te laag of klep niet wijd 
open

filter en straaltuit zijn vuil

Waterdruk niet binnen toegestaan 
bereik

filter en straaltuit zijn vuil

Solenoid kraan verstopt door vuil

Onstabiele voltage oorzaak 
gebroken regelaar

Geen voeding

sensor afstand is te kort

sensor afstand niet in toegestaan 
bereik

Onstabiele voltage oorzaak 
gebroken regelaar

onstabiele voltage oorzaak solenoid 
kraan gebroken

netvoeding

Water toevoegen of klepje goed 
openen

Waterdruk afstellen

sensor afstellen
afstand, of vuil verwijderen

Filter en straaltuit schoonmaken

Sensor draad veranderen

Verander de regelaar

Solenoide kraan veranderen

Sensor afstand afstellen of
licht reflecterend object verplaatsen

Watertoevoer controleren en 
waterdruk afstellen

Solenoid kraan schoonmaken

Voeding controleren,
regelaar vervangen

Controleer water toevoer,open
de klep verder open

Filter en straaltuit schoonmaken

Watertoevoer controleren waterdruk 
afstellen

Filter en straaltuit schoonmaken

Solenoide kraan schoonmaken

Elektrische voeding 
controleren,solenoide kraan vervangen

Voeding leveren

Sensor afstand afstellen

Controleer elektronische voeding
Regelaar vervangen

Sensor afstand aanpassen met 
toegestane limieten

Elektrische voeding controleren,
regelaar vervangen

Elektrische voeding regelen,
solenoide kraan vervangen

Nr Onderdelen naam Nr naam

kraan

dekplaat

Dekplaat dichting

Rubberen dichting

Metalen dichting

　

　

Slangleiding

sensor draad

straaltuit

Rubberen dichting

sensor

sensor steun

spout steun

filter

plastic moer

Bedieningsdoos rek

Solenoide slang

transformator

regelaar

Controledoos 
voorzijde rek

Batterijen doos

solenoide slang 
spoel

Schroef 

Ijzeren kern

springveer

diafragma
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OPMERKINGEN ALVORENS TE INSTALLEREN
 

INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN OMGEVING

 

3.

over 60

INSTRUCTIE MAP

waterbestendig 
stopcontact

muur

8
0

0

vloer

PRODUCTIE AFMETING

EENHEID: mm

INSTALLEER STAPPEN

arrivée  
électrique

contrôle 
boîte de

Dn15 tuyau 
d’arrivée d’eau

évacuation

control box

angle valve

open

open

close

open

ouvrir

close

fermer

open

close

close

sensor wire

sensor wire

flexible hose

Input flexible hose
(no supply)

ajuster  distance du senseur

valve d’angle

bec aérateur

joint

filtre

filtre
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Test stappen

Waarschuwing: Lees deze handleiding 
zorgvuldig alvorens te installeren

1. Gebruik schoon water,vuil water kan niet zonder 
filtratie en behandeling gebruikt worden

2. Leg de waterpijp volgens de instructies,de toevoer 
waterslang is voor exclusief gebruik van het 
product en gebruik van waterbestendig 
stopcontact.

3. Maak de waterpijp schoon alvorens het product te 
installeren

4. Aanbevolen is een apparaat te gebruiken als de 
waterdruk lager is dan  0.05Mpa

5. Aanbevolen is een apparaat te gebruiken als de 
waterdruk hoger is dan 0.6Mpa

Gebruik het product niet in 
een vochtige plaats(zoals een 
douche)

Vermijd direct tegengesteld 
zonlicht

Het kan een probleem 
veroozakenals de waterdruk 
lager is dan0.05Mpa

Het kan een probleem 
veroorzaken als de water 
temperatuur hoger is dan 
60°C

Houd de kamertemperatuur 
hoger dan 0 °C
Anders kan het lekkage 
veroorzakenKamertemperatuur hoger 

dan 0°C

Installeer geen producten tegenovergesteld aan elkaar en er 
mag geen tegenovergesteld
licht reflecterend object zijn,zoals een spiegel,schijnend metaal 
en licht dat normaal gebruik beinvloedt.

Leg de watertoevoeging pijp,net
kabel  buis,uitstromende buis, 
volgens de tekening.Plaats de 
bedieningsdoos tegen de muur,plak 
dan de tekenmap op deze 
positie.Boor gaten volgens de 
tekeningen op de map.

Maak eerst de water toevoer pijp 
schoon,installer de slang op de water 
toevoer pijp.Bevestig dan de 
bedieningsdoos op de muur tegen de 
gaatjes.

    opmerking:plaats de bedieningsdoos 
niet omgekeerd

Leg de dekplaat op het gat van de 
gootsteen, bevestig dan de dichting en 
bout aan de onderzijde van de gootsteen 
en bevestig stevig met een speciale 
schroefsleutel

Steek de sensor draad in de 
bedieningsdoos, en gebruik de 
slangleiding om de kraan te verbinden 
met de bedieningsdoos,steek dan de 
stekker in het stopcontact.

Controleer alle aansluitingen na de 
installatie,als alles goed is 
bevonden,open dan de haakse afsluiter 
om de waterpijp schoon te maken,en 
verbindt dan de invoer slangleiding met 
de haakse afsluiter en bedieningsdoos.

werkingsstatus
1. De waterstroom begint automatisch 
wanneer handen in de buurt van de sensor 
zone komen,of het sensor pad aanraken.
2. Water schakelt automatisch uit als de 
handen uit de sensor zone worden 
teruggetrokken.
3. water schakelt automatsch na 30 
seconden uit.

sensor afstand afstellen
De sensor afstand is tijdens normaal gebruik 
9-15cm,als het veranderd moet worden voor 
special gebruik, stel dan af op de 
afstandsbediening.Druk op 7-8-6-1-   , de 
afstand wordt groter. Druk op 7-8-6-1--,de 
afstand wordt kleiner.Wij raden aan dat de 
afstand niet verder is dan 18cm.

waterstroom afstellen
Haakse afsluiter afstellen om de 
hoeveelheid stromend water te regelen

Filter en straaltuit afstellen
Maak de filter en straaltuit schoon met 
weinig stromend water
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