
Inhoud 

 1 Veiligheidsinstructies 2
 2 Montage- en in bedrijfstellingsinstructies 2
 3 Algemene informatie 2
 4 Productbeschrijving 3
 5 Technische gegevens 4
 6 Levering 4
 7 Handling 4
 8 Programmering van het spoelsysteem 8
 9 Oplossen van storingen 11
10 Producent 12

FLUSH 2.0

Bedienings- en  
montagehandleiding
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1 Veiligheidsinstructies

2 Montage- en in bedrijfstellingsinstructies
Laat het spoelsysteem FLUSH 2.0 alleen monteren en  
installeren door vakkundige medewerkers. Gebruik 
uitsluitend daartoe geschikt gereedschap.

3 Algemene informatie
3.1 Terugslagklep
BELANGRIJK! Controleer voor montage en inbedrijfstelling  
van het spoelsysteem of in de kraan terugslagkleppen  
zijn geïnstalleerd (bruiskranen zijn standaard voorzien van  
terugslagkleppen).

OPMERKING

BELANGRIJK! Lees deze bedienings- en montage- 
handleiding zorgvuldig door en volg de instructies op.  
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt  
door het niet opvolgen van de instructies in deze 
bedienings- en montagehandleiding. Bewaar de hand- 
leiding bij het spoelsysteem in de koffer.

LET OP!

Als het spoelsysteem in zgn. lagedruksystemen  
geïnstalleerd wordt, bestaat het gevaar dat leidingen 
springen, waardoor wateroverlast ontstaat  
(bijvoorbeeld bij boilers). 

Controleer voor installatie of de kraan technisch in goede  
staat is. Als O-ringen en pakkingen beschadigd zijn, kan 
het extra gewicht van het spoelsysteem ertoe leiden dat de 
kraan gaat lekken en mogelijk waterschade veroorzaken.

De batterij van het spoelsysteem heeft een levensduur  
van een jaar.

Op de bijgeleverde vervangingssticker kunt u aangeven 
wanneer de batterij weer moet worden vervangen. 

Als de batterij niet op tijd wordt vervangen, wordt om  
veiligheidsredenen eerst de klep gesloten. Op het 
display lichten de LED’s “DELAY”, “FREQUENCY”  
en “RUN TIME” regelmatig op.

Vervang dan de batterij, stel het spoelprogramma 
opnieuw in en start het spoelprogramma opnieuw. 
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3.2 Opslag
Droog de afzonderlijke onderdelen voordat u ze opslaat en 
schakel de elektronica uit door de stekker van de batterij los 
te trekken. Bewaar de onderdelen van het spoelsysteem in 
de daartoe bestemde koffer.

3.3 Afvalverwijdering
Gooi de verpakking van dit product weg in overeenstemming 
met de milieuvoorschriften. Doe de batterijen niet bij het huis- 
houdelijke afval. Lever batterijen in bij een van de speciale 
inzamelpunten.

4 Productbeschrijving
Het spoelsysteem FLUSH 2.0 van Aqua free is een 
systeem dat waterleidingen die minder of tijdelijk niet 
worden gebruikt automatisch en afzonderlijk spoelt.  
Dit voorkomt stagnatie van water en gaat microbiële  
verontreiniging van de leiding tegen.

FLUSH 2.0 kan op alle kranen, douches en watertap-
punten in openbare of commerciële instellingen en ook 
in particuliere huishoudens worden geïnstalleerd.

Advies met betrekking tot spoelcycli en spoelduur: 
Bij een dagelijkse spoeling van de drinkwaterleidingen  
adviseren wij een spoelduur van 5 minuten.
De precieze duur is echter afhankelijk van de leidingdoor-
snede, -lengte en waterdruk. Op www.aqua-free.com vindt 
u een advies van het DWI, werkblad 2.4 voor spoelcycli. 

WAARSCHUWING

Terugslagkleppen zijn nodig om verontreiniging van het 
drinkwater door terugstroming of terugdrukken van niet- 
drinkbaar water te voorkomen.

Als er geen terugslagkleppen zijn, dienen deze voor de  
kraan in de warm - en koudwatertoevoerleidingen te  
worden geïnstalleerd!

Het spoelsysteem mag niet zonder terugslagkleppen  
worden gebruikt!
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5 Technische gegevens

Wateraansluitingen: M24×1; M22×1; G½ʺ
Bedrijsspanning: 9 Volt DC
Bedrijfsdruk: 0,2 – 10 bar

Watertemperatuur:
5° – 60°C (zonder beperking)

60° – 90°C  
(ca. 40% kortere levensduur)

Spoelcapaciteit: 20 L/min
Beschermklasse: IP68

Batterijen: 1× 9V-blok  
(6LR61, Alkaline)

Spoeltijden: 30 sec; 1 min; 2 min;  
3 min; 4 min; 5 min; 10 min 

Spoelherhalingen:
elke 1 uur; 2 uur; 4 uur; 8 
uur; 12 uur; 24 uur; 48 uur; 
72 uur

Medium: Drinkwater / leidingwater

6 Levering

1× spoelsysteem 
FLUSH 2.0 2× 9V-blokbatterij

1× M24-adapter 
(incl. pakking en U-klem)

1× steeksleutel 
(22 mm en 24 mm)

1× M22-adapter  
(incl. pakking en U-klem) 2× hygiënische sproeikop

1× G½ʺ-adapter  
(incl. pakking en U-klem) 1× reservepakkingen

5× reserve-O-ringen  
(voor aansluitdeel) 1× bedieningshandleiding

1x korte handleiding 5x vervangingssticker voor 
batterij

7 Handling

Installatie:
■  Controleer of terugslagkleppen zijn geïnstalleerd in de 

toevoerleidingen naar de kraan. 



5

■  Verwijder de straalregelaar (bij waterkranen) of schroef de 
doucheslang los (bij douches). 

■  Om de batterij te plaatsen, schroeft u eerst het transparan-
te afdekkapje van het spoelsysteem los en verwijdert u de 
zwarte batterijklep onder het bedieningsgedeelte.

■  Vervolgens monteert u de juiste snel-sluitadapter met 
pakking (de set wordt geleverd met drie verschillende 
adapters). 

LET OP!

LET OP!

Bevestig de adapter altijd aan een wandkraan of staande 
kraan.  
Bevestiging aan een uiteinde van de slang is niet toege-
staan, omdat in dat geval het spoelwater ongecontrole-
erd kan weglopen en er waterschade kan ontstaan.

Als de behuizing open is, kan er water bij de elektroni-
ca komen en deze beschadigen. Daarom dient u het 
spoelsysteem altijd te demonteren voordat u het systeem 
programmeert en voordat u de batterij vervangt. Program-
meer het spoelsysteem en vervang batterijen alleen in 
een droge omgeving. 

WAARSCHUWING

Terugslagkleppen zijn nodig om verontreiniging van het  
drinkwater door terugstroming of terugdrukken van niet- 
drinkbaar water te voorkomen.

Als er geen terugslagkleppen zijn, dienen deze voor de  
kraan in de warm - en koudwatertoevoerleidingen te  
worden geïnstalleerd!

Het spoelsysteem mag niet zonder terugslagkleppen  
worden gebruikt!
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■  Sluit de stekker van het spoelsysteem aan op de batterij. 
Verwijder indien nodig de beschermfolie van de batterij. 
Het systeem voert een systeemcheck uit. Gedurende deze 
check knipperen de LED’s achtereenvolgens één keer.

■  Programmeer eventueel de spoelelektronica (zie par. 8.3)

■  Plaats de zwarte klep op het batterijvak en schroef de 
transparante afdekkap weer op het spoelsysteem.

■  Verwijder alle voorwerpen uit de wastafel. Controleer of het 
water vrij kan weglopen en bevestig de niveauschakelaar 
aan de binnenkant van de wastafelrand (vlotter naar bene-
den).

■  Maak de zuignap met water vochtig zodat deze beter aan 
de wastafelrand hecht. Let erop dat de kabel niet naar 
beneden hangt en aan de zuignap trekt.

OPMERKING

LET OP!

Als de batterijspanning te laag is, kan het spoelsysteem  
niet worden geactiveerd. In dit geval knipperen de LED’s  
“DELAY”, “FREQUENCY” en “RUN TIME” en dient u de  
batterij te vervangen.

Als de waterafvoer verstopt is en de niveauschakelaar 
verkeerd is gemonteerd, kan het spoelwater niet weg-
lopen. De wastafel kan dan overlopen!
Zorg dat er geen voorwerpen zijn die de afvoer van water 
blokkeren en dat het water vrij kan weglopen.
Zorg dat de zuignap goed is bevestigd en goed vastzit.

Bevestig de niveauschakelaar op de juiste manier: de vlotter moet vrij 
kunnen bewegen en naar beneden zijn gericht.
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■  Maak de O-ring van het aansluitdeel vochtig met water 
(voor een gemakkelijker en betere installatie), steek het 
aansluitdeel vervolgens met een draai in de adapter en  
zet FLUSH 2.0 met de U-klem vast. Controleer of het  
spoelsysteem stevig is bevestigd.

■ Open de kraan; er mag geen water uitlopen.

■  Voer een testspoeling uit (zie par. 8.3)

Regelmatige controles:
■ Elke 4 weken: 
 •  Controleer of voorwerpen in de wastafel het weglopen 

van water kunnen verhinderen. 
 • Controleer of het water vrij kan weglopen.
 •  Controleer of de niveauschakelaar goed is gemonteerd 

en of de zuignap nog goed vast zit. De niveauschake-
laar moet vrij kunnen bewegen en de vlotter moet naar 
beneden wijzen. 

 •  Monteer de niveauschakelaar en de zuignap indien 
nodig op de correcte manier. Een defecte zuignap even-
tueel vervangen.

■ Elke 6 maanden:
 •  Controleer de werking van het spoelsysteem. Voer 

daartoe de modus voor handmatige waterafname en 
functiecontrole van het spoelsysteem (testspoeling) uit, 
zie par. 8.3.

■ Elk jaar:
 •  Vervang de batterij; plaats een nieuwe vervangingssticker.
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Na gebruik:
■  Draai de kraan dicht, verwijder de U-klem en trek het  

spoelsysteem los.
■  Schroef de transparante afdekkap los, verwijder het zwarte 

batterijklepje en koppel de batterij los van het spoel- 
systeem om de spoelelektronica uit te schakelen.

■ Maak de niveauschakelaar los.
■  Droog het spoelsysteem en bewaar de onderdelen in de 

koffer.
■  Monteer tenslotte de straalregelaar of de doucheslang 

weer terug.

8 Programmering van het spoelsysteem

8.1 Bedieningsconcept

Het spoelsysteem wordt bediend met de drie toetsen “SET”, 
“+” en “–” aan de onderkant van het bedieningsgedeelte.

8.2 Basisinstelling
Het spoelsysteem is standaard als volgt ingesteld: 
■ Vertraging (DELAY):    0 minuten
■ Frequentie  (FREQUENCY):  24 uur
■ Spoelduur  (RUN TIME):  5 minuten

Om het spoelsysteem te activeren, drukt u tenminste vijf 
seconden op de toets “SET”. Als de programmering is 
geslaagd, wordt dit aangegeven door een knipperende 
LED in de linker rij. 

OPMERKING

Het spoelprogramma is pas actief als u de toets “SET” 
tenminste 5 seconden ingedrukt houdt!
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DELAY: starttijdkeuze/ vertraging van de eerste spoeling

Voorbeeld: DELAY = 2h 
De eerste spoeling begint over twee uur.

FREQUENCY: pauze tussen de spoelingen 

Voorbeeld: FREQUENCY = 24h 
De spoeling wordt elke 24 uur herhaald.

Na één minuut van inactiviteit schakelen de LED’s uit. Het 
display schakelt weer in zodra u een van de toetsen drie 
seconden indrukt.

8.3 Voorbeelden
Door regelmatig op de toets SET te drukken, kunt u de functie 
selecteren die u wilt aanpassen. U kunt de gewenste tijden 
instellen met de toetsen “+” en “–”.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van de diverse functies:

OPMERKING
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Zodra u de toetsen “+” of “–” loslaat, worden de 
ingestelde waarden opgeslagen. Deze nieuwe tijden 
worden gebruikt voor de volgende spoelcycli.
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RUN TIME: spoelduur 

Druk op de “+”-toets om de klep te openen, druk op de 
“–”-toets om de klep te sluiten.

MANUAL: modus voor handmatige waterafname en  
functiecontrole van het spoelsysteem (testspoeling)
 

Voorbeeld: RUN TIME = 5‘: De spoeling duurt 5 minuten.

Druk op “+” om de tijden te verlengen.

Druk op “–” om de tijden te verkorten.
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9 Oplossen van storingen

In de onderstaande tabel kunt u lezen hoe u een eventuele 
storing in uw spoelsysteem oplost. Heeft u een storing die  
niet in de tabel staat, neem dan direct contact op met  
Aqua free GmbH.

Storing Oorzaak Oplossing
Spoel- 
programma 
werkt niet

Er wordt geen 
water toegevoerd

Controleer of de 
kraan of de haakse 
afsluiters zijn 
geopend.

Het spoel- 
programma is niet 
opgeslagen

Druk de toets SET 
5 seconden in.

De batterij is leeg 
(de drie LED’s: 
DELAY,  
FREQUENCY, 
RUN TIME  
knipperen)

Vervang de  
batterij.

Niveauschakelaar 
niet goed gemon-
teerd

Controleer of de 
niveauschakelaar 
vrij kan bewegen 
en de vlotter naar 
beneden wijst.

Overstroom- 
beveiliging komt 
los van wastafel

De wastafel is niet 
schoon

Controleer of het 
oppervlak van de 
wastafel schoon, 
droog en vetvrij is.

De zuignap is niet 
schoon

Controleer of het 
oppervlak van de 
zuignap schoon, 
droog en vetvrij is.

Lekkage tussen 
kraan en  
klepcilinder

Pakking  
beschadigd

Controleer de  
pakkingen en 
vervang eventu-
eel beschadigde 
pakkingen.



G
E

B
R

-A
N

W
 F

LU
S

H
-N

L-
04

/2
01

8-
V

00
2

10 Producent

Aqua free B.V.

Luchthavenweg 81.231
5657 EA Eindhoven 
Nederland

E-Mail:  info@aqua-free.nl
Telefoon: +31(0)40 305 00 92

 
Hoofdkantoor:
Aqua free GmbH

Winsbergring 31 
22525 Hamburg 
Germany

E-Mail:  info@aqua-free.com
Telefoon: +49 (0)40 468 999 90
Fax:   +49 (0)40 468 999 99

www.aqua-free.com


