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Elektromos mosdó csaptelep

Электронный смеситель для 

умывальника

75.303.04.00
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Működési víznyomás: Давление воды при эксплуатации:

0,5-8bar, e fölött nyomáscsökkentőt kell használni. 0,5-8Бар, выше этого необходимо пользовать 

Áramforrás: 9V akkumlátor (termékkel együtt 

szállítva)

Источник питания: Батарейка 

9Вольт(поставляем вместе со смесителем)

Érzkelési távolság:.....220mm állítható

Legkisebb távolság: ...80mm

0,5-8bar, e fölött nyomáscsökkentőt kell használni. 0,5-8Бар, выше этого необходимо пользовать 

редуктор давления.

Расстояние чувствительности.... до 200мм 

можно установить

Нименьшее расстояние... 80мм

Legnagyobb távolság:.300mm

Biztonsági működési időkorlát:.....90mp

Legmagasabb víz hőmérséklet:..70˙C

Наибольшее расстояние...300мм

Ограничитель времени для гарантированной 

Наивысшая температура 

75.023.04Távirányító   (OPCIONÁLIS) 

A csaptelep paramétereinek könnyű beállítását teszi 

lehetővé:

érzkelési távolság

biztonsági idő

nyitvatartási idő

be/kikapcsolás késleltetési idő

lehetővé:

"On/Off" gombbal ki/bekapcsolható a karbantartási 

időben, tisztántartáskor

CSOMAG TARTALMA

időben, tisztántartáskor

"Reset" gomb az eredeti beállítások visszaállítására



1. 1db elektronikus csaptelep( elektromos egységgel)1. 1db elektronikus csaptelep( elektromos egységgel)

2. 1db süllyesztett ház

3. 1 db takarógyűrű

4. 1db M4x6 hernyócsavar

5. 1db imbuszkulcs

6. 1db vezérlő doboz( elzáró , mágnes szeleppel, szűrővel) 

7. 1 db akkumlátor ház

8. 1 db ideiglenes takaró lap8. 1 db ideiglenes takaró lap

9. 4db csavar

Cső ( vezérlődoboz és a beépített ház között ) : nem tartozéka a csomagnak!

Általásos információk a helyes felszereléshez Информация для успешной установки



Проверить содержание коробки. Все детали 

расположены в коробке отдельно, проверьте 

их согласно списку. Убедитесь, что все детали 

на месте. Если какай то детали не достает, то не 

начинайте сборку, пока  Вы ее не имеете

Ellenőrizni kell a doboz tartalmát Az összes akatrész 

külön van a csomagban. Ellenőrizze a Doboz 

tartalma fejezet segítségével. Győződjöm meg arról 

hogy az összes alkatrész megvan mielőtt azokat 

kicsomagolná. Ha hiányzik alkatrész addíg ne építse 

be a csapot amíg nem szerzi be a hiányzó 

alkarrészeket.alkarrészeket.

Figyelmeztetés

Ne építse be a csapot tükörrel szembe vagy olyan 

elektromos rendszerrel ami infrával működik. 

Visszaverődés esetén a két tárgy között legyen 

minimum 1.5m távolság.

Внимание!

Не монтируйте смеситель напротив зеркала 

или напротив такой эликтрической системы, 

которая снабжена инфрасензором.

Előkészület a felszerelés előtt

Öblítseát  a vízrendszerből a vizet. Nem mehet szennyeződés - teflon szalag, fém forgács - 

a csaptelepbe!

minimum 1.5m távolság.

CSAPTELEP FELSZERELÉSE LÉPÉSENKÉNT
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1. Zárja el a hálózati vízet

2. alakítsa ki a falban a vezérlődoboz , kábelcső, vízcső , süllyesztett ház helyét, figyelembe

véve a kifolyócső helyét.

Megjegyzés:  Visszaverődés okozta működési zavar elkerülése végett a kifolyócső és a

mosdotálca között minimum 300mm legyen a távolság.



3. Szerelje be a falba a vezérlő dobozt. Csatlakoztassa a hálozati vízcsövet a doboz alján lévő

csatlakozóra (Víz BE)

4. Szerleje be a falba a beépített házat. FONTOS: A fal végleges síkjának a min. és max. vonal 

közé kell esnie.

5. Kösse össze csővel a vezérlő doboz kimenetét a süllyesztett ház bemenetével.

6. Fűzze át az áramforrás és szenzor kábeleket a süllyesztett házon úgy hogy kilógjon a vége.

7. Fűzze a kábeleket a védőcsőbe

8. Csatlakoztassa az elektromos egységhez a kábelek csatlakozóit.8. Csatlakoztassa az elektromos egységhez a kábelek csatlakozóit.

9. Szerlje fel az ideiglenes takaró lapot a vezérlő dobozra

10. Fejezzék be a köműves munkálatokat a süllyesztett elemeknél., majd hlyezze fel a takaró 

gyűrűt a süllyesztett házra.

11. csatlakoztassa a kábeleket a mágnes szelephez és akifolyócsőhöz.11. csatlakoztassa a kábeleket a mágnes szelephez és akifolyócsőhöz.

12. Rögzítse a kifolyócsövet a süllyesztett házra. Győződjömn meg a felületek tisztaságáról.

rögzítsa a kifolyócsövet a hernyócsavar meghúzásával. 
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1.  Amikor végeztek a kőművesek akkor távolítsa el az ideiglenes takaró lapot és szerelje fel1.  Amikor végeztek a kőművesek akkor távolítsa el az ideiglenes takaró lapot és szerelje fel

a végleges takaró fedelet.
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1. Nyissa ki a hálózati vizet.

2. Ellenőrizze a szivárgást

FONTOS: Miután csatlakoztatta az áramforrást várjon pár másodpercet mielőtt aktiválja aFONTOS: Miután csatlakoztatta az áramforrást várjon pár másodpercet mielőtt aktiválja a

csaptelepet megelőzve a beállítási módba való lépést!



Érzékelési tartomány beállítása

A érzékelési tartomány az a távolság aminél a tárgy elmozdulása aktiválja a csaptelepet.

A szenzort gyárilag beállították. Ha szükséges a következő képpen állítható.

1. Csatlakoztassa le az áramforrást a szenzorról -vegye ki az akkumlátort a házából

2. Zárja rövidre a az akkumlátor csatlakozo (+),(-) pólusait egy vezető tárggyal (csavarhúzó)

ami rövidzárat idéz elő. 

FONTOS: ne csináljon rövidzárat amikor az áramforrás csatlakoztatva van. (1. pont)

3. Csatlakoztassa az áramforrás kábelét a szenzorhoz.

4. Helyezze be az akkumlátort a házba4. Helyezze be az akkumlátort a házba

5. A beállítási üzemmódba belépéshez rakja a kezét 5-10 cm távolságra 5 másodpercen belül

a csaptelep újraindítása után

MEGJEGYZÉS: Ha nem rakja a kezét a megadott időn belül a szenzor elé akkor nem lép be 

a beállítási üzemmódba és az előző beállítás lép érvénybe.

6. Beállítási üzemmódban ha kezünk a szenzor előtt van lassan elkezd villogni piros fénnyel.6. Beállítási üzemmódban ha kezünk a szenzor előtt van lassan elkezd villogni piros fénnyel.

7. Tartsa a kezét a szenzor előtt addíg amíg a lassú villogás gyorssá változik. Ekkor kell a kezünket

abba a távolságra rakni amit távolságnak be szeretnénk állítani. Ezután a a villogás megszűnik

8. Amikor megszűnik a villogás akkor van beállítva a kívánt távolság.

9. Ellenőrizze hogy megfelelő a távolság. Ha nem akkor kezdje újra a beállítás 1-7. lépéseit.



AKKUMLÁTOR CSERÉJE

Ha gyenge az akkumlátor akkor folyamatos piros fény jelzi és két héten belül cserélni kell.Ha gyenge az akkumlátor akkor folyamatos piros fény jelzi és két héten belül cserélni kell.

Akkumlátor csere lépései:

1. Vegye le a vezérlő doboz fedelét. Az akkumlátor doboz a vezérlődobozban van

2. Vegye le a doboz fedelét a csavar meglazítása után

3. Cserélje ki az akkumlátort

4. Tegye vissza a fedelet4. Tegye vissza a fedelet

5. Tegy e vissza a vezérlődoboz fedelét.



KARBANTARTÁS

Szűrő tisztítás lépései

A csaptelep rozsdamentes szűrővel van szerelve ami megvédi a csaptelepet a 

szennyeződésektől

1. Vegye le a vezérlő doboz fedelét a csavarok meglazítása után.1. Vegye le a vezérlő doboz fedelét a csavarok meglazítása után.

2. Zárja el a szabályozó szelepet

3.Szerelje ki a mágnesszelepet az anya meglazítása után

4. Vegye ki a szűrőt és mossa át folyó víz alatt.

5. Szerelje vissza a szűtőt

6. Nyissa ki a szabályozó szelepet

7. Ellenőrizze a szivárgást. Szerelje fel a vezérlődoboz fedelét.

1. Szappanos vízzel majd száraz ruhával lehet a csaptelepet tisztítani.Ha a csempét 

vegyszeresen tisztítjuk akkor a csaptelepet meg kell védeni minden maróhatású készítménytől.

Tisztítás, ápolás

2.Ne használjon fém súrolót vagy alkohol, sav tartalmú tisztítószert. Ne használjon olyan 

tisztítószert ami örökre kárt okozhat a csaptelep felületén.



HIBA JEL OK MEGLODÁS

1. Szenzor folyamatosan villog  

ha a felhasználó érzékelési 

tartományba belép

Akkumlátor lemerült Akkumlátor csere

1.Érzkelési tartomány 

kicsi
Növelni atartományt

2.Érzkelési tartomány Csökkenteni a tartományt

SZELEP 

2. Piros fény nem villog ha a 

felhsználó az érzékelési 

tartományba belép

2.Érzkelési tartomány 

nagy
Csökkenteni a tartományt

3.Az akkumlátor 

elhazsnálódott
Akkumlátort cserélni

4.A szenzorba tükröződik 

a fény egy másik tárgyról
Tükröződést megszüntetni

1. Nincs csatlakoztatva 
SZELEP 

NEM 

ÖBLÍT

3. Piros fény villog amikor ar 

érzékelési tartományban van 

a felhasználó keze.

1. Nincs csatlakoztatva 

az elektromos egység és 

a mágnes szelep

Csatlakoztassa az elektronikus egységet a mágnes 

szelephez.

2. Mágnes 
a felhasználó keze.

2. Mágnes 

szelepbe(membrán)  

szennyeződés került

Csavarozza szét a mágnes szelepet

3. Víznyomás nagyobb 

mint 8 bar
Csökkenteni a víznyomást

SZELEP 

NEM 

KAPCSOL 

KI

1. Szenzor folyamatosan villog  

ha a felhasználó érzékelési 

tartományba belép

Szennyeződés a 

fuvókában
Tisztítani a fuvókát

2. Nem villog a piros fény 

amikor a felhazsnáló az 

érzékelési tartományba belép

1. Szenzor felülete 

szennyezett vagy takart
Tisztítani vagy a takarást megszüntetni

2.A szenzorba tükröződik Növelni az érzékelési távolságot vagy megszüntetni a érzékelési tartományba belép 2.A szenzorba tükröződik 

a fény egy másik tárgyról

Növelni az érzékelési távolságot vagy megszüntetni a 

tükröződést




