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ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

MŰKÖDÉSI MÓD:

Érintő kapcsoló Piezo elektromos érzékelővel

TÍPUS:

Beépített pult alatti vezérlés

MAX. VÍZHŐMÉRSÉKLET: 70°C

ÁRAMFORRÁS:       

6x1,5V elem - világítás nélküli kivitel

9V akkumlátor - világítós kivitel

MŰKÖDÉSI VÍZNYOMÁS:     

1-8 bar , 8 bar fellett nyomáscsökkentőt

kell beépíteni!

NYITÁSI IDŐ: 

alap: 8 másodperc

állítható: 1-60 másodperc



A csap bekapcsolásához, egyszerűen érintse 

meg a kijelölt területen, a piezo-fedelet. 

Alapértelmezett nyitási idő 8 mp. Ha nem 

kell több viz, csak érintse meg a kijelölt 

területet újra és ekkor megállítja  a víz 

áramlását mielőtt alapértelmezett folyási idő 

eltelne.

NEM VILÁGÍTÓ TÍPUS

VILÁGÍTÓ TÍPUS

Ezen  a modellen  állandóan kék gyűrű 

világít. Bekapcsoláskor  érintse meg  a Piezo 

terület közepét, a fény gyűrű a Piezo fedélt. 

A nyitás  8 másodpercig tart . A kék lámpa 

villog, amíg folyik a víz a csapból. Ha nem kell 

több viz, csak érintse meg a kijelölt területet több viz, csak érintse meg a kijelölt területet 

újra és ekkor megállítja  a víz áramlását 

mielőtt alapértelmezett folyási idő eltelne.



A DOBOZ  TARTALMA

1. Világítás nélküli kivitel

1. Kifolyócső csatlakozó kábelekkel

2. Szűrő

3. Elem tartó

4. Imbusz kulcs

2. Világító kivitel

1. Kifolyócső csatlakozó kábelekkel

2. Szűrő

3. Adapter 220V hoz

4. Imbusz kulcs



Beépítés előkészítése

FONTOS:

A csővezetéket a szabványban előírtaknak megfelelően kell kiépíteni.

Általásos információk a helyes felszereléshez

Folyassa ki a vizet a rendszerből miellőt rákötné a csaptelepet.  Nem lehet 

szennyeződés , teflon szalag vagy fémdarab a csaptelepben . Zárja le a 

vízrendszert.

Ellenőrizni kell a doboz tartalmát Az összes akatrész külön van a csomagban. 

Ellenőrizze a Doboz tartalma fejezet segítségével. Győződjön 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 alkatrészeket.

A visszaverődési problémát úgy lehet kiküszöbölni hogy minimum 1,5 m 

távolság legyen a csap és tárgy között

Figyelmeztetés

Ne építse be a csapot tükörrel szembe vagy olyan elektromos rendszerrel ami 

infrával működik.



1. LÉPÉS Eltávolítani az összes szerelési anyagot

1.LÉPÉS - SZERELÉSI ALKATRÉSZEK ELTÁVOLÍTÁSA

-  Zárja el a víz hozzáférést, távolítsa el a csaptelepről a 

rögzítő anyát tárcsát és a tömítő gyűrűt. Az O-gyűrű 

meredjon a csaptelep alján.

2.LÉPÉS - CSAPTELEP FELSZERELÉSE

- Helyezze a csatptelep házat -O- gyűrűvel - a mosdó 

furatára. Győződjön meg arról hogy az O-gyűrű a 

csaptelep és a mosdó között legyen.

- Fűzze a tömítő gyűrűt és a tárcsát a flexibilis 

bekötőcsőre alúlról.

- Rögzítse a csaptelepet az anyával.

3.LÉPÉS - CSATLAKOZÁS A VÍZHÁLÓZATRA

- Csatlakoztassa a csövet a mágnesszelep házhoz. 

FONTOS: a házon nyilak mutatják a víz bemenet/ 

kimenet irányát.

- csatlakoztassa a hálózati vizet a víz bemenet - csatlakoztassa a hálózati vizet a víz bemenet 

csatlakózóra: Győződjön meg arról hogy a szűrő a cső és 

a csatlakózó között legyen.

4.LÉPÉS - CSATLAKOZÁS AZ ÁRAMFORRÁSHOZ

- Világítás nélküli típus: Telepítse az akkumlátortató 

dobozt a falra a mosdó alatt két csavarral vagy az 

öntapadós szalag segítségével.

- Világítós típus: Csatlakoztassa a transzformátort a 

220V csatlakotóba. Várjon 10 másodpercet a 

müködtetéssel ezzel megelőzve a beállítási üzemmódba 

való kapcsolást.

- Nyissa ki a vízet a csaptelephez.

-Ellenőrizze a szivárgást.



BEÁLLÍTÁSI SZINTEK

3.szint

A nyitási idő állítható 1-60 másodperc között. Gyári beállítás 8 

másodperc. A tökéletes Időbeállítás menete 3 beállítási szinten 

történik.  A világító (LED) vezet a különböző szintek között.A 

következő táblázat mutatja a különböző szintek lépéseit, a lépések 

időtartamát és a szintek beazonosíthatóságát ahol éppen a beállítás 

történik. 

1. szint 2.szint Kilépés a beállítási módból

lépések száma

ennyi másodperccel 

növekszik az érintés 

ideje

10 lépés 10 lépés 2 lépés

1 másodperc 2 másodperc 15 másodperc

ideje

beállítási szint jelzése Beállítási módba 

lépés után az 1. 

szintre lép.

jelző fény kétszer 

villog

jelző fény háromszor 

villog

jelző fény négyszer villog



Beállítási példák

Minta 1.

20 másodpercre szeretné a nyitási időt beállítani.

az 1. szinten 3 lépés  -mindegyik 1 mp -ig ( 3 mp) Összesen: 3mp.

2.szintre lépve 1 lépés 2 mp-ig ( 2 mp ) Összesen: 5 mp

3.szintre lépve 1 lépés  15mp-ig(15mp), Összesen: 20 mp

Minta 2.

45 másodpercre szeretné a nyitási időt beállítani

1.szinten  1 lépés 1 mp-ig ,Összesen: 1mp

2.szinten 7 lépés 2mp-ig (14mp) Összesen: 15mp

3.szinten 2 lépés 15mp-ig(30mp) Összesen: 45 mp.

A kövekező példák mutatják hogy kell a különböző szinteken a beállítást 

elvégezni.



Nyitási idő beállítása:

1. Vegye le a PIEZO fedelet egy 2mm imbusz

kulcs segítségével.

2. Csatlakoztassa le az áramforrást 

(akkumlátor vagy transzformátor)

3. Mielőtt lecsatlakoztatná az áramforrást

ellenőrizze hogy a mágnes szelep be van

szerelve és érintse meg a PIEZO felületet

kétszer.

4. Csatlakoztassa  az áremforrást

5. a LED kijelző a PIEZO kupak hátulján

villogni kezd. Néhány villogás után

a LED folyamatos piros fénnyel világít.

Érintse meg a PIEZO fedél érzékelőjét

amíg a piros fény világít így belépve a beállítás

üzemmódba.Ha helyesen csinálta akkor

a villogás megszűnik.

megjegyzés: Ha nem érinti meg az érzékelő felületetmegjegyzés: Ha nem érinti meg az érzékelő felületet

akkor az előző beállítás lép életbe.

6. A Piezo érzékelőt érintve lehet az új folyási időt programozni.

Az 1 szintű beállítási módban minden érintés növeli 1 másodperccel a

folyási időt . Maximum 10 másodperc lehet.Látni fogja a LED villogást

mindig amikor az ujabb lépcső megvalósul.



7. Ha 10 másodpercen belüli folyást állít be 

akkor nem szükséges más beállítási szentre lépni

és csak meg kell szüntetni a Piezo felület 

érintését.A LED 2szer villog, aztás 3szor majd

4szer és kilép a beállítási üzemmódból. 

Ekkor a Tökéletes Idő beállítja a kívánt értéket!

8. ha a 2. szinten szeretné a beállítást elvégezni akkor várja meg a

akkor  várja meg amig kétszer  villog a LED 

ezután állítsa be az időtartamot ( max. 10szer 

2 másodperc )

9. ha nincs szükség a többi szinthez akkor

ne nyomja tovább az érzékelőt.  A kijelző

üzemmódból. Ezzel be van állítva a kívánt folyási idő.

10. ha a 3. szinten szeretne beállitást elvégezni

akkor várja meg amíg 3szor villog a LED kijelző és ezután állítsa be

az időtartamot ( max. 2 szőr 15 másodpercet) 

11. beállítási üzemmódból a kilépés várjon amíg 4szer villog a kijelző

Ezzel be van állítva a kívánt folyási idő.



Alacsony áramforrás feszültség , akkumlátor csere lépései

A csaptelepnek egy fejlett feszültség szint kezelő rendszere van

ami két lépésből áll.

1. lépés

Az akkumlátor elég erős ahhoz nyitni/zárni tudja a szelepet.

az első lépésnél a  feszültség szint ellenőrző rendszer engedi nyitni

zárni a szelepet de aktiválja a figyelmeztető fényt.

A fedél hátulján lévő LED kétszer villan ha aktiválva van az első lépés

és a felhasználó megérinti az érzékelő felületet.

2.lépés

Az akkumlátor nem elég erős ahhoz hogy nyissa/zárja a szelepet.

a  feszültség szint ellenőrző rendszer nem engedi nyitni/ zárni a szelepet

A rendszer 2 zárási parancsot ad a nyitás/zárás helyett.

A LED a fedél hátulján  háromszor villan amikor a rendszer aktiválja

a 2. lépést éa a felhesználó érinti az érzékelési területet.A víz nem fog 

folyni azután hogy a szelep nem nyit.

Akkumlátor csere:Akkumlátor csere:

1. Óvatosan nyissa ki az akkumlátor tartót

2. Vegye ki az elhasználódott akkumlátorokat

3. Tegye be az új akkumlátorokat.

4. Ellenőrizze hogy ne legyen víz a tartóban és zárja be  a tartót.

Szűrők tisztítása

A termékhez egy rozsdamentes szűrő akadályozza meg a szilárd 

anygot bejutását.

Ha a térfogatáram csökken annak a szűrű eltömődése is lehet az oka.

A szűrőt a következő képpen lehet tisztítani:

1. Zárja el a vízet az elzáró szeleppel

2. csatlakoztassa le víz bemenet csövét a mágnes szelep házáról



3. Vegye ki a szűrőt és mossa ki folyó víz alatt

4. Szerelje vissza a szűrőt

5. Csatlakoztassa a vízcsövet mágnesszelep házhoz.

6. Ellenőrizee a szivárgást

Krómozott felületek tisztítása

Ne használjon fém súrolót, maró anyagot tartalmazó alkoholt, 

savas bázisú tisztítószert.

A felült tosztításához szappanos vizet használjon,  szárazra törléshez

puha pamutrongyot vagy törölközőt.

Ha a fürdőszobát tisztítja akkor takarja le a csaptelepet megelőzve

a felületet a károsodástól.



AKKUMLÁTOR CSERÉJE

Ha az akkumlátor gyenge akkor a piros fény folyamatosan halványan

világít. Ekkor 2 héten belül ki kell cserélni az akkumlátort.

1. Vegye le a takaró lemezt

2. Óvatosan nyissa ki az akkumlátor dobozát.

3. Cserélje újra 9V akkumlátorra. (Lithium akkumlátor)

4. Zárja az akkumlátor dobozát.

5. Tegye vissza a takaró lemezt.5. Tegye vissza a takaró lemezt.

HIBA JEL OK MEGLODÁS

1. Szenzor folyamatosan villog  

ha a felhasználó érzékelési 

tartományba belép

Akkumlátor lemerült Akkumlátor csere

2. Piros fény nem villog ha a 

felhsználó az érzékelési 

tartományba belép

1.Érzkelési tartomány kicsi

2.Érzkelési tartomány nagy

3.Az akkumlátor 

elhazsnálódott

4.A szenzorba tükröződik a 

fény egy másik tárgyról

Növelni atartományt

Csökkenteni a tartományt

Akkumlátort cserélni

Tükröződést megszüntetni

SZ
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fény egy másik tárgyról

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 

szelepbe(membrán)  

szennyeződés került

Csavarozza szét a mágnes 

szelepet

3. Víznyomás nagyobb mint 8 

bar
Csökkenteni a víznyomást
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1. Szenzor folyamatosan villog  

ha a felhasználó érzékelési 

tartományba belép

Szennyeződés a fuvókában Tisztítani a fuvókát

1. Szenzor felülete szennyezett Tisztítani vagy a takarást 
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2. Nem villog a piros fény 

amikor a felhazsnáló az 

érzékelési tartományba belép

1. Szenzor felülete szennyezett 

vagy takart

2.A szenzorba tükröződik a 

fény egy másik tárgyról

Tisztítani vagy a takarást 

megszüntetni

Növelni az érzékelési 

távolságot vagy megszüntetni 

a tükröződést


