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ELEKTRONIKUS WC ÖBLÍTŐSZELEP

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ



ÁRAMELLÁTÁS:      9V ALACSONY FESZÜLTSÉGŰ RENDSZER

ÁRAMFORRÁS:       9V AKKUMLÁTOR BEÉPÍTETT

OPCIONÁLIS ÁRAMFORRÁS:        6X1,5V AKKUMLÁTOR

MŰKÉDÉSI VÍZNYOMÁS:     1-8 bar , 8 bar fellett nyomáscsökkentőt

kell beépíteni!

ÉRZÉKELÉSI TARTOMÁNY: 700mm (gyári) - állítható

MINIMUM: 300mm

MAXIMUM: 800mm

ÖBLÍTÉSI VÍZMENNYISÉG: 5-6 liter  (3,5bar) 



CSOMAG TARTALMA

ISMERJE MEG AZ ALKATRÉSZEKET A LISTA 

ALAPJÁN ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL

HOGY HIÁNYTALAN A CSOMAGOLÁS.

1. 1 DB VEZÉRLŐ DOBOZ - ÖBLÍTŐ SZELEP

2. 1DB TAKARÓLEMEZ - ELEKTROMOS EGYSÉGGEL,  AKKUMLÁTOR TARTÓVAL

3. 1DB TAKARÓLEMEZ TARTÓ KERET

4. 1DB VÉDŐ LAP (ÁTMENETI)

5. 1DB ÁLLÍTÓ CSAVAR

6.  4DB CSAVAR

7. 1 DB IMBUSZ KULCS



Beépítés előkészítése

Általásos információk a helyes felszereléshez

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

távolság legyen a csap és tárgy között

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

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

Figyelmeztetés

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

infrával működik.

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.

FONTOS:

A csővezetéket a szabványban előírtaknak megfelelően kell kiépíteni.

A WC öblítőszelep helyes működéséhez a csatlakozó cső átmérőjének 

1" nak kell lenni.

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

vízrendszert.



Beépítés lépései

1. Zárja el a hálozati vízet

2. Falban készítse elő a helyet a 

vezérlődoboznak és a csatlakozásnak.

3. A falkivágásba helyezze be a vezérlődobozt

4. Csatlakoztassa a vezérlődoboz bemenetét

a hálozati víz rendszerhez.

5.Csatlakoztassa a vezérlődoboz kimenetét

a WC hez menő csővezetékhez.

6. Miután elvégezték az elektromos bekötést, 

vízbekötést, burkolást, szerelje le a 

védő lapot és szerelje fel a takarólemez

tartó keretet a vezérlődobozra a 4 csavarral.

7. Csatlakoztassa az elektromos egységet

a mágnesszelep csatlakozójához

8.Csatlakoztassa a másik csatlakozót az 

áramforráshoz (akkumlátor házhoz)

Bemenet

Kimenet
áramforráshoz (akkumlátor házhoz)

9. Nyissa ki a hálózati vízet és ellenőrizze a 

csatlakozások tömítettségét.

10. Miellőtt felszerelné a Takarólemezt ellenőrizze 

hogy az állítócsavar pozíciója megfelelő ahhoz hogy a nyomógombot

működtesse. Ha nem akkor állítson a csavaron addíg míg megfelelő

pozícióba kerűl. Ezután rögzítse az alul található imbusz csavarral.

11. Távolítsa el a szenzor védő fóliát. Az öblítés pár másodperc múlva

beindul.

12. Ha szükséges állítson a kifolyáson a szabályozó szelep elfordításával

13. Ha az érzékelési tartomány nem megfelelő akkor lásd.

"Érzékelési távolság beállítása" fejezetben.

FONTOS:

Elektromos csatlakozás után 5 másodpercig ne tegye a kezét az 

 érzékelési tartományba mert beállítási üzemmódba kapcsol a szelep

Bemenet

Kimenet



ÉRZÉKELÉSI TARTOMÁNY BEÁLLÍTÁSA

Az érzékelési tartomány az a távolság,

amelynél a tárgy aktiválja az öblítő

szelepet. Gyárilag beállított érték.

Ha szükséges a következö képpen 

állítható a távolság:

1. Csatlakoztassa szét a szenzort az

áramforrástól.

2. Zárja rövidre a szenzor (+) és (-) sarkát.

Használjon csavarhúzót vagy más vezető 

anyagot a rövidzárhoz.

NE CSINÁLJON RÖVIDZÁRAT HA ÁRAM ALATTA VAN A SZENZOR ÉS AZ

ÖBLÍTŐSZELEP !!

3. Csatlakoztassa az áramforráshoz (akkumlátor, adapter) 

4. A beállítási üzemmódba lépni 5-10cm re helyezve a kezünket az

áramforrásra csatlakozást követően 5 másodpercen belül lehet.

HA NEM TESSZÜK AKEZÜKET 5 MÁSODPERCEN BELÜL A MEGADOTTHA NEM TESSZÜK AKEZÜKET 5 MÁSODPERCEN BELÜL A MEGADOTT

TARTOMÁNYBA AKKOR ELŐZŐ BEÁLLÍTOTT ÉRTÉKRE ÁLL AZ ÖBLÍTŐSZELEP.

5. Ha belépett a szenzor a beállítási üzemmódba és a kezünk a szenzor

előtt van akkor lassan pirosan villogni kezd .

6. Tartsa a kezét a szenzor előtt ameddig a lassú villogás gyors villogásúvá

változik. Ekkor kell a kívánt távolságra tenni a kezünket és várni ameddig

a villogás meg nem szűnik.

7. Amikor a piros fény kialszik akkor van az érzékelő beállítva a kívánt 

távolságra.

8. Ellenőrizze a beállított távolságot. Ha nem megfelelő ismételje meg

az 1-6 lépéseket.



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.



HIBA

SZELEP 

NEM 

ÖBLÍT

Akkumlátort cserélni

Tükröződést megszüntetni

3. Piros fény villog amikor ar 

1. Nincs csatlakoztatva az 

elektromos egység és a 

mágnes szelep

Csatlakoztassa az elektronikus 

egységet a mágnes szelephez.

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

JEL OK MEGLODÁS

Csökkenteni a tartományt

SZELEP 

NEM 

KAPCSOL 

KI

1. Szenzor folyamatosan villog  

ha a felhasználó érzékelési 

tartományba belép

2. Nem villog a piros fény 

amikor a felhazsnáló az 

érzékelési tartományba belép

Szennyeződés a fuvókában Tisztítani a fuvókát

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

3. Piros fény villog amikor ar 

érzékelési tartományban van a 

felhasználó keze.
2. Mágnes 

szelepbe(membrán)  

szennyeződés került

Csavarozza szét a mágnes 

szelepet

3. Víznyomás nagyobb mint 8 

bar
Csökkenteni a víznyomást


