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Navodila za montažo in vzdrževanje

nadometna senzorska armatura za pisoar



DELOVANJE:

Ob prisotnosti osebe v območju zaznavanja utripa LED indikator, po odhodu osebe se 
vključi izpiranje za nastavljeni čas. Za aktiviranje izpiranja je potrebna prisotnost najmanj 
3 sekunde. V primeru prihoda osebe v območje zaznavanja med izpiranjem se izpiranje 
prekine in se po odhodu ponovno vključi za nastavljeni čas. Razdalja zanavanja je 
nastavljiva od 40 do 80cm, tovarniško je nastavljena na 60cm. Čas izpiranja je nastavljiv 
od 1 do 60 sekund, tovarniško je nastavljen na 7 sekund.

Vprimeru neuporabe se vključi izpiranje vsakih 24 ur.

VSEBINA KOMPLETA:

dotok 1/2"

iztok cev fi 10mm

holandec

konični spoj fi 10mm

vijak za pritrditev pokrova
pokrov
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MONTAŽA:

Priključitev na vodovod:

Pred priključitvijo temeljito izperite vodovodne cevi. 

TEHNIČNI PODATKI:

dimenzije (V x Š x G): 100 x 50 x 40 mm
armatura INOX kislinsko odporna
dotok: 1/2" zunanji navoj
iztok: fi 10mm konični spoj
napajanje: baterija 9V (priložena)

V zidni priključek 1/2" privijte 
priloženi holandec. Privijte armaturo na holandec in s kromirano bakreno cevko fi 
10mm povežite iztok armature na pisoar. Preverite tesnenje vseh spojev.

Nastavljene parametre delovanja (čas izpiranja in razdaljo zaznavanja) 
spreminja samo pooblaščena oseba!

VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE MOTENJ V DELOVANJU

Armaturo čistite z neagresivnimi čistili in neabrazivnimi krpami.

Če armatura ne deluje, LED indikator pa utripa neglede na prisotnost, zamenjajte 
baterijo.

Če armatura ne deluje (ob prisotnosti LED indikator ne utripa), zamenjajte baterijo.

Menjava baterije:

Odvijte vijek na zadnji strani armature in odstranite pokrov. Izvlecite in zamenjajte 
baterijo. Vstavite baterijo in pritrdite pokrov.
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Navodila za odstranjevanje med odpadke

Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu s smernicami o električnih in elektronskih odpadnih 
napravah (2002/96/ES) in državnimi zakoni ni dovoljeno odstraniti med odpadke skupaj z navadnimi 
gospodinjskimi odpadki. Ta izdelek je potrebno oddati na ustreznem zbirnem mestu. Napravo lahko 
oddate pri nakupu podobnega izdelka, lahko pa ga oddate na pooblaščenem zbirnem mestu za 
ponovno predelavo električnih in elektronskih starih naprav. Nepravilno ravnanje s starimi 

napravami lahko škodljivo vpliva na okolje in zdravje ljudi zaradi nevarnih snovi, ki so pogosto v električnih in 
elektronskih napravah. S predpisanim odstranjevanjem tovrstnih izdelkov med odpadke pripomorete poleg 
tega k učinkoviti uporabi naravnih virov. Informacije o zbirnih mestih za stare naprave lahko dobite na svoji 
mestni upravi, pooblaščenem zbirnem mestu za predelavo električnih in elektronskih odpadnih naprav, 
pooblaščenem mestu za odstranjevanje električnih in elektronskih odpadnih naprav med odpadke ali na 
svojem komunalnem podjetju.

Končni uporabnik mora pred oddajo odpadno opremo zbirati in hraniti ločeno, tako da se ne meša z drugimi 
odpadki, da se oprema ne uniči ali onesnaži z nevernimi ali drugimi snovmi, da je mogoča nadaljna predelava 
ob nesorazmerno visokih stroških.

Distributer ali proizvajalec lahko zavrne prevzem odpadne opreme samo, če le-ta ne izpolnjuje pogojev ali če je 
odpadna oprema razstavljena ali tako poškodovana, da je ni mogoče prenašati ali prevažati enako, kakor novo 
opremo ali ogroža zdravje zaposlene osebe pri distributerju ali proizvajalcu.

Embalažo odstranite med odpadke v skladu s tipom materiala ter veljavnimi krajevnimi predpisi.

Proizvodnja in servis:

Sašo Vilfan s.p.
tel.: +386 40 71 62 62
e-mail: info@vsgroup.si
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