
POZNÁMKA: Tato baterie obsahuje speciální perlátor, který 
vám umožňuje seřídit směr proudu vody na místě tak, aby se 
v případě potřeby zabránilo v rozstřiku vody. Jestliže chcete 
změnit úhel proudu vody, jednoduše změňte polohu nastavi-
telné sklápěcí destičky tím, že na ni jemně zatlačíte.

2. Abyste zabránili přechodu do seřizovacího režimu, před 
manipulací se systémem vyčkejte 10 sekund. Jestliže 
dosah je nedostatečný, proveďte úoravu -  viz kapitola 
s názvem „Seřízení nastavení”.

3. Jestliže váš model je typu POWER-SAFE, připojte trans-
formátor k napájení 230 V.

10 sek.

SEŘÍZENÍ NASTAVENÍ POMOCÍ 

DÁLKOVÉHO OVLADAČE

V případě potřeby lze nastavení čidla 
seřídit pomocí dálkového ovladače ná-
sledovně:
Uzavřete  přívod  vody.  Abyste  mohli 
seřídit čidlo pomocí dálkového ovla-
dače přidržte ovladač před čidlem ve 
vzdálenosti přibližně 15 -20 cm. Zvolte 
funkci, kterou chcete seřídit, jedním 
stisknutím některého z funkčních tla-
čítek. Po jednom stisknutí příslušného  
funkčního  tlačítka  začne rychle  bli-
kat  červená  kontrolka  před čidlem. V 
tomto stádiu můžete změnit nastavení 
tlačítky(+-).
Při každém stisku dojde k posunu o 1 
úroveň.
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1 - Dosah detekce
2 - Časová prodleva při příchodu
3 - Bezpečnostní doba
4 - Doba blokování
5 - Doba prodlevy při odchodu
6 - Funkce dočasného vypnutí
7 - Reset
8 - 24-hodinové hygienické splachování
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SEŘÍZENÍ NASTAVENÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

DOSAH DETEKCE: Dosah čidla je největší vzdálenost, ve které může být předmět 

od čidla, aby došlo k aktivaci vodovodní baterie. Čidlo je nastaveno předem z výroby. 

Jestliže chcete nastavit dosah detekce čidla, zvětšení můžete provést stisknutím 

tlačítka + a zmenšení pomocí tlačítka –.

BEZPEČNOSTNÍ DOBA: Bezpečnostní doba brání v nepřetržitém vytékání vody způ-

sobeném odrazy nebo vandalismem. Ve výchozím nastavení se výtok vody zastaví 

automaticky, když čidlo bude zakryté déle než 90 sekund. Jestliže chcete obnovit 

normální provoz, je třeba odstranit jakékoliv překážky. Stiskněte tlačítko SEC. Če-

kejte tak dlouho, dokud červená kontrolka oka čidla nezačne rychle blikat. Potom 

stiskněte tlačítko +, jestliže chcete bezpečnostní dobu prodloužit, a tlačítko -, jest-

liže ji chcete zkrátit.

ČASOVÁ PRODLEVA PŘI PŘÍCHODU: Časovou prodlevu při příchodu se doporučuje 

měnit pouze u splachovacích ventilů pro pisoáry nebo toalety. V případě potřeby 

lze časovou prodlevu při příchodu upravit také u vodovodních baterií následujícím 

způsobem: Stiskněte tlačítko IN. Čekejte tak dlouho, dokud červená kontrolka oka 

čidla nezačne rychle blikat. Potom stiskněte tlačítko +, jestliže chcete prodlevu při 

příchodu prodloužit, a tlačítko -, jestliže ji chcete zkrátit.

DOBA PRODLEVY PŘI ODCHODU: Toto tlačítko umožňuje úpravu doby průtoku vody 

po té, když uživatel vzdálí ruce z prostoru baterie. Doba prodlevy blížící se 0 ušetří 

více vody. Prodloužení doby prodlevy při odchodu nabídne uživateli větší pohodlí. 

V případě potřeby lze časovou prodlevu při odchodu upravit následujícím způso-

bem: Stiskněte tlačítko OUT. Čekejte tak dlouho, dokud červená kontrolka oka čidla 

nezačne rychle blikat. Potom stiskněte tlačítko +, jestliže chcete prodlevu při od-

chodu prodloužit, a tlačítko -, jestliže ji chcete zkrátit.

HYGIENICKÉ 24-HODINOVÉ SPLACHOVÁNÍ Jestliže máte model kompatibilní 

s 24-hodinovým hygienickým splachováním, je možné tuto funkci aktivovat a deak-

tivovat. Jestliže chcete aktivovat funkci hygienického splachování, stiskněte tlačítko 

hodin. Čekejte tak dlouho, dokud červená kontrolka oka čidla nezačne rychle blikat. 

Potom stiskněte tlačítko +, jestliže chcete hygienické splachování aktivovat, nebo –, 

jestliže jej chcete deaktivovat.

DOBA BLOKOVÁNÍ: Na požádání lze naprogramovat dobu zastavení. Tato doba blo-

kování umožňuje aktivovat baterii až po uplynutí příslušného časového intervalu. 

Jestliže je nastavena určitá blokování a  chcete ji deaktivovat, stiskněte tlačítko 

blokování. Čekejte tak dlouho, dokud červená kontrolka oka čidla nezačne rychle 

blikat. Potom stiskněte tlačítko +, jestliže chcete dobu blokování aktivovat, nebo –, 

jestliže ji chcete deaktivovat. Jestliže ji chcete znovu aktivovat, stiskněte tlačítko 

blokování a potom bez jeho uvolnění stiskněte jednou tlačítko +.

FUNKCE DOČASNÉHO VYPNUTÍ: Tato funkce je ideální pro provádění jakéhokoliv 

druhu činnosti před čidlem, aniž by systém byl v provozu (například čištění). Jestliže 

se toto tlačítko stiskne jednou, baterie zůstane po dobu 1 minuty zavřená. Jestliže 

chcete tuto funkci zrušit a vrátit se k normálnímu provozu, stiskněte znovu tlačítko 

zapínání/vypínání (On/Off) nebo 1 minutu vyčkejte.

TLAČÍTKO RESET: Tato funkce umožňuje vrácení čidla na původní předvolená vý-

robní nastavení. V případě potřeby stiskněte tlačítko Reset a potom bez jeho uvol-

nění stiskněte jednou tlačítko +.
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