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SMART SOAP DISPENSER B 235920 

SMART SOAP DISPENSER E 235900

Battery models:  IP 67 Battery Box for 6xD Alkaline batteries 
Mains models:  9V transformer or 12V transformer

EXTREME SOAP DISPENSER B 237920 

EXTREME SOAP DISPENSER E 237900

ELITE SOAP DISPENSER B 236110 

ELITE SOAP DISPENSER E 236100

TRENDY SOAP DISPENSER B 239910

TRENDY SOAP DISPENSER E 239900

GREEN SOAP DISPENSER B 225845

GREEN SOAP DISPENSER E 225840

TECHNICAL DATA                      DANE   TECHNICZNE

Capacity/pojemność 1 Liter \ 33.8 oz.

Power Supply / zasilanie

Soap viscosity/lepkość 100 – 3800 cPs

Standard discharge/nastawa 1.4cc, Adjustable / kropla mydła 1,4 ml regulowana

Sensor range/zasięg 30-100 mm +/- 10 mm (regulowany za pomocą pilota)
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PRE-INSTALLATION INFO                INFORMACJE WSTĘPNE

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ

Otwórz  opakowanie  ,  wyjmij  wszystkie  elementy  i  sprawdź  według  listy  ,  czy 
wszystkie części skłądowe są w  opakowaniu.

Zrób to  zanim zniszczysz lub  wyrzucisz opakowanie fabryczne !.
Jeśli czegokolwiek brakuje , zróć  produkt  sprzedawcy i poproś  o  produkt  kompletny 
, poniewaz  tylko taki  można poprawnie zainstalować.

OSTRZEŻENIE

Nie  instaluj  dozownika  naprzeciw  lustra  lub  innego  produktu  funkcjonującego  w 
oparciu o sensor podczerwieni.
Aby zapobiec  niepożądanym efektom wzbudzenia fotokomórki , nie instaluj na 
wprost  czujnika innego  dozownika mydłą  w  odległości 1,5 metra.

Ważne : pamiętaj żeby czujnik dozownika mydła nie obejmował obszaru zajętego 
przez  dłonie  podczas  mycia  pod  stojącą  obok wylewką 
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PACK CONTENTS           ZAWARTOŚĆ  OPAKOWANIA

W opakowaniu jest  jedna z pięciu wylewek z  rysunku poniżej , oraz : 

1 X BIDON 1 LITR NA MYDŁO Z 
POMPĄ  I WIESZAKIEM 

1 X IP 67 POJEMNIK NA BATERIE 6XR20
 LUB ZASILACZ1 X WYLEWKA DO MYDŁA 

Z MOCOWANIEM 
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RECOMMENDED HOLE SIZE

INSTALLATION                      INSTALACJA

KROK 1  - PRZYGOTOWANIE 

Zdejmij nakrętkę , podkładkę i uszczelkę z 
gwintu pod  wylewką  do mydła .
W blacie wykonaj otwór min.26 mm , 
max.30 mm  

KROK 2  -  umocowanie wylewki

Umieść wylewkę w otworze  
pamiętając o o-ringu umieszczonym
 w podstawie wylewki.

Pod blatem nałóż na gwint kolejno : 
uszczelkę , podkładkę  i nakrętkę . 
Nakrętką  umocuj dozownik do blatu 
. 

INSTALLATION                      INSTALACJA
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INSTALLATION                      INSTALACJAINSTALLATION                      INSTALACJA

Przymocuj wspornik butli  na 
mydło pod umywalką stosunkowo 
 blisko dozownika , ale w miejscu 
dostępnym dla obsługi .

za pomocą  mufy z szybkozłączką  
połącz  bosy  koniec  wychodzący z 
pompy  z  czarnym wężem  dozowka
 nika ; jeśli przewód do mydła jest 
wyraźnie zbyt  długi - można go 
skrócić . 

KROK 3 - POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Usuń czarną  taśmę  z sensora. 
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3 10
SECONDS

ABOUT

O-RING VISIBLE – 
NOT CONNECTED PROPERLY 

ONLY THE GROVES ARE VISIBLE – 
CONNECTED PROPERLY

 FROM THE TRANSFORMER TO THE SOAP DISPENSER

FROM THE SOAP DISPENSER

TO THE BATTERY BOX

INSTALLATION        INSTALACJA

Połącz wtyczkę typu JACK z 
dozownika z gniazdem pompy ; 
pamiętaj aby połączenie była 
dokładne : biały pasek  na  wtyczce 
musi się  schować w gniazdku .

WAŻNE:  4 kontakty na wtyczce muszą  być  połączone poprawnie - biały pasek na 
wtyczce MUSI schować się  w gnieździe.
UWAGA:  Jeśli to połączenie nie jest  poprawne pompa będzie pracować  bez 
 przerwy .

WERSJA BATERYJNA : umieść 
w dogodnym miejscu pojemnik 
na baterie , umieść w nim 
poprawnie 6 baterii typu D ( R20 -
 alkaliczne lub litowe )  i podłącz 
do niego kabel zasilający 
dozownik

WERSJA Z ZASILACZEM: połącz 
zasilacz  z  dozownikiem   

Nic nie rób przez około 10 sekund - 
upewnij się  , że nie ma żadnych 
obiektów przed  sensorem  
dozownika . Sensor się  kalibruje 
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FILLING THE SOAP TANK

1

4

5

6

Odkręć  butelkę  i zdejmij delikatnie  z  wieszaka 
ciągnąc w dół i do siebie .

2 napełnij bidon do zaznaczonej linii .

3 Umieść bidon z powrotem na wieszaku.

Dokręć  butlę  do pompy i upewnij się  czy jest 
solidnie umocowana .

Na korpusie  pompy obok przewodu sterującego 
znajduje się  gumowany przycisk.  Naciśnij go . 
Pompa powinna zacząć  pompować mydło  i 
odpowietrzać  układ . Trzymaj przycisk do chwili gdy 
mydło zacznie wypływać z dozownika na umywalce.

Uwaga : Gdy poziom mydła spadnie do dolnej linii 
należy  mydło uzupełnić (pkt.1-5) . Odpowietrzanie
 układu ( ciągła praca pompy przez 60 sek.) mozna
 także przeprowadzić  używając pilota do 
dozowników mydła .
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  2-ADJ

This function allows coming back to soap quantity 
factory settings.  
Indication: 2 blinks of the red light in the sensor eye.

  3-TEMPORARY OFF FUNCTION

This  function is ideal to perform any kind of activity 
in front of the sensor without operating the system 
(for example, cleaning).  The soap dispenser will 
remain shut for one minute when this button is 
pressed once.  
To cancel this function and to return to normal 
operation press the On/Off button again or wait one 
minute.
Indication: OFF – 2 fast blinks, ON – 4 fast blinks

  4-FILL THE SOAP TANK

Once the soap tank has been filled \ re-filed, press 
the FILL button. The pump would work for one 
minute in order for the soap to start coming out of 
the soap dispenser spout. 
To stop this activity press the FILL button again. If 
the soap has not started coming out of the spout, 
press the Fill button again.

Regulacje i ustawienia pilotem zdalnego 
sterowania

Dozowniki mydła STERN posiadają  możliwość  zmiany  ustawień za pomocą  pilota  zdalnego
 sterowania . W tym celu nalezy umieścić  pilot na wprost czujnika w odległości  4-6” 
(10-15cm). 

Uwaga: operowanie  pilotem zbyt  daleko od  czujnika nie spowoduje  jego  odpowiedniej reakcji 
, a zbyt  bliskie może spowodować  aktywację  wypływu mydłą.

Wybierz funkcję  , którą chcesz ustawić i naciśnij odpowiedni przycisk :   1-SOAP QUANTITY

Przyciski oznaczone  1-4 pozwalają  ustawić  ilość  dozowanego mydła ( ilość podana w ml ) . 

Indication: continues blink of the red light in the sensor eye.
* The exact soap dosage depends on the soap viscosity.
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BATTERY REPLACEMET

Battery models only 
When the battery weakens, the red indicator light will blink at a constant rate when the 
user’s hands are within the sensor range. The battery must be replaced within two weeks. 
To replace the battery in battery models: 
1. Carefully open the battery box, use 2.5 mm Allen key
2. Remove the old batteries
3. Replace the used batteries with new D batteries 

4. Close the box.

Important: Spent batteries should not be disposed of with 
normal household waste. Contact your local authority for 
information on waste disposal and recycling. 

NOTE: Do not mix used batteries with new ones.
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SPARE PARTS LIST  

Sensor kit Smart, Elite, Trendy, Extreme, Swan 07220072

Sensor Kit Green 08002236

Soap bottle 1L 07100020

9V Transformer 06522042

12V Transformer 06522081

Soap dispenser pump assembly 07222001

Remote control 07100008

IP67 transformer box 06530021

IP 67 Battery Box for 6xD Alkaline batteries 06530041

Bottle support 1 L 07120175
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MAINTENANCE

Care and cleaning of chrome and special finishes 

DO NOT use steel wool or cleansing agents containing alcohol, acid, abrasives, or the like. 
Use of any prohibited cleaning or maintenance products or substances could damage the 
surface of the soap dispenser. For surface cleaning use ONLY soap and water, then wipe dry 
with a clean cloth or towel. When cleaning bathroom tiles, the soap dispenser should be 
protected from any splattering of harsh cleansers. 
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LIMITED WARANTY

Y. Stern Engineering Ltd. warrants that its electronic products will be free of 
defects in material and workmanship during normal use for two years from the 
date the product is purchased. 

If a defect is found in normal use, Y. Stern Engineering Ltd. will, at its 
discretion, repair, provide a replacement part or product, or make appropriate 
adjustments. Damage caused by accident, misuse, or abuse is not covered 
by this warranty. Improper care and cleaning will void the warranty. Proof of 
purchase (original sales receipt) must be provided to Stern Engineering Ltd. 
with all warranty claims. 

Stern Engineering Ltd is not responsible for labor charges, installation, or 
other incidental or consequential costs other than those noted above. In no 
event shall the liability of Stern Engineering Ltd. exceed the purchase price of 
the product. 

If you believe that you have a warranty claim, contact your Stern Distributor, 
Dealer or Plumbing Contractor. Please be sure to provide all pertinent 
information regarding your claim, including a complete description of the 
problem, the product, model number, the date the product was purchased, 
from whom the product was purchased and the installation date. Also include 
your original invoice. 

Y. STERN ENGINEERING AND/OR SELLER DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This warranty excludes product 
damage due to installation error, incorrect maintenance, wear and tear, battery,  
product abuse, or product misuse, whether performed by a contractor, service 
company, or the consumer. This warranty does not cover product damage 
caused by the following: 

- Incorrect installation. 

- Improper manipulation, tampering, bad or lapsed maintenance. 
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TROUBLESHOOTING

SOLUTIONCAUSE INDICATOR PROBLEM

Replace battery.

Refer to page 9
Low battery.

Red light in the 
sensor flashes 
continuously 
when the user’s 
hands are within 
the sensor’s 
range.

No soap 
coming out 
of the spout

Refill the soap tank.
Refer to page 7

Soap has run low or completely out.

Red light in the 
sensor flashes 
(once) and 
the motor is 
operating.

Press the refill button located 
at the bottom of the pump until 
soap starts to come out of the 
spout again.

The soap tank has been filled but soap has not 
reached the spout.

Connect the connectors 
properly so that the white o-ring 
is not visible.

The connectors between the motor and the 
electronic unit are not connected properly.

Eliminate cause of reflection.Sensor is picking up reflections from the 
washbasin or another object.

Red light in the 
sensor does 
not flash (once) 
when user’s 
hands are within 
the sensor’s 
range. Connect the electronic unit 

connectors to the power source 
connector.

Connectors between the electronic unit and 
power source  are disconnected or not properly 
connected.

The battery must be replaced.
Refer to page 9

Battery is completely used up.

Fill the bottle with hot water 
at 50/60C and run the pump 
constantly.

Soap solidification at the pipe.

Red light flashes 
(once) and the 
motor operates.

Connect the connectors 
properly so that the white o-ring 
is not visible. 

The connectors between the motor and the 
electronic unit are not connected properly.

Soap coming 
out from the 
spout does 
not stop
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15 Gan Rave Blvd., 81222 Gan Rave, Yavne, Israel
Tel: 972-8-9326000, Fax: 972-8-9326025, export@sternfaucets.com

www.sternfaucets.com


