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DANE  TECHNICZNE 

                  

Zasilanie :               bateria  9V   lub  zasilacz 230/9V DC 

Ciśnienie  wody robocze  :         0,5  -  8,0  bar 

Płukanie co 24 h :           zawór  ma funkcję  płukania  24  godziny po ostatnim  użyciu . 

                              Zapobiega to stagnacji  wody . Zwiększa  higienę . Funkcja                   

                                                                       dostępna po aktywacji   pilotem . 

Zasięg  sensora  : Fabryczne  ustawienie : 22 cm . Jeśli  trzeba  parametr  ten  

można  zmienić  za pomocą  pilota w zakresie 80-300 mm. 

Czas  bezpieczeństwa : Fabryczne ustawienie : 90 sekund .  Parametr  ten  można  

zmienić  za pomocą pilota . 

Temperatura maksymalna :                     Woda gorąca  może  mieć  maksymalną  temperaturę  70°C. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ  OPAKOWANIA : 
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UWAGI PRZED  INSTALACJĄ  . 

 

SPRAWDZENIE   ZAWARTOŚCI   OPAKOWANIA . 

 

Sprawdź , czy w pudełku są wszystkie  wymienione  wyżej elementy. 

Zwróć uwagę  na  różnice  między  poszczególnymi  modelami. 

Prawidłowy  montaż  możliwy  jest  tylko  wtedy  , gdy  nie  brakuje  żadnego  z  elementów  

urządzenia . 

UWAGI  

Na wprost  przed  baterią EASY  nie  może znajdować  się  lustro , ani  żadne  inne  urządzenie 

sterowane  podczerwienią . 

Dla prawidłowego  funkcjonowania  upewnij  się  , że  przed  zaworem  w  odległości  1,5 m nie  

będzie  znajdował  się  jakikolwiek  obiekt . 

Przed instalacją  należy  przepłukać  linię  wodną  zasilającą  zawór . 

Nie  należy  dopuścić , by zanieczyszczenia  takie  jak  opiłki , szczeliwa , smary , dostały  się  do  

elektrozaworu. 
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Przed  montażem  zamknij  dopływ  wody . 

Wszelkie  czynności  instalacyjne  należy  przeprowadzić  zgodnie  ze  sztuką  oraz w zgodzie z 

lokalnymi  przepisami  i  normami . 

 

Rekomendowany  rozmiar  otworu  montażowego : 28 – 34 mm 

                            

INSTALACJA 

1. Zakręć  zawory  odcinające .  

2. Upewnij  się  , że  na  umywalce  lub  w  blacie  jest  otwór  do  montażu  baterii o średnicy  28 

do 34 mm  ; umieść  tam  baterię  i  umocuj   dokręcając  sześciokątną  mosiężną  śrubę ; nie  

zapomnij  umieścić  nad  nią  metalowej  podkładki ( w kształcie podkowy ) oraz gumowej  

podkładki  oraz o-ring  między  metal  a umywalkę(podkładka  od  dołu , o-ring od góry 

umywalki) . 

 
3. Pod  umywalką  umieść  w  odpowiedniej  odległości   zawory   kątowe ½ x 3/8” . 

4. Podłącz  wężyki do zaworów  kątowych  . Użyj  dostarczonych  z  baterią  filtrów . dokręć  

połączenia .   

5. Sprawdź  szczelność  połączeń .   

6. Dla wersji bateryjnej : umieść  pudełko z baterią  w  miejscu  dostępnym  dla  serwisu  a  

ukrytym  dla  użytkowników . Połącz  przewody . 

7. Dla wersji z zasilaczem : zasilacz  ma 5m kabla  zasilającego . Należy  wcześniej  przewidzieć  

sposób ukrycia  tego  przewodu  i  wyprowadzenie  go  pod  umywalką . Połącz  przewód  

zasilacza  z  przewodem  wystającym  z  baterii  umywalkowej . Następnie włóż  zasilacz  do  

gniazdka  elektrycznego .  

                         

8. Gotowe . Możesz  jeszcze  precyzyjnie  ustawić  strumień  za pomocą  najwyższej  klasy  

perlatora  NEOPERL  , który  posiada  specjalny  zawias  umożliwiający  zmianę  kąta  

wypływającej  wody . 

9. Jeżeli  zasięg  czujnika jest  niezadowalający  -  przejdź  do  sekcji : NASTAWY  
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NASTAWY. 

Umieść  pilot  do  nastaw  w  odległości  ok. 10 cm na  wprost  od  czujnika  . 

Naciśnij  klawisz  funkcji  , która  chcesz  zmienić . Czerwona dioda LED  w  czujniku  zacznie  świecić  

światłem  „mrugającym”  . Za  pomocą  klawiszy  „+” i „—„   wykonaj  regulacje  . każde  naciśnięcie  

tych  klawiszy  oznacza  zwiększenie  lub  zmniejszenie  wielkości  o  1 jednostkę . 

Funkcje  , które  można  ustawić  pilotem : 

1. „Flow time” : reguluje  czas  płukania  pisuaru 

2. „delay In”  :  to  czas  , który  aktywuje  sensor . krótsze  przebywanie  przed  czujnikiem  niż  

nastawiony  „delay In” nie  uruchamia  programu . ten  parametr  zapobiega  

przypadkowemu  uruchomieniu , np. przez  przechodzące obok  osoby 

3. „delay out” : czas  między  opuszczeniem  strefy  czujnika  a  płukaniem 

4. „on/off”  : funkcja  ta  pozwala  czasowo  wyłączyć  zawór  na  czas  serwisu  sprzątającego 

5. „reset” : ten  klawisz  przywraca  ustawienia  fabryczne  

NASTAWA ZASIĘGU  DETEKTORA  BEZ UŻYCIA PILOTA . 

Zasięg  detektora IR  można  nastawić  także  bez  posiadania pilota . 

Jeżeli fabryczne ustawienia są  niezadowalające  , należy  postąpić  zgodnie z poniższym 

schematem :  

- rozłączyć  przewód  zasilający  urządzenie  

- wyzerować  elektrycznie  baterię ( wystarczy cienkim wkrętakiem  lub  kawałkiem drutu  

spowodować  zwarcie we  wtyczce wychodzącej z baterii ) 

- ponownie podłączyć  zasilanie  do baterii  

- przed detektor w ciągu 5 sekund  po wznowieniu zasilania , w odległości 5 – 10 cm ,  należy 

włożyć  dłoń , i obserwować  okienko  czujnika  

- w czerwonym okienku  czujnika  znajduje  się  czerwona dioda LED , która  powinna  zacząć  

powoli mrugać ( w tym czasie  niezmiennie  trzymamy  rękę  5 – 10 cm od czujnika ), 

następnie  dioda  zacznie mrugać  szybko : wtedy płynnie  odsuwamy  dłoń  na  odległość  , 

do której  chcemy  nastawić  zakres  czułości  detektora ; trzymamy  tam  rękę  do  momentu  

, aż  dioda  LED  przestanie mrugać  

- i gotowe . 

Instrukcja wymiany baterii . 

Kiedy  bateria  słabnie  , czerwona  dioda  LED  wewnątrz  czujnika  zaczyna  mrugać  ze  stała  

częstotliwością . Mamy  wtedy  dwa  tygodnie  czasu  na  wymianę  baterii  na  nową . 
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Zaleca  się  baterie  litowe  9V . Można  też  użyć  baterii  alkalicznych  , ale  starczają  one  nie  na  3 – 

4  lata  , lecz  na  znacznie  krótsze  okresy  od 6  miesięcy  do  1,5  roku . 

 

By wymienić  baterię  , należy : 

1. Ostrożnie  otworzyć  pudełko z baterią ( potrzebny  wkrętak typu „krzyżak”) 

2. Wyjąć  starą  baterię  z  pudełka  , zastąpić  ją  nową . 

3. Starą  baterię  wyrzucić  wyłącznie  do  specjalnych , oznakowanych  pojemników  na zużyte  

baterie  

4. Ułożyć  wszystko  na  swoim  miejscu  i  zamontować  płytkę  pokrywającą  na ścianie . 

Instrukcja czyszczenia  filtra . 

Elektrozawór jest zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniami  stalowym  filtrem  siatkowym , który  jest  

umieszczony jako uszczelka  wężyków . 

Zanieczyszczenia osiadające  na  filtrze  mogą  się  nawarstwić  i  w  rezultacie  zablokować  przepływ  

wody . W tej  sytuacji  trzeba  wyczyścić  filtr : 

1. Zakręcić  zawór  kątowy . 

2. Filtr znajduje się  przed  elektrozaworem , między adapterem  umieszczonym w zaworze 

kątowym a korpusem elektrozaworu  . Zdemontować  odpowiednie połączenia i wyjąć  filtr . 

3. Filtr  przepłukać    pod  bieżącą  wodą 

4. Złożyć  wszystko w odwrotnej  kolejności  

5. Upewnić  się  , że zachowana  została  szczelność   

Spis części zamiennych . 
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Części  zamienne  , o  ile  nie  jest  to  określone inaczej na poniższej liście  , są  dostępne  wyłącznie  

w  zestawach  zdefiniowanych przez  producenta . Części  pojedyncze  ( z wyjątkami ) nie są  

dostępne  osobno  . By  zamówić  potrzebną  część  , proszę  uważnie  odczytać  odpowiedni  numer  

katalogowy  z  listy  poniżej  oraz  posługując  się  rysunkiem na ostatniej  stronie . Respektujemy  

zamówienia  wyłącznie  wtedy , gdy  podany  na  nich  jest  numer  katalogowy części / zestawu 
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Ogólne warunki gwarancji  

Baterie STERN są wyrobem wysokiej jakości wyprodukowanym przy użyciu specjalistycznej 

technologii i przy użyciu najlepszych surowców.  

Właściwie zamontowane i użytkowane będą służyć przez lata.  

Wyroby firmy STERN spełniają wymagania polskich i europejskich norm. Wszystkie wyroby 

są zgodne z PN-EN . Na wybrane wyroby firma STERN posiada Certyfikaty Zgodności z PN-

EN. Wszystkie wyroby posiadają Atest Higieniczny wydane przez Państwowy Zakład 

Higieny: Firma STERN posiada wdrożony, stosowany oraz certyfikowany system ISO 9001 . 

Warunki gwarancji STERN 
Podane warunki gwarancji STERN odnoszą się do baterii i akcesoriów wyposażonych w 

oryginalne części STERN. Wszystkie posiadane przez firmę STERN certyfikaty, aprobaty i 

deklaracje zgodności odnoszą się do baterii wyposażonych w oryginalne części STERN. W 

przypadku używania innych nieoryginalnych części STERN nie jest w stanie zapewnić 

deklarowanej jakości.  

Okres gwarancji 
 Dwa (2) lata. licząc od daty sprzedaży, informacja znajduje  

 się na oryginalnym  dokumencie  zakupu/sprzedaży (to znaczy od daty stempla 2 lata). 

Gwarancja obejmuje wady wynikające z procesu produkcji lub usterki surowca.  

Uwaga! W przypadku nieuzasadnionej reklamacji użytkownik pokrywa koszty związane z 

realizacją zgłoszenia. 

Deklaracje zgodności i Certyfikaty 
Deklaracje zgodności i Certyfikaty odnoszą sie do baterii wyposażonych tylko w oryginalne 

części STERN. Jeżeli do naprawy baterii zostaną użyte inne części lub w innym celu baterie 

zostaną wyposażone w nieoryginalne części STERN, posiadacz  takiego wyrobu  traci  prawo  

do  ochrony  gwarancyjnej .  

Ograniczenia gwarancji 
Gwarancja nie dotyczy wad wynikających ze złego montażu, użytkowania, czyszczenia 

(szorowanie szczotką lub używanie środków powodujących korozję lub odbarwienia), 

naprawiania lub serwisowania. Gwarancja nie dotyczy wad powstałych na skutek 

zanieczyszczeń wody (odpadki, wapień, itp.). 

Gwarancja nie dotyczy baterii ( ogniw )zasilających używanych w bateriach elektronicznych, 

bezdotykowych. 

Inna wady 
W innych przypadkach stosuje się Polskie prawo dotyczące ochrony konsumentów. 

Zgłoszenie reklamacji 
Gwarancja dotyczy tylko tych wad, które zostały zgłoszone do firmy STERN : 

www.sternfaucets.com  lub do sprzedawcy (telefon alarmowy 502 070 277)  w ciągu 14 dni 

od stwierdzenia usterki. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez klienta 

dowodu zakupu produktu.  

http://www.sternfaucets.com/
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Y. Stern Engineering Ltd  gwarantuje , że jego elektronicznie sterowane baterie , zawory i urządzenia 

spłukujące będą wolne od wad materiałowych i błędów montażowych , a gwarancja obejmuje 2 lata 

normalnej eksploatacji od dnia dostawy produktów .  

Jeżeli podczas normalnej eksploatacji zostanie wykryty defekt , którego przyczyną był błąd  produ-

centa ( wada materiałowa , błąd montażowy ) , Y. Stern Engineering Ltd. dokona czynności skutkują-

cych naprawą , wymiana lub odpowiednią regulacją kwestionowanego wyrobu lub podzespołu .  

Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane wypadkiem , niepoprawnym użytkowaniem , użyciem nie-

zgodnie z przeznaczeniem , brakiem konserwacji , błędami w instalowaniu produktu , niewłaściwym 

składem wody , niewłaściwą jakością ogniw zasilających , przepięciami czy zwarciami w sieci elek-

trycznej użytkownika , niewłaściwymi parametrami ( ciśnienie , temperatura , kierunek przepływu , 

skład chemiczny ) nie będą powodowały odpowiedzialności Y. Stern Engineering Ltd. .  

Y. Stern Engineering Ltd. nie pokrywa także kosztów pracy , instalacji , transportu i innych 

konsekwencji wynikłych z procesu instalacji i deinstalacji jego wyrobów.  

W sytuacji , gdy użytkownik sądzi , że zaszła okoliczność kryta gwarancją Y. Stern Engineering Ltd 

należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Y. Stern Engineering Ltd , bądź sprzedawcą , bądź 

instalatorem wyrobów .  

Proszę zgromadzić komplet informacji potrzebnych rozwiązania problemu : wyczerpujący , możliwie 
najdokładniejszy opis objawów , rodzaj produktu i numer modelu , datę dostawy i datę instalacji , 
ustalić dostawcę i oczywiście dołączyć oryginalny dowód nabycia ( fakturę zakupu ) . 

 Kwestionowany  wyrób  należy  dostarczyć  firmie  Agencja Handlowa JAK , 03-504 Warszawa , ul. 
Biruty 8/45 . W  ciągu  14  dni  sprawa  zostanie  załatwiona   . 


