
 

  

PILOT  DO  NASTAW  ARMATURY  STERN .  

NASTAWY. 

 

Umieść  pilot  do  nastaw  w  odległości  ok. 10—15cm na  wprost  od  czujnika  . 

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

zacznie  świecić  światłem  „mrugającym”  . Za  pomocą  klawiszy  „+” i „—„   wyko-

naj  regulacje  . każde  naciśnięcie  tych  klawiszy  oznacza  zwiększenie  lub  zmniej-

szenie  wielkości  o  1 jednostkę . 

Funkcje  , które  można  ustawić  pilotem : 
RANGE  :  zasięg  czułości  czujnika  , czyli  z  jakiej  odległości  obecność  klienta  będzie  

wykrywana  przez  urządzenie : naciśnij RANGE , gdy  uaktywnisz  stan nastaw  de-

tektora  ( mruganie  czerwonej diody ) naciśnij +  lub – by  zwiększyć  lub  zreduko-

wać  zasięg  detektora  

 

ADJ  : samo nastawienie  sensora : sprawdź  , czy  nie  ma  przed  detektorem  jakichkol-

wiek obiektów ; naciśnij klawisz ADJ , kiedy  zobaczysz  mruganie  diody  detektora  , 

usuń  rękę  z  pilotem  ze  strefy  czujnika  i  poczekaj  , aż  detektor  wyreguluje  swój  

zasięg  w  sposób  automatyczny  , właściwy  dla  danej  lokalizacji ; po  samonastawie  

urządzenie  otworzy  elektrozawór  na 1  sekundę  po czym  go  zamknie . 

 

SECURITY TIME  :  dotyczy  zaworów umywalkowych  lub  natryskowych ; jest  to  

dozwolony  czas  wypływu  wody  z  urządzenia ; jeśli  zostanie  przekroczony  , to  

zawór  się  zamknie  i  zablokuje  nawet  jeśli  w  strefie  detektora  wciąż  jest  obiekt  

wykrywany  przez  czujnik  

 

 

FLOW  TIME   : reguluje  czas  płukania  pisuaru  lub  toalety  

 

 

 

SHORT  FLOW  TIME   :  dotyczy  tylko  zaworów spłukujących WC  z  systemem  DU-

AL  FLUSH  i odpowiada  za  długość  „krótkiego” płukania  

 

 

 

DELAY IN TIME   :  to  czas  , który  aktywuje  sensor . krótsze  przebywanie  przed  

czujnikiem  niż  nastawiony  „delay In” nie  uruchamia  programu . ten  parametr  za-

pobiega  przypadkowemu  uruchomieniu , np. przez  przechodzące obok  osoby 

 

 

DELAY  OUT  TIME  : czas  między  opuszczeniem  strefy  czujnika  a  płukaniem i doty-

czy  zaworów  do  pisuarów  i  toalet  

 

 

 

24 HOUR  HYGIENE FLUSH  :  aktywuje   program  płukania  prewencyjnego  24  go-

dziny  po  ostatnim  użyciu ; w  obiektach  rzadko  wykorzystywanych  zapobiega  to  

stagnacji  wody ( namnażanie  się  bakterii  ) oraz  przemarzaniu  rur  

 

 

 

LOCK OUT  TIME   :  ta  funkcja  ma  zapobiegać  nadmiernemu  zużyciu  wody ; jest  to  

specjalna  funkcja  , którą  STERN  programuje  na  życzenie  klienta ; jest  to  przymu-

sowa  , określona  w  czasie  przerwa  między  kolejnymi  użyciami  ; przycisk  ten  

dezaktywuje  tą  funkcję  ; ponowne  naciśnięcie  to  aktywacja  

 

 

ON / OFF  : funkcja  ta  pozwala  czasowo  wyłączyć  zawór  na  czas  serwisu  sprzątające-

go 

 

 

RESET   : ten  klawisz  przywraca  ustawienia  fabryczne  ; aby to zrealizować naciśnij 

jednocześnie RES i + 
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