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TECHNICAL DATA

Malmo 1000 - 225860Malmo - 225865

MALMO WALL MOUNTED ELECTRONIC FAUCET 

Power supply:                                             Internal 1x9V battery
                                                                       
Recommended water pressure:       0.5-8.0 bar (7-116 PSI) 
                                                                       przy ciśnieniu powyżej 8 bar użyj reduktora ciśnienia,         
                                                                       

Sensor range:                        bateria posiada sensor samonastawny  
czułość sensora                                                  w razie potrzeby użyj pilota do zmiany ustawień

Minimum sensor range:        80 mm

Maximum sensor range:                        240 mm

Security time:                                       90 sekund . może być  zmieniony pilotem 
                                                                       

 Hot water temperature:        Max 70˚C
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PACK CONTENTS

1 x Malmo faucet 

1 x Allen key2.5mm

1 x Wall rosette

1 x Set screw M5 x 12 

1 x Allen key 2mm

MALMO

MALMO 1000
1 x Malmo 1000 faucet 

1 x Set screw M4 x 4

1 x Wall rosette 1 x Temporary 
protection cover

1 x Malmo Base

2 x Screw 
anchors 
5x25

2 x 6 
x1 ½” 
screws 

2 x Angle 
supports

4 x M4 x 6 
screws 

1 x Allen key 2mm
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PRE-INSTALLATION INFO

SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Wyodrębnij  wszystkie części z opakowania i porównaj ze spisem w instrukcji . Zwróć uwagę na różnice 
między modelami . 

Upewnij się  czy  wyrób jest  komletny zanim  zniszczysz  opakowanie fabryczne . 

Jeżeli jakiejkolwiek części brakuje nie przystępuj do instalacji , lecz zwróć towar  sprzedawcy w 
oryginalnym opakowaniu i domagaj się  kompletnego  produktu .

UWAGA

1) Aby uniknąć  problemów z refleksami instaluj wylewkę co 
najmniej 300 mm nad dnem umywalki.
2) Ten model  zaworu posiada  czujnik IR  skierowany w dół i nie
 jest przeznaczony do współpracy z umywalkami sporządzonymi 

z silnie odbijających materiałów 
jak polerowana stal nierdzewna .

Nie umieszczaj na wprost 
sensora korka z 
chromowaną powierzchnią .

3) Jeśli na wprost czujnika  znajdzie 
się część o powierzchni błyszczącej ( 
np. chromowane sitko wypływu.) użyj
 innego modelu sitka 

Przygotowanie do instalacji 
Przepłucz rury zasilające  naszą  baterię ; resztki szczeliw , opiłki i inne  zanieczyszczenia nie mogą  
dostać  się  do wnętrza baterii . 

WAŻNE

Wszelkie  produkty  przyłączane  do  sieci  wodociągowej  oraz  wykonywane  czynności  powinny  spełniać  
wymagania lokalnych norm i przepisów . 
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FAUCET INSTALLATION MALMO

MALMO 1000

INSTRUKCJA INSTALACJI ZAWORU  MALMO 
1. Zakręć dopływ wody.
2. Odłącz wylewkę od bazy odkręcając śrubę M5 zabezpieczającą kluczem 2.5mm .
3. przykręć bazę wylewki do oczka 1/2" w ścianie .
4. Umieść na bazie rozetę. 
5. umieść wylewkę na bazie i umocuj ją śrubą M5  
   upewnij sie , że sensor i wylot wody skierowane są   
    pionowo w dół .

6. Usuń czarną taśmę chroniącą  sensor.  

7. Odkręć  zasilanie wodne .
8. Sprawdź czy nie ma przecieków .

INSTRUKCJA INSTALACJI BATERII MALMO  1000

1. Zakręć dopływ wody 
2. Z bazy wylewki i wsporników  kątowych oraz 4 śrub zmontuj podtynkową  część  baterii.

3. W miejscu gdzie zamierzasz zamontować  wylewkę wykonaj w ścianie  odpowiedni otwór oraz  bruzdy  
doprowadzające  wodę .
4. Umocowanie części podtynkowej na ścianie musi być  solidne i wymaga wykonania 4 otworów  pod kołki 
rozporowe .

Note: Malmo posiada  specjalny areator , który  nie tylko produkuje  
napowietrzony , komfortowy strumień wody , ale pozwala także w pewnym 
zakresie regulować jego  kierunek . Naciśnij łagodnie lecz stanowczo  perlator 
i ustaw strumień w najbardziej dogodnym kierunku .
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MONTAŻ   BATERII MALMO 1000

5. Następnie przykręć 4 śrubami część  podtynkową 
 do ściany . Zwróć uwagę  na zachowanie pionu i 
kątów prostych  . 
6. Podczas mocowania bazy oraz wykańczania ściany 
zwróć uwagę na zagłębienie bazy w ścianie . Aby 
wylewka mogła być  prawidłowo  umocowana , 
powierzchnia ściany po wykończeniu musi  wypadać  
między liniami MIN  i MAX  zaznaczonymi na kołpaku  
osłonowym bazy .

7. Kołpak zabezpieczający bazę  musi być  założony  na nią  do końca prac  wykończeniowych .

9. Teraz ( po wykończeniu ściany ) możesz obciąć ten kołpak z tworzywa równo z 
poziomem ściany.  

8.Doprowadź  i podłącz  gorącą  i zimną  wodę  do 
 bazy  wylewki.  

10. przykręć rozetę  do bazy.
11. Załóż wylewkę  na bazę  i rozetę . Umocuj  ją  kluczem 2 mm 
śrubą kontrującą . Upewnij się , że sensor jest  skierowany we 
właściwą stronę .

12. Usuń czarną taśmę  z czujnika 

13. Otwórz  zasilanie wodne .
14. Sprawdź , czy nie ma przecieków 

Note: Malmo1000 posiada  specjalny areator , który  nie tylko produkuje  
napowietrzony , komfortowy strumień wody , ale pozwala także w pewnym 
zakresie regulować jego  kierunek . Naciśnij łagodnie lecz stanowczo  perlator i
 ustaw strumień w najbardziej dogodnym kierunku .   

Jeżeli czułość  sensora nie jest zadowalająca , przejdź do rozdziału "USTAWIENIA" .
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SETTINGS ADJUSTMENT

TEMPORARY OFF FUNCTION DELAY  IN  T IME 

DETECTION RANGE DELAY OUT TIME 

R E S E TE N T R A N C E  T O  T H E 
S E L F  A D J U S T M E N T  M O D E 

LOCK OUT T IME 24 HOUR HYGIENE FLUSH

Ustawienia z użyciem pilotasystemowego

Jeśli to konieczne , można zmienić  ustawienia pracy  baterii według poniższych instrukcji :
Zakręć  dopływ  wody .  
Ustaw pilot na wprost  sensora w odległości 6 -8" ( 15 -20 cm ).  Wybierz  funkcję  ( parametr) , którą  
chcesz  zmienić i naciśnij  ten  przycisk . Po naciśnięciu przycisku  funkcji w sensorze  powinna  zaświecić  
się  dioda LED ( szybkie mruganie ) . Wtedy  możesz  naciskając  przycisk + lub - zwiększyć  lub 
zmniejszyć  parametr , o który ci chodzi ,  o jeden poziom . Po zakończeniu  nastawy  odkręć  dopływ  
wody i sprawdź  wynik swojej  pracy . 
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USTAWIENIA

DETECTION RANGE: Ten produkt  wyposażony jest w sensor posiadający 
funkcję  autoregulacji . Podczas  kilkunastu pierwszych  sekund sensor "ogląda"
 miejsce instalacji i przyjmuje  optymalną na tym miejscu czułość . 

Tylko jeśli to konieczne zmień  czułość sensora używając  pilota zdalnego sterowania .

Naciśnij przycisk  RANGE . poczekaj aż dioda zacznie mrugać - wtedy  naciskaj +  aby 
zwiększyć  czułość lub -  aby ją  zmniejszyć . Każde  naciśnięcie +lub -  zmienia  poziom  
czułości o 1 poziom . 

Note: Raz zmieniona czułość  zostanie zapamiętana  przez  sensor  nawet po utracie zasilania . Aby 
wrócić  do stanu  pierwotnego ( autoregulacji ) nalezy na pilocie użyć  przycisku ADJ.

WŁĄCZENIE AUTOREGULACJI SENSORA:  pod sensorem nie powinno być  żadnych 
zbędnych przedmiotów. Umieść pilot na wprost sensora i naciśnij ADJ . Kiedy dioda LED 
zamruga , szybko usuń rękę z pilotem  spod  wylewki. Sensor zbada  przestrzeń  pod 
wylewką  i dopasuje  czułość do lokalnych  warunków . Znakiem , że regulacja się  
zakończyła  jest  otwarcie  elektrozaworu  baterii  na 1  sekundę .  

CZAS BEZPIECZEŃSTWA: ten parametr  zapobiega  zablokowaniu baterii przez  
nieoczekiwane  odbicia  lub  vandalizm . Domyślnie , jeśli sensor jest  blokowany lub 
zakrywany  przez 90 sekund - wypływ  wody  zostanie zamknięty automatycznie . Aby 
baterię odblokować  wystarczy  usunąć  przeszkodę  sprzed  sensora .

Naciśnij przycisk SEC . Poczekaj  na  mruganie  diody LED w czujniku ; wtedy naciśnij + 
aby wydłużyć lub - aby skrócić czas bezpieczeństwa . ( 1 naciśnięcie = 1 sekunda )
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USTAWIENIA

Opóźnienie otwarcia: Ten parametr  jest  istotny  głównie  dla  zaworów 
spłukujących do toalet i pisuarów . 

Opóźnienie zamknięcia: Ten parametr decyduje o czasie zamknięcia wypływu 
po wyjęciu rąk spod wylewki . Opóźnienie bliskie  0  oszczędza więcej  wody  , ale  
daje  wrażenie , że  kran  jest  bardziej "nerwowy" . Wydłużenie  tego  czasu  sprawia ,że
 użytkowanie  baterii jest bardziej komfortowe .  

Naciśnij przycisk  IN . Kiedy dioda zacznie mrugać  naciskaj + aby  wydłużyć  lub -  aby 
skrócić czas  reakcji ( otwarcia ) .

Naciśnij przycisk  OUT . Kiedy dioda zacznie mrugać  naciskaj + aby  wydłużyć  lub -  aby skrócić
 czas  zamknięcia 

PŁUKANIE HIGIENICZNE: Niektóre produkty jak natryski , zawory spłukujące 
mają  funkcję  płukania224 h po ostatnim użyciu . 
Tą funkcję  można włączyć  lub wyłączyć . Naciśnij przycisk funkcji . Kiedy dioda zamruga
 naciśnij + ( aby włączyć ) lub - aby wyłączyć  tą  funkcję .  

TYMCZASOWE WYŁĄCZENIE: Ten przycisk  służy do tymczasowej dezaktywacji 
urządzenia , np. podczas sprzątania . 
Ustaw pilot przed sensorem ( 6 - 8" ) i naciśnij przycisk. Dioda LED potwierdzi mruganiem 
dezaktywację , która  potrwa  60  sekund .

RESET : ta funkcja służy do powrotu do ustawień fabrycznych ( nie zmienia 
tylko czułości dla sensorów z autoregulacją . Aby zresetować urządzenie 
naciśnij ten przycisk , a następnie nie puszczając go naciśnij + jeden raz .

Note: Aby spowodować ponowną autooregulację  czułości sensora użyj  funkcji ADJ .
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WYMIANA BATERII

Sygnalizacja niskiego poziomu baterii
Kiedy  bateria  jest  już  słaba  można  zauważyć  ciągłe  mruganie  diody  LED w centrum  czujnika  podczas 
kiedy ręce są  w  jego zasięgu - pod wylewką .
Wtedy najwyższy czas wymienić  baterie na nowe 

1. Zakręć  zawory wodne 
2. Aby dotrzeć do baterii trzeba odkręcić śrubę kluczem 2 mm
(śrubka położona zaraz za sensorem - patrz rysunekobok)  

3. zdejmij przednią  część  wylewki z sensorem . 
4.  Przy  okazji  obejrzyj  uszczelki  o-ring  ,  które  się  ukażą  .W razie 
potrezby nasmaruj  je lub wymień

5. Usuń starą  baterię . 

6. Umieść na miejscu  starej  nową baterię ; starannie ją  podłącz i nałóż na nią ochronny kołpak . 
Bateria powinna  być  co najmniej alkaliczna ; rekomendujemy litową .

7. Ten produkt zawiera sensor samonastawny . Po włożeniu baterii szybko załóż część z sensorem na swoje 
miejsce ; zadbaj aby pod sensorem nie było zbędnych przedmiotów.Kiedy sensor dokona autoregulacji 
otworzy  elektrozawór na 1 sekundę . Wtedy możesz  dokończyć składanie  baterii do stanu  zamkniętego 
.

Czekaj 15 sekund  , aż  sensor  dokona regulacji czułości
 idealnie dopasowanej do lokalizacji. 

Ważne: Jeśli czułość sensora jest niezadowalająca - przejdź do rozdziału USTAWIENIA. 
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MALMOOBSŁUGA

Czyszczenie filtrów Malmo
Ten zawór jest dostarczany z filtrem siatkowym z nierdzewnej stali , który zabezpieczyć ma produkt przed 
zanieczyszczenimi . Poniżej instrukcja czyszczenia :

a. Xakręć  dopływ wody. 
b. Zdemontuj wylewkę  z bazy - w tym cenu odkręć  śrubę blokującą kluczem imbus 2,5mm.

c. zdemontuj filtr z bazy . 
d. przepłucz filtr  pod  bieżącą wodą ; w razie konieczności wymień na nowy. 

e. umieść filtr na swoim miejscu . Złóż  wylewkę  i zablokuj śrubą .

f. Odkręć  dopływ wody. 
g. Sprawdź , czy  nie ma przecieków .
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OBSŁUGA MALMO 1000

Czyszczenie filtrów Malmo 1000
a. Zakręć dopływ wody. 
b. zdejmij wylewke  z bazy odkręcając blokującą śrubę  kluczem 2mm
 
c. Pociągnij do przodu korpus MALMO1000 i oddziel od bazy i rozety. 

d. W tylkej części wylewki MALMO1000 znajdują się dwa nyple 
dopływowe ( rysunek obok ) z gniazdem pod klucz imbus 4mm . 
Odkręć te nyple .

e. wyjmij  te nyple - pod nimi znajdują się  filtry .
f.  przepłucz  filtry  pod  bieżącą  wodą  lub  w  razie  konieczności 
wymień na nowe .
g. umieść filtry na miejscu . przykręć nyple dopływowe .

h. Załóż wylewkę na swoje miejsce , zablokuj śrubą .
j. Odkręć  wodę .Upewnij sie  , czy nie ma przecieków .

Codzienna konserwacja powierzchni

baterie MALMO standardowo pokryte są warstewką  chromu .Nie wolno do  czyszczenia baterii używać ostrych 
proszków , skrobaków ,  chemicznych zawierających kwasy , alkohole i inne  
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lIMITED  WaRRaNTY

 

  modelu , datę  dostawy i  datę  instalacji , ustalić  dostawcę  i  oczywiście  dołączyć  

oryginalny  dowód  nabycia ( fakturę  zakupu ) . 

 

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  konsekwen-cji  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

  produktów . 

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
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Sensor Kit 

Solenoid valve 

Battery cover 

Filter

Remote Control 

07220159

07500065

06500001

08530013

07100005

MALMO         MALMO 1000
07220082

07500065

06500001

08530014

07100005

Spare Parts List
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rozwiązywanie problemów

 PROBLEM    INDICATOR  PRZYCZYNA             ROZWIĄZANIE
woda nie 
wypływa z 
wylewki :

1.dioda sensora świeci 
światłem ciągłym gdy ręce są 
 pod wylewką

2. czerwona dioda nie mruga raz
 , gdy ręce pojawiają się pod 
wylewką.

1. Czułość za niska .

2. Czułość za wysoka

3. kompletnie rozładowana  
  bateria 

4. czujnik w trybie “Security 

Mode”* 5. czujnik oślepiony przez
odbicia od umywalki lub  innego 
obiektu .

Zwiększyć czułość.
zmniejszyć czułość

wymienić baterie

wyeliminować przyczynę 
 odbić . 

3. dioda LED reaguje prawidłowo
 gdy wkładamy ręce pod 
wylewkę - mruga raz .

1. rozłączone połączenie między 
sensorem a elektrozaworem. 

Połączyć odpowiednie kable.

2. zanieczyszczenia lub kamień 
w elektrozaworze  

Rozebrać elektrozawór wykręcając 
cewkę z korpusu . Oczyścić  
membranę  i wnętrze eV. Uważać
 na prawidłowe położenie 
sprężynki pod tłoczkiem 
ferromagnetycznym : musi być  w
 położeniu pionowym 

3. centralny otwór w membranie jest 
zatkany lub membrana jest 
uszkodzona

oczyść  lub  wymień 
membranę 

4. ciśnienie wody przekracza  8 bar. użyj reduktora ciśnienia.

Woda wypływa
 z wylewki bez
 przerwy : 

1. Sensor mruga raz , gdy 
wkładamy ręce pod wylewkę. 

brud lub kamień pod membraną oczyścić  lub  wymienić 
membranę

2.  dioda nie reaguje na ręce 
umieszczone pod wylewką 

1. sensor zabrudzony lub zakryty. oczyść lub usuń przesłonę.

2. sensor jest oślepiony przez odbicia 
od umywalki lub innych obiektów.

1.zmniejsz czułość  sensora 
lub usuń przyczynę  odbić . 

Wypływ wody 
jest stłumiony Filtr lub perlator są  zatkane Oczyść  

* “Security Mode”: jeśli  w  polu  czułości detektora przez 90 sekund  znajduje się jakiś  obiekt , moduł  sterujący automatycznie zamyka 
elektrozawór i blokuje  czujnik ; woda nie wypływa ; dla odblokowania baterii należy usunąć  blokujący  obiekt 
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użytkownik
Typewritten text
rozładowana bateria

użytkownik
Typewritten text
wymiana baterii
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