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BEHIND MIRROR TOUCH FREE SOAP DISPENSER

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
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Behind mirror Soap Dispenser B - 280210

Behind mirror Soap Dispenser E - 280200

TECHNICAL DATA

Pojemnośc:                     1 Liter \ 33.8 oz.

Zasilanie elektryczne:            IP 67 Battery Box for 6xD Alkaline batteries\   zasilacz

Lepkośc mydła:           100 – 3800 cPs

Dawka mydła :  0.8cc, Adjustable

Zasięg  sensora:              30-100 mm +/- 10 mm (Adjustable by remote control).
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informacje wstępne
Sprawdź zawartoś

Wyjmij  wszystkie elementy z opakowania i porównaj z  listą  w dziale  “Pack contents” .

Upewnij  się , że  masz  komplet  zanim  zniszczysz  opakowanie.

Jeśli  czegoś  brakuje ,  nie przystępuj  do  montażu tylko zwró  produkt w oryginalnym  opakowaniu do 
sprzedawcy .

UWAGA

Nie instaluj  systemu naprzeciwko lustrzanych  obiektów  lub naprzeciw  innych  sytstemów  posiadających  
fotokomórki .

Ważne :  upewnij  się  , że  otoczenie lustra za którym  ma by  dozownik  posiada  odpowiednie  
wymiary , dopasowane  do  naszego  dozownika .
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B  V E R S I O N S E  V E R S I O N S

PACK CONTENTS  zawartosc opakowania
 

Familiarize yourself with the part names and confirm that the parts are 
included.

Kompletny produkt zawiera : 
pompę do mydła , wspornik z 
wylewką mydła i bidon na mydło

potrzebne będą 4 śruby 
max. 5mm (nie ma ich w 
komplecie )

ZASILACZ230/12v dc

BOX NA BATERIE IP 
67  6 X R20 TYLKO 
BATERIE ALKALICZNE 

LUB LITOWE 
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1

2

50 mm 30 mm

INSTALLATION         MONTAŻ
KROK 1 - PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI  

WYTNIJ  ODPOWIEDNI OTWÓR  W DNIE SZAFKI ZA 
LUSTREM ( patrz  rysunek )  

Rekomendujemy  otwór   30x50 mm.

KROK 2  -  INSTALACJA 

Usuń  plaster  ochronny z fotokomórki.
 

Umieśc wylewkę  i fotokomórkę  w  
przygotowanym  otworze 
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INSTALLATION     MONTAŻ 

ustal  położenie dozownika  za pomocą
  4 wkrętów ( nie dołączone ) .

KROK 3  -  PODŁĄCZENIE  ZASILANIA  ELEKTRYCZNEGO

Pierścień widoczny - połączenie nieprawidłowe

Prawidłowe  połączenie !

Sprawdź czy połaczenie sensor - 
pompa do mydła jest prawidłowe . 
Połaczenie typu JACK musi by  
wciśnięte do końca , tak aby biały 
pierścień na wtyczce był niewidoczny 
( [atrz rysunek ) 

usuń z przestrzeni pod sensorem 
wszelkie niepotrzebne obiekty 
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INSTALLATION    MONTAŻ 

Wersja bateryjna : 

włóż  do  pudełka na baterie 6 
baterii alkalicznych lub litowych typu
 D ( R20 ) i  następnie połącz  
konektory

Wersja z zasilaczem : 

włóż  zasilacz do kontaktu , upewnij 
się  , że jest  solidnie ustalony  i 
następnie  połącz  go z konektorem 
 sensora 

Poczekaj  co najmniej 10 sekund  
zanim  podłożysz  rękę  pod  sensor
 -  sensor  w tym czasie  dokona 
samokalibracji na nowym miejscu  
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FILLING THE SOAP TANK   NAPEŁNIANIE
1. odkręc bidon od pompy 
obracając go w lewo

2. napełnij bidon 
mydłem  do linii  
pokazującej  poziom 
maksymalny

3. włóż bidon na swoje 
miejsce i dokrę do pompy 
w prawo .

4. po dokręceniu  sprawdź
  , czy bidon jest  pewnie 
 umocowany 

5.Naciśnij  przycisk na 
pompie ( rysunek ) i 
przytrzymaj go do momentu 
, aż z wylewki zacznie lecie 
 mydło ( odpowietrzanie 
układu ) 

Napełnianie należy  wykona 
 zawsze  gdy  poziom  
mydła  osiągnie  poziom  
minimum .
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USTAWIENIA

Dozownik  mydła  opuszcza  fabrykę  skalibrowany na optymalne  parametry .
Ale jeśli  to  konieczne  , to można za pomocą  pilota  zmienic wielkoś  kropli mydła .
Pilot jest  dostepny na życzenie  

Umieś  pilot na wprost  sensora w odległości ok.15- 20 cm i naciśnij  odpowiednią funkcję . Dioda LED w 
czujniku  powinna  odpowiedziec  mrugnięciem 
Za pomocą  pilota do dozowników  mydła  można  zmienic  lub  zadysponowac :

1 ILOŚC MTDŁA
Kropla  mydła  może  miec  różną  objętośc  w  zależności  od 
wyboru przeciskiem cyfr od 1 do 4 , poniżej ilośc w ccm :

Reakcja sensora: długie mrugnięcie diody LED.

Przycisk ADJ  oznacza powrót do ustawień fabrycznych . 
Reakcja sensora : 2 mrugnięcia  diody LED 

Ta funkcja pozwala wyłączyc  dozownik na okres 1 minuty . Ponowne użycie tego przycisku przed upływem 
minuty -  aktywuje dozownik  
Reakcja sensora : OFF – 2 szybkie mrugnięcia, ON – 4 szybkie mrugnięcia

4 ODPOWIETRZENIE 

3 Tymczasowe wyłączenie 

Napełnienie bidonu  mydłem wiąże  się  z  zapowietrzeniem  układu . System  można  odpowietrzy  
przyciskając do skutku przycisk na pompie , lub używając  pilota , przyciskiem FILL . Po naciśnięciu 
przycisku  pompa  aktywuje się  na 60 sekund . Ponowne naciśniecie ( gdy pompa pracuje ) wyłącza  ją . 
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BATTERY  REPLACEMET  WYMIANA 
BATERII 

Dotyczy wersji bateryjnej  

Gdy baterie słabną dioda LED  będzie  mruga  podczas  pracy  pompy do mydła . Od  tego  momentu  
mamy  ok. 7 dni na wymianę  baterii 

Aby wymieni  baterie  należy : 

1. Ostrożnie otworzy  box na baterie używając do odkręcenia śrub klucza typu imbus  2.5 mm 

2. Wyjąc stare baterie

3.  włoży na ich miejsce nowe baterie zwracając uwagę  na  odpowiednie ułożenie biegunów elektrycznych 

UWAGA : Nigdy nie mieszaj  baterii starych z nowymi .

4.  Zamknij  box z bateriami

WAŻNE : zużyte  baterie wyrzucaj  wyłącznie  do  specjalnych  pojemników na zużyte  
baterie . Nigdy nie wyrzucaj  baterii  razem ze zwykłymi  odpadami . 
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OBSŁUGA
Konserwacja  elementów  chromowabych  

Do czyszczenia  powierzchni  chromowanych  nigdy nie używaj materiałów  ostrych  ( metalowe wiórki , 
szczotki ) lub  substancji ciernych ( proszki zawierające  piach , pumeks itp) . Nie wolno także  używac 
preparatów  zawierających kwasy i alkohol .
Do czyszczenia powierzchni chromowanych używac tylko roztworów wody z mydłem  i  miękkich  ściereczek .
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07220230

07100020

06522042

07222001

07100008

06530021

06530041

07120175

07271023

CZĘŚCI ZAMIENNE

wylewka

wspornik butli  1 L

box na 6 baterii R20  klasy IP 67  

zasilacz  IP67 

pilot do nastaw

pompa do mydła

zasilacz 

bidon  1 L

Sensor 
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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.

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 .

 



13

TROUBLE SHOOTING 

Soap has run low or 
completely out.

Refer to page 7 and refill the 
soap tank.

 P R O B L E M         I N D I C AT O R         C A U S E                    S O L U T I O N

No soap 
coming 
out of 
the 
spout

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

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

Soap 
coming 
out from 
the spout 
does not 
stop

The black connectors 
between the pump 
assembly and soap 
dispenser are not 
connected properly.

Connect the connectors 
properly so that the white 
o-ring is not visible. Refer to 
page 5 to see how.

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

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

Sensor is picking up 
reflections from the 
washbasin or another 
object.

Eliminate cause of reflection.

Connectors between 
the electronic unit and 
the pump assembly 
\ transformer are 
disconnected or not 
properly connected.

Connect the electronic unit 
connectors to the pump 
assembly and transformer.

Battery is completely 
used up.

The battery must be replaced.

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

Low battery. Replace battery.

The connectors 
between the motor and 
the power source are 
not connected properly.

Connect the connectors 
properly so that the white 
o-ring is not visible. Refer to 
page 5 to see how.

Red light flashes 
(once) and the 
motor operates.

Soap solidification at 
the pipe.

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