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the information in this document reflects products at the date of printing. stern engineering ltd  reserves the right,  subject to all applicable laws, at any time, at its sole discre-
tion, and without notice, to discontinue or change the features, designs, materials and other specifications of its products, and to either permanently or temporarily withdraw 
any of the forgoing from the market. all information in this document is provided “as is” without warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited 
to any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. stern engineering ltd  assumes no responsibility for errors or omissions in 
the information presented in this document. In no event shall stern engineering ltd  be liable for any special, incidental, indirect or consequential damages of any kind, or any 
damages whatsoever arising out of or in connection with the use or performance of this information. the tradenames, trademarks, logos and service marks presented in this 
document, including their design, are the property of stern engineering ltd or other third parties and you are not permitted to use them without the prior written consent of stern 
engineering ltd  or such third party as may own them.

BTM E  280300

Zasilanie: Pudełko na baterie klasy IP 67  6x1.5v aa 
Baterie alkaliczne  \ Zasilacz 230/ 9v 
0.5-8.0 bar (7-116 PSI)

Rekomendowane ciśnienie: Przy ciśnieniu ponad 8 bar,  użyc reduktora
ciśnienia

Czułośc sensora: Sensor jest samonastawny  

Minimalny zasięg sensora: 80 mm / 3.15”

Maksymalny zasięg sensora: 300 mm / 11.81”

Czas bezpieczeństwa: 90 sekund . Może by  zmniejszony za 
pomocą  pilota 

Maksymalna temperatura wody : Max. 70ºC
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PrE-INsTallaTIoN INfoPack coNTENTs

9V 
TraNsforMEr

IP 67 Black BaTTEry BoX 
for 6X1.5V aa alkalINE 

BaTTErIEs

Min 300 mm.

Porównaj zawartośc  opakowania z wykazem poniżej , zwróc uwagę na różnice 
między  modelami .

będą potrzebne 2  
śruby do  5mm (nie 
są dołączone)

1 x korpus z blachy 
nierdzewnej zawierający 
zmontowane  sensor  i  
elektrozawór

Sprawdź zawartośc
przed  montażem  nalezy  sprawdzi  ,  czy  wszystkie  częsci  są  zawarte  w 
opakowaniu .

 Nie pozbywaj się  opakowania  zanim  tego nie stwierdzisz.
Jesli  stwierdzisz  brak  jakiejś  części  zwróc  się do  sprzedawcy  o  kompletny  
produkt   .

UWAGA

1) Aby unikną  problemów  z refleksami 
odległoś między sensorem a dnem 
umywalki musi by  większa od  300 
mm. 
2) Ten model zaworu umywalkowego 
ma sensor skierowany prostopadle w 
dół i nie będzie dobrze współpracował z
 umywalkami wykonanymi z materiału 
mocno odbijającego światło .
3) korek umywalki ( lub sito ) również  
, jeśli znajdzie się  na wprost czujnika ,
 może  powodowac refleksy i nie 
powiniem byc  z materiału mocno 
odbijającego światło .Dno umywalki 

Przygotowanie do instalacji 
przewody wodne przed zaworem BTM powinny zosta  przepłukane . Brud , opiłki , 
teflon - nie mogą  dosta się do elektrozaworu .

Ważne
Wszystkie użyte do montazu części i technologie muszą byc  zgodne  z lokalnymi przepisami.
Zwróc uwagę  , aby  wymiary  przestrzeni za lustrem były odpowiednie do stalowej 
płyty na której  zamontowany jest zawór .
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Krok 1 –  przygotowanie do instalacji

Krok 2   Instalacja wylewki

1 Zakręc dopływ wody. 

wykonaj w dnie szafki za 
lustrem  otwór na sensor i
 wylewkę .

Rekomendowany  
wymiar  otworu ( 
minimalmy )  40x60 mm.
Gruboś dna szafki max.
 20 mm.

Usuń  taśmę  
chroniącą  sensor 

umieśc sensor i wylewkę 
 w wykonanym otworze 
.Zwróc uwagę , aby 
sensor był jak najbliżej 
centrum otworu .

Zabezpiecz położenie 
zaworu względem  
otworu za pomocą 
wkrętów
(nie są dołączone).

połącz  wężyk ze 
źródłem wody. 

odkrę przepływ  wody i
 sprawdź szczelnośc 
połączeń .
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1

2

3 10
SECONDS

Before 
proceeding, 
check that 
no objects 
are in front 
of the sensor 
besides the 
washbasin.

Krok 3 – podłączenie zasilania
Ważne : ten produkt posiada 
samonastawny czujnik. 

Idealna czułoś  sensora ustawi się  
po podłaczeniu zasilania 
automatycznie . 

połącz kabel zasilania 
wychodzący z sensora z 
kablem od źródła napięcia.

Wersja bateryjna: 
Umieś i umocuj pudełko na 
baterie w miejscu ukrytym ale 
dostępnym .Umieśc w pudełku 6
 baterii alkalicznych AA

Wersja z zasilaczem: 
Włóż zasilacz do gniazdka 
elektrycznego , upewnij się , że
 zasilacz  nie może z niego 
wypaśc .

Po podłączeniu zasilania poczekaj 
ok. 10 sekund , dbając  aby pod
 wylewką NIE znajdowało się 
ŻADNE CIAŁO OBCE . 

Sensor dokona samoustawienia na danej lokalizacji . Po skończonym 
procesie kalibracji zawór otwiera się  na ok. 1 sekundę .

CZUŁOŚC
SENSORA 

OPÓŹNIENIE 
WŁĄCZENIA

CZAS 
BEZPIECZEŃSTWA 

COMFORT FLUSH

OPÓŹNIENIE
 WYŁACZENIA  

WYŁACZENIE 
CZASOWE 

TRYB 
AUTOKALIBRACJI

RESET

PŁUKANIE 
HIGIENICZNE

Ustawienia za pomocą  pilota zdalnego sterowania 
Jeśli to konieczne , można ustawienia fabryczne  zmienic , jak  poniżej :
Aby uniknąc niespodzianek możesz zakręci  dopływ  wody .Umieśc pilot na wprost 
od sensora w odległości  6-8” (15-20cm). Wybierz  funkcję  , która  chcesz  zmienic i 
naciśnij  odpowiedni przycisk. 
Po wciśnięciu przycisku na pilocie - w okienku sensora powinna zamruga  dioda LED 
Podczas gdy  dioda mruga możesz naciskając  przycisk + lub -  zwiększyc lub 
zmniejszyc dany  parametr . Gdy dioda skończy mrugac - zmiana może  zostac  
wypróbowana i w razie konieczności można ponowic tą czynnośc . 
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DeteCtion RanGe: ten zawór jest wyposażony w 
sensor z funkcją autokalibracji . 

Regulacji dokonuj tylko w niezbędnych przypadkach :

Naciśnij przycisk RaNGE . Poczekaj na mruganie diody LED w  
oku sensora. Wtedy naciśnij + zwiększy  zasięg , lub "–" aby go 
zredukowac . każde naciśnięcie  zmienia zasięg o jeden 
poziom . 

Uwaga : gdy czułoś  sensora zostanie zmieniona za pomocą pilota , będzie 
ona pamiętana nawet po wyłączeniu zasilania . Aby wróci  do trybu 
autokalibracji należy uży  przycisku ADJ

Powrót do trybu autokalibracji:  Sprawdź czy pod czujnikiem  
nie ma żadnych zbędnych elementów .Wciśnij przycisk ADJ 
raz ( trzymajac  pilota  10-20 cm na wprost  od sensora ) i 
kiedy zobaczysz mrugającą  diodę  LED w oczku sensora  
usuń  rękę  z pilotem z przestrzeni pod czujnikiem i poczekaj , 
aż sensor się  skalibruje . To trwa  ok. 10 sekund . Koniec  
tego  procesu  jest oznajmiany przez  otwarcie  wypływu wody 
z zaworu na ok. 1 sekundę .
To znak , że  z zaworu mozna już  korzystac . 

Czas bezpieczeństwa :  to zabezpieczenie  przed  blokowaniem
  zaworu  i ciągłym  wypływem wody . Jeśli jakiś obiekt powoduje
 załaczenie wypływu wody przez 90 sekund - zawór wyłacza się 
 automatycznie . 
Jeśli 90 sekund to zbyt długo - można ten czas zmienic.
Naciśnij przycisk  SEC . Poczekaj aż dioda LED w oku sensora
 zacznie mrugac . Wtedy wciśnij  + by zwiększyc , lub  – by 
zmniejszyc czas bezpieczeństwa .

Opóźnienie załączania : ten parametr jest istotny zwykle tylko 
dla zaworów spłukujących WC lub pisuar . 
Jeśli to konieczne , opóźnienie może by  zmienione  
jak poniżej :
Naciśnij przycisk  IN . Poczekaj aż dioda LED zacznie mrugac
  Wtedy , wciśnij  + by zwiększyc , lub  – by zmniejszy  
opóźnienie załączania .

Opóźnienie wyłączania: ten parametr to czas między  wyjęciem 
rąk sprzed  sensora a  zamknięciem wypływu wody . 
Wydłużenie  tego czasu sprzyja komfortowi - zawór jest mniej 
"nerwowy" . Skrócenie  tego czasu sprzyja oszczędzaniu wody.

Zmiany dokonujemy następująco :
Naciśnij przycisk OUT . Gdy dioda LED w oku sensora zacznie 
mrugac naciśnij + by zwiększyc  lub -  by zmniejszyc ten 
czas.

 płukanie higieniczne co 24 h: płukanie higieniczne w tym 
produkcie jest standardowo  wyłączone . Aby je aktywowac  
należy nacisnąc  ten przycisk , poczekac na mruganie diody 
LED i nacisnąc przycisk + raz . Aby wyłączyc  tą  funkcję  
naciskamy przycisk "-" . 

COMFORT FLUSH: niektóre produkty mają  funkcję  COMFORT 
FLUSH . 
Aby aktywowac tą  funkcję należy  nacisnąc przycisk . Dioda 
LED mrugnie raz  i  zaprogramowany cykl COMFORT FLUSH 
się  rozpocznie . Proces  ten nie może  zostac  przerwany 
jakimkolwiek przyciskiem na pilocie . 

Tymczasowe wyłączenie : jest przydatne podczas czynności  
przeprowadzanych na wprost sensora , np. podczas sprzątania. 

Zawór zostanie wyłączony na 1 minutę po naciśnięciu tego
  przycisku raz . Aby zawór znów był  aktywny poczekaj aż 
 upłynie 1 minuta lub  umieś pilota przed sensorem i 
naciśnij przycisk ponownie .

RESET : to przycisk do przywracania wszystkich ustawień 
fabrycznych poza czułością  sensora . Aby skorzystac z tej  
funkcji naciśnij  przycisk RESET i trzymając go naciśnij "+"

Uwaga : sensory z autokalibracją wracają do trybu autokalibracji po naciśnięciu
  przycisku ADJ .
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MaINTENaNcEBaTTEry rEPlacEMENT

Old Battery

Kiedy baterie słabną , widoczna jest  sygnalizacja - mruganie diody LED w oku sensora 
podczas korzystania z zaworu. Sygnalizacja jest widoczna ok 2 tygodnie przed kompletnym 
rozładowaniem baterii .

1. odkręc śrubę trzymającą          2 .ostrożnie otwórz pudełko 3 .wyjmij stare baterie
pokrywę

4. Włóż nowe baterie 6 x 1.5v  
(tylko baterie alkaliczne  lub 
litowe ). 

5. Zamknij i zabezpiecz śrubą 

Ważne : zużyte baterie nie mogą  by  wyrzucone razem z normalnymi  
odpadami , ponieważ są  toksyczne dla środowiska ; należy je wyrzucac 
wyłącznie  do oznaczonych  pojemników na zużyte baterie 

Czyszczenie filtra

Między elektrozaworem a węzykiem doprowadzającym  wodę  znajduje sie  
uszczelka z filtrem z nierdzewnej stali . Jesli intensywnoś  wypływu wody zmaleje , 
może to by  spowodowane zatkaniem  się  tego filtra , Aby go oczyści  należy : 

1.  Zakręcic dopływ wody. 

2.  Odkręcic  nakrętkę  wężyka na elektrozaworze i wyjąc filtr .

3.  przepłuka filtr pod strumieniem bierzącej wody . 

4.  założyc filtr na miejsce , przykręcic wężyk .

5.  odkręcic wodę i sprawdzic szczelnośc połączeń. 

Obsługa elektrozaworu

Zawór elektromagnetyczny posiada  gumową membranę , która wymaga uwagi.
Odkłada  się  tam  kamień  kotłowy i wskazane by było okresowe czyszczenie  
membrany z zanieczyszczeń( np. co 6 miesięcy ) . W tym celu , po zakręceniu 
dopływu  wody wykręcamy solenoid z korpusu i wyjmujemy znajdującą się  pod 
nim membranę. Czyścimy membranę z osadów pod bierzącą  wodą . Składamy
 elektrozawór  i testujemy na szczelnośc  .
Podczas  tych  czynności należy uważa aby z cewki nie wypadł 
ferromagnetyczny  tłoczek oraz  znajdująca sie  pod nim  sprężynka .

Konserwacja i czyszczenie  powierzchni chromowanych .

NIE STOSOWAC  stalowych szczotek czy wiórków , nie używac substancji 
zawierających alkohole , kwasy , piasku , i podobnych . Aby powłoki chromowane  
pozostawały w nienaruszonym stanie  do czyszczenia ich  stosowac  wyłącznie 
wodę z mydłem  oraz  miękkie ściereczki .
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sParE ParTs lIsT

Seals and Screws Kit 07210171
10-Pack sensor kit 07220341
8-Pack Solenoid and housing kit 07221103
10-Pack Solenoid Kit 07232000
10-Pack diaphragm 04500048
IP67 Black battery box for 6x1.5v aa batteries 06530092
Transformer (EU) 06522091
Remote control (optional) 07100005
Soap & water Remote control (optional) 07100014

* “Security Mode”: If the sensor is covered for more than 90 sec. the faucet will automatically shut off water flow. 
To return to normal operation remove any blockage.
** In this case, the water flow will stop anyway after 90 seconds because of the security time.

soluTIoNcausE INDIcaTor ProBlEM

Replace battery.Low battery.

1.Sensor flashes 
continuously 
when user’s 
hands are within 
the sensor’s 
range.

No water 
coming out 
of the faucet.

Increase the range.1. Range is too short.2. LED in the 
sensor does not 
flash once when 
user’s hands 
are within the 
sensor’s range.

Decrease the range.2. Range is too long.

The battery must be replaced. 3. Battery is completely used up.

4. Unit is in “Security Mode”*

Eliminate cause of reflection. 5. Sensor is picking up reflections from the 
washbasin or another object.

Unscrew the solenoid, pull out 
the plunger and the spring from 
the solenoid and clean them. 
Use a scale remover material 
if needed. when replacing the 
plunger, please make sure that 
the spring is in vertical position. 

1. Debris or scale in solenoid.

3. LED in the 
sensor flashes 
once when 
user’s hands 
are within the 
sensor’s range.

Clean the orifice or replace 
diaphragm. 

2. The central orifice in the diaphragm is 
plugged or the diaphragm is torn.

Reduce the supply water 
pressure or install a pressure 
reducer valve.

3. The water supply pressure is higher than 
8 bar (116 PSI).

Shut off water supply and 
unscrew one of the flexible 
pipes in order to reduce the 
pressure that blocks the 
product.

4. The water supply pressure is under 8 bars 
and yet the pressure in the faucet’s body is 
higher. This situation could be caused by a 
sudden increase in the water supply pressure 
that the backcheck prevents from dropping, 
even after water supply pressure drops under 
8 bars.

Clean the orifice or replace 
diaphragm. Debris or scale in diaphragm

1. Sensor flashes 
once when 
user’s hands 
are within the 
sensor’s range. 

water flow 
from spout 
does not 
stop.

Clean or eliminate case of 
interference.1. Sensor is dirty or covered.**2. LED in the 

sensor does not 
flash once when 
user’s hands 
are within the 
sensor’s range.

Decrease the range or eliminate 
cause of reflection. 

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

Remove, clean, re-install.Filter or aerator is clogged.water flow 
diminished.

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. 
- inversions of supply pipes.
- Pressures or temperatures exceeding recommended limits.
- Improper manipulation, tampering, bad or lapsed maintenance. 
- Foreign bodies, dirt or scale introduced by the water supply or soap tank.
- Use of the soap outside of viscosity specifications.
- alteration of the original soap/foam dispenser components (including pipes).

TrouBlEshooTINg

 lIMITED warraNTy
Y. Stern Engineering Ltd. gwarantuje , że  jego  elektroniczne  produkty są  wolne  od 
wad  materiałowych i montażowych , i gwarancja trwa  2 lata  normalnego  
użytkowania .

Jeżeli podczas normalnego użytkowania  zostanie stwierdzony defekt ,  Y. Stern 
Engineering Ltd.gwarantuje , ze produkt zostanie przywrócony do działania przez 
wymianę uszkodzonej części lub całości lub odpowiednią  regulację . Uszkodzenia 
mechaniczne z winy użytkownika , stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem , 
niewłaściwa konserwacja , niewłaściwy montaż , brak  zabezpieczeń  przed 
zanieczyszczeniami w wodzie - to wszystko przerywa bieg gwarancji .
Stern Engineering Ltd nie odpowiada za koszty deinstalacji i instalacji swoich  
wyrobów  w  obiekcie użytkownika , nie ponosi także  kosztów  transportu  
produktu do miejsca serwisu . Odpowiedzialnośc  Stern Engineering Ltd. nie 
przekracza  ceny  sprzedaży  reklamowanego produktu . 
Kiedy zachodzi  przypadek  awarii  objętej  odpowiedzialnością  producenta ( wada 
materiałowa lub produkcyjna ) skontaktuj się  z Twoim dostawcą  armatury STERN  i
 dostarcz mu dowód  zakupu  oraz  opisz  wszelkie  objawy i okoliczności  dysfunkcji
  . Produkt  zostanie  naprawiony lub  wymieniony na nowy , chyba , że zajdzie  
okolicznoś  wykluczająca  odpowiedzialnośc producenta . 
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777 Passaic avenue, Clifton NJ,07012, USa
Tel: +1-973 773 8011 | Fax: +1-973-779-8768

Toll Free: 1-800-4364410
info@sternfaucets.com  |  tech@sternfaucets.com


