
 

Návod na montáž a údržbu 
 
 
FREE  séria elektronických pisoárových splachovačov. 
 

                   
 
  
Technické parametre: 
 
Elektrický zdroj  : 9V–batéria 
Prevádzkový tlak  : 0.3-10 bar  
Samočinné splachovanie : počas nepoužívanie z hygienických dôvodov samočinné 
spustenie každých 24 hod. 
Nastavenie senzora  : z výroby  55 cm, nastaviteľné 
Doba splachovania  : z výroby 6 s, nastaviteľné 3 až 20s  
Predspláchnutie           : možnosť doobjednania 
 
1. obsah balenia Free 
 
1. 1x Splachovač a regulačný ventil 
2. 1x stenová prípojka 
3. 1x odtoková rúra 
4. 2x imbusový kľuč 
 
INŚTALÁCIA: 
 
  
Skontrolujte kompletnosť balenia. 
Jednotlivé   prevedenia sú rôzne kompletované. Nezačínajte montáž v prípade, že balenie nie je 
kompletné.   
  
UPOZORNENIE: 
Neinštalujte batérie na zrkadle alebo vedľa iného prístroja fungujúceho na princípe infračerveného 
senzora. 
 
 Minimálna vzdialenosť medzi dvomi senzorami je  1,50 m . 
 
Pred montážou: 
Prepláchnite prívodové potrubie, odstráňte všetky nečistoty v prívode do batérie, uzavrite 
prívod vody. 
 



 

Upozornenie:  
Rozvod vody musí byt  inštalovaný podľa platných technických noriem a predpisov 
 
 
1) Uzavrite hlavný prívod vody. Najprv namontujte regulačný ventil na prívod vody v stene a 
potom na ventil namontujte splachovač.  
2) Upevnenie uskutočnite tak, že otáčate samotným ventilom. 
3) Výtok ventilu spojte priloženou rúrou s vpusťou pisoáru.  
4) Otvorte hlavný prívod vody a odskúšajte tesnosť všetkých spojov. 
5) Odskúšajte fungovanie regulačného ventilu.  
6) Pokiaľ Vám nevyhovuje nastavený dosah senzoru, nastavte ho na vyhovujúci dosah (viď 
časť: nastavenie dosahu). 
 
 
 
 
NASTAVENIE DOSAHU. 
Dosah senzoru je najväčšia vzdialenosť,  na ktorú sa senzor aktivuje.  Senzor sa dodáva už 
nastavený na bežnú vzdialenosť. Môžete si však nastavenie zmeniť:  
 
Nastavenie dosahu senzora: 
Prerušte prívod elektrického prúdu z batérie do senzoru. 
Vyvolajte na cca 5 sekúnd krátke spojenie medzi  (+) a (-) senzora. Môžete na to použiť akýkoľvek 
vodivý nástroj (napr. skrutkovač). Aktivujte  po prerušení prívodu elekt. prúdu tri - štyri krát senzor. 
UPOZORNENIE!!  NEVYVOLÁVAJTE KRÁTKE SPOJENIE POKIAĽ NIE JE SENZOR 
ODPOJENÝ OD LEKTRICKÉHO ZDROJA. 
3.Pripojte znova prívod elektr. prúdu do senzora. 
4.Dajte ruku na dobu cca 5 sekúnd (po obnovení prívodu elektrického prúdu do senzoru)  5 cm až 10 
cm pred senzor -  vyvoláte tak nastavovací modus.   
Upozornenie: Pokiaľ neaktivujete uvedeným spôsobom nastavovací modus, aktivuje sa posledné 
nastavenie senzora. 
5.Keď sa senzor nachádza v  stave nastavovania a držíte ruku pred senzorom,  pred senzorom 
pomaly bliká kontrolné svetielko. 
6.Držte ruku pred senzorom tak dlho, až začne kontrolné svetielko blikať rýchle. Teraz je potrebné 
dať ruku do takej vzdialenosti od senzoru, ktorú chcete nastaviť. V tejto polohe ruku držte až kým 
svetielko prestane blikať. 
7.Keď svetielko prestane blikať, je senzor nastavený na potrebnú vzdialenosť. 
8.Odskúšajte nastavenú vzdialenosť. Prípadne opakujte predchádzajúce kroky 1-7. 
  
 
Nastavenie senzorovej vzdialenosti diaľkovým ovládačom: 
Realizuje výhradne zaškolený pracovník. 
 
 
VÝMENA BATÉRIE (len pre modely s batériou) 
Keď je batéria oslabené, bliká červené svetielko rovnomerne.  Batéria musí byť v priebehu 14 dní 
nahradená novou.  
 
  



 

 
Uzavrite prívod vody. 
Odstráňte kryt ventilu  pribaleným originálnym imbusovým kľúčom. 
Uvolnite skrutku a nadvihnite kryt. 
 
 
 
 
Uvolnite zásuvkový spoj elektrickej jednotky.  
Vyberte opatrne elekt. jednotku z armatúry a odpojte batériu. 
 
 
Nahraďte použitú batériu novou 9V batériou. Doporučujeme vysokokvalitné  lithiové batérie. 
Pri spätnom skladaní elektrickej jednotky a batérie dbajte na to, aby sa   o-krúžok znova nachádzal 
na pôvodnom mieste a nebol poškodený . V prípade znečistenia je potrebné ho očistiť. 
Dôležité: pri skladaní elektr. jednotky skontrolujte, či nie je armatúra mokrá. 
 
Opatrne umiestnite batériu do armatúry a vložte zloženú elektrickú jednotku.  
Nasaďte krytku ventilu. 
10) Dotiahnite skrutku. 
11)Otvorte prívod vody. 
   
 
ÚDRŽBA 
Čistenie filtra 
Táto armatúra je sériovo vybavená nerezovým filtrom. Jeho znečistenie  spôsobuje pokles tlaku 
vody vo výtoku armatúry. Postup čistenia filtra : 
 
Uzavrite prívod vody. 
Odpojte ventil od regulačného ventilu na prívode vody. 
Vyberte filter  a umyte ho prúdom vody. 
Filter nasaďte spať a namontujte ventil na regulačný ventil na prívode vody. 
Otvorte prívod vody. 
Skontrolujte a odstráňte prípadné netesnosti pripojenia flexi hadičiek 
 



 

Údržba chrómových častí a iných povrchových úprav. 
NEPOUŽÍVAŤ drôtené kefy a iné tvrdé a ostré predmety na čistenie, čistiace prostriedky, ktoré 
obsahujú alkohol, kyseliny, rozpúšťadla, riedidlá a pod. Použitie týchto prostriedkov spôsobuje 
poškodenie povrchu armatúr a ich znehodnotenie. Na čistenie povrchu armatúr používajte výhradne  
vodu a mydlo. Na osušenie a leštenie povrchu používate výhradne mäkkú a suchú handru. 
Pri čistení kúpelne dbajte, aby sa agresívne čistiace látky nedostali do styku s povrchom armatúr. 
 
ZÁRUKA: 
 
Na všetky svoje výrobky poskytuje firma STERN záruku dva roky od dátumu kúpy. 
V záručnej dobe opraví   STERN na svoje náklady  všetky poruchy a vady spôsobené chybou výroby 
. 
Záruka sa nevzťahuje na poruchy a škody spôsobené nesprávnou a neodbornou montážou, 
nesprávnym používaním, nesprávnou alebo zanedbanou údržbou, nesprávnym pripojením k zdroju 
vody, prekročením povolených tlakov a teploty vody, zanesením a poškodením nečistotami vo vode, 
vodným kameňom. 
 
 
 
 
 
 
 
 


