
Kérem, olvassa el ezt az útmutatót a szerelés megkezdése előtt!

Figyelem, a szerelés és/vagy a készülék felnyitása előtt szüntesse meg a csatlakozásokat!

Műszaki adatok:

Vezérlő egység
Áramfelvétel 5,3 A
Feszültség 220 V – 240 V
Nyugalmi áramfelvétel 0,009 A
Villamos szigetelés CLASE II
IP fokozat IP35

Kézszárító
Teljesítmény 1200 W

Szappan adagoló
Szappan adagolás perisztaltikus szivattyúval
Szappan tartály térfogata 1,2 liter

Víz mágnesszelep
Legnagyobb nyomás 8 bar
Legkisebb nyomás 0,5 bar
Ajánlott víznyomás 3 bar

Bevizsgálás
SGS-CE
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Mi van a dobozban
A) Többfunkciós csaptelep
B) Vezérlő egység
C) Csavarok (3) müanyag faliék (3) és tartólemez
D) Szilikon O gyűrű
E) Rögzítő csavar
F) Szilikon alátét
G) Fém csatlakozó idom
H) Levegő szállító cső
I) Víz hőmérséklet beállító szelep
J) Csavarhúzók
K) Neoperl levegőztető
L) Neoperl szerszám
M) Matricák
N) Kábel rögzítő
O) Kezelési útmutató

Figyelem!
- A szerelést szakképzett személyzetnek kell végeznie, az Európai szabványok betartásával.
- Villamos szerelés előtt áramtalanítani kell
- A szerelés megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a kiválasztott szerelési hely kielégíti-e a CEI 

szabványok szerinti biztonsági távoságokat.
- A készülék nem szerelhető gyúlékony felületre.
- Kétpólusú, 3 mm érintkező távolsággal rendelkező kapcsolót kell a készülék elé szerelni
- Ne nyissuk meg a víz hozzávezetést, amíg a szerelés nincsen befejezve
- A víz hőmérsékletét 25 és 37 fok közé kell beállítani.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyerekeket is idértve) akik csökkent fizikai vagy 

szellemi képességűek, vagy hiányzik a tapasztalatuk, ismeretük, kivéve, ha ellenőrzést, vagy 
kiképzést kaptak.

- Gyerekekre ügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel
Figyelem!

Ha a hálózati vezeték megsérül, azt ki kell cserélni eredetire. Gyári száma: 60/0341. A veszélyhelyzet 
elkerülése érdekében a cserét szakképzett személy végezze el!
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A) A többfunkciós csaptelep szerelése
A csaptelepet legalább 400*280 mm medence méretű mosdóra kell szerelni
A szerelőlyuk és a mosdó pereme közti távoság nem lehet nagyobb 75 mm-nél (Low - alacsony modell) és 
85 mm-nél (High - magas modell)
A szereléhez használt lyuk átmérője legalább 35 mm legyen.

A mágnesszelep csatlakoztatása előtt legalább 3 percig öblítsük át a vízvezetéket.
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B) Vezérlő/működtető egység szerelése
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C) Az elektronika beállítása
A vezérlő egység elektronikus kijelzője segítségével be tudjuk állítani a következőket:

1. Szappan szivattyú működési ideje
2. Víz mágnesszelep nyitási ideje.

3. A szárítás maximális ideje. 
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D) Érzékelők beállítása
Az érzékelők alapesetben be vannak állítva, azonban a csaptelep alján elhelyezett 
potenciométerekkel állíthatók az elektronikus kijelző érzékelők beállítása üzemmódjában
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E) Víz kifolyás / perlátor:
A csaptelepet a narancs színű Neoperl perlátorral szállítjuk kifolyás: 5 l/min. Mellékeljük a zöld 
színű Neoperl betétet is, melynek kifolyása 1,89 l/min.
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HASZNÁLAT
A Concept 3 egy innovatív termék, amely egyesíti az önműködő csaptelepet, szappanadagolót és 
kézszárítót. Működtetéséhez a kezünkkel aktiváljuk az érzékelőket a lenti ábrának megfelelően.A 
működés leáll, ha elvesszük a kezünket.
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