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Ingående delar: 
 
Med i paketet skall följande finnas 

- Magnetventil 
- Sensor med montageplatta 
- Förlängningskabel magnetventil – sensor, 2,5 m 
- Väggdosa för montage av sensor 
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Montage av magnetventil 
Normalt placeras magnetventilen ovanför respektive dusch, ovan undertak. Man kan 
också placera magnetventilerna samlat vid en fördelare, men då kan extra 
förlängningskablar behövas. 
 

• Spola rent vattenledningen 

• Anslut eventuellt separat avstängningsventil på vattenledningen 

• Anslut magnetventilen till vattenledningen (förblandat eller kallt vatten) 
Observera flödesriktningen. OBS! Använd koppling med planpackning, ej lin 
eller liknande. 

 
Montage av tryckknapp:  
Lämpligt lim: Soudal Fixall High Tack 
Rengöring, primer: Soudal Surface Activator 
 
Montera väggdosa enligt tillverkarens instruktioner. 
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.30_lk-vaggdosa-uni-
push-x16-v25.pdf 
 
Normalt monteras tryckknappen på 1100 mm öfg. 25 mm flexrör passar i väggdosan. 
 

 
Rengör vägg samt väggplatta, torka torrt, och limma sedan väggplattan med de 
gängade hålen horisontellt placerade. Centrera väggplattan över väggdosan. Tejpa 
fast väggplattan till limmet härdat. Alternativt kan man skruva väggplattan i väggen, 
men limning rekommenderas. 

 
Vänta helst till limmet härdat, ca 4-8 timmar innan locket med sensorn skruvas på 
plats. Anslut sensorn, lägg o-ring på plats och skruva dit locket. 

http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.30_lk-vaggdosa-uni-push-x16-v25.pdf
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.30_lk-vaggdosa-uni-push-x16-v25.pdf
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• Anslut sensorns långa svart kabel (hona) till magnetventilen. 

• Anslut sensorns korta svart kabel (hane) till strömkälla. OBS! Nätaggregat 
måste vara stabiliserat, (6VDC) 

• Röd kabel används ej. 
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3. Inställningar sensor 
 
Spoltiden kan bara ändras med hjälp av fjärrkontroll. Fabriksinställning är maxtid 30 
sek. Kroppsreflektion är påslaget vilket innebär att duschen stänger efter att 
användaren avlägsnar sig från sensorns räckvidd. Funktionen för avstängning vid 
utebliven kroppsreflektion kan stängas av med fjärrkontroll. 
 
Räckvidd för reflektion ställs in med hjälp av fjärrkontroll. C:a 18 – 50 cm  i 24 
intervaller. Fabriksinställning 50 cm. OBS! påverkar inte knapptryckning av/på bara 
närvarosensorn.  
 
Hygienspolning/automatspolning kan ställas in med fjärrkontroll eller utan. 
Fabriksinställning är 3 min spolning var 24:e timme. För instruktion hur man gör utan 
fjärrkontroll se nedan: 
 
Status för hygienspolningen 

1. Håll handen c:a 10 cm från sensorn i 3 sek. 
2. Ta bort handen mellan den första och andra blinkningen 

- Hygienspolning aktiv: LED blinkar 4 ggr snabbt 
- Hygienspolning inaktiv: LED blinkar 2 ggr långsamt 

 
Aktivera/inaktivera hygienspolning 

1. Håll handen c:a 10 cm från sensorn i 3 sek. 
2. Ta bort handen mellan den 6: och 8:e blinkningen 

- LED blinkar ej 
3. Inom  3-10 sek håll igen handen c:a 10 cm från sensorn. 
4. Efter 3:e blinkningen, ta bort handen. 

- Hygienspolning aktiv:  LED blinkar 4 ggr snabbt 
Eller  
- Hygienspolning inaktiv: LED blinkar 2 ggr långsamt 

 
Termisk desinficering/hetvattenspolning kan endast ställas och startas med hjälp 
av fjärrkontroll. 
 
Städavstängning kan ställas in med fjärrkontroll eller utan. För instruktion hur man 
gör utan fjärrkontroll se nedan: 
 
Städavstängning av en dusch 

1. Håll handen c:a 10 cm från sensorn i 3 sek. 
2. Ta bort handen mellan den 3:e och 5:e blinkningen 

- LED blinkar ej 
3. Inom  3-10 sek håll igen handen c:a 10 cm från sensorn. 
4. Efter 3:e blinkningen, ta bort handen. 

- Duschen är nu avstängd under 3 min 
- LED blinkar var 10:e sekund 
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4 Rengöring av magnetventil 
 
Skruva loss magnetventilens överdel och spola rent smutsfiltret samt spola vatten 
genom magnetventilen för att få bort eventuella lösa partiklar. 
 
5 Felsökning 
  
Inget vatten kommer när man trycker på knappen 
 

1. Om sensorn drivs med batteri och batteriet börjar bli dåligt, blinkar sensorn var 
30 sek. Byt då batteri.  

2. Om sensorn blinkar med intervall på några sekunder, så är är duschen 
avstängd. Se manualen för hur man sätter på duschen igen. Alternativt bryt 
strömmen och anslut igen. 

3. Om sensorn inte blinkar alls, bryt strömmen och kontrollera att sensorn blinkar 
snabbt tre gånger då strömmen ansluts igen. 

4. Om sensorn inte blinkar då strömmen ansluts kan det bero på fel i 
strömförsörjningen (batteri eller nätaggregat). Eller så är sensorn trasig. 

5. Om sensorn blinkar då strömmen ansluts, men sedan ändå inte fungerar så 
kan det vara fel på magnetventilen, eller att sensorn får för lite ström. Man kan 
lyssna efter ett klick då man trycker på knappen. Om det hörs, men det ändå 
inte kommer vatten, kan det vara batteriet som börjar ta slut, eller att kabeln 
mellan nätaggregat och sensor är för lång. 

 
6 Byte av magnetventil 

 
OBS!  Vid byte av magnetventil kopplad till AQUACONTACT 
Bryt strömmen till Sensorn AQUACONTACT under minst 30 sek och koppla in igen 
efter att den nya magnetventilen kopplas in. 
Var också noga med att vända kontakten åt rätt håll. 
 
7 Resevdelar 
 
För aktuell reservdelslista hänvisar vi till www.acss-sanitet.se 
 
 

http://www.acss-sanitet.se/

