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Drift och Underhåll 

Avser duschpanel 300, 301 med batteri eller nätanslutning. 

OBS! se till att det inte kommer in vatten/fukt i kontakterna vid byte av någon elektrisk del. 

Felsökning 

Om flera duschar kopplade till samma nätaggregat inte fungerar: 
1. Kontrollera att matning till nätaggregatet. Om okej, kontrollera spänningen ut från 

nätaggregatet. 
 
Om enstaka dusch inte fungerar: 

2. Batteridrift: Om sensorn blinkar RÖTT 1 ggn var 10 sek, så är batteriet på väg att ta slut, men 
duschen fungerar fortfarande. Om sensorn blinkar RÖTT 2 ggn var 10 sek, så är batteriet slut 
och måste bytas. Även om sensorn verkar fungera och man kan höra ett klick från 
magnetventilen, kan den vara så att spänningen är för låg och då stänger duschen direkt. 
 

3. Sensor F5: Man kan prova om sensorn är trasig genom att koppla ur den och sedan koppla in 
den igen. En diod inuti själva sensorn ska då blinka snabbt i en sekund om den fungerar. Det 
tar sedan upp till 1 min innan den är i drift igen efter att den varit urkopplad. OBS! 
magnetventilen/magnetventilerna måste vara inkopplade när man ansluter sensorn till 
nätaggregatet/batteriet. 

 
4. Om sensor verkar fungerar så är det sannolik fel på magnetventilen.  Aktivera sensorn och 

lyssna om magnetventilen klickar. Om den gör det, stäng av vattnet och skruva ut huvudet på 
magnetventilen. Prova att skölja ur med vatten och knacka magnetventilen mot en yta för att 
få loss eventuell smuts. Prova igen. Om det fortfarande inte fungerar, byt magnetventilens 
huvud. 
 

Byte/rengöring av magnetventil  

1. Ta loss elanslutning på magnetventilen (a) 
2. Skruva loss magnetventilens ”huvud” (b). 
3. Montera tillbaka ett nytt eller det rengjorda ”huvudet” 
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Byte av batteri 

Bakom panelen sitter batterifacket fast med kardborre. Ta loss batteripaketet, dra ut sladden, öppna 

locket och byt batteri. OBS! se till att det inte kommer fukt in i batteripaketet eller i kontakten. 

Batteriet är av typen CR-P2, 6V. Finns att köpa i handeln. 

Byte av sensor F5 

1. Koppla bort magnetventil/er och nätaggregat/batteri 
2. Montera ny sensor. 
3. Anslut den nya sensorn till magnetventilen/erna först. 
4. Anslut sensor till nätaggregat/batteri. 
5. Efter 1 minut, kontrollera funktionen. 
6. Använd fjärrkontrollen för att programmera sensorn enligt önskemål. 

Rengöring av duschhuvud Slimline 

Genom att stryka fingrarna över gumminabbarna kan man avlägsna kalkbeläggning och annan smuts. 

Om det inte hjälper montera bort silen och rengör. 

 

 

 

 

 

 

Rengöring av duschhuvud Tippen 

Genom att stryka fingrarna över gumminabbarna kan man avlägsna kalkbeläggning och annan smuts. 

Om det inte hjälper montera bort silen och rengör. 

Ändring av vinkel på duschhuvud Tippen 

 

Ta bort de två insexskruvarna. Vrid silen 180 grader. Pilen på silen pekar dit strålen går. Pil inåt = 

stråle närmare vägg, pil utåt = stråle längre från vägg. 


