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Šis dokumentas skirtas specialistams pagal EN IEC 62079:2001.

– Remonto darbus leidžiama atlikti tik specialistams, naudojantiems originalias atsargines dalis ir priedus
– Nekeisti Geberit darbinės plokštės Sigma80 ir papildomai joje nieko nemontuoti

Šiame dokumente aprašoma šių Geberit produktų techninė priežiūra:
– 116.090.xx.1, Geberit unitazo valdymo sistema, elektroninė, maitinimas iš tinklo, dvejopo nuleidimo funkcija, darbinė plokštė 

Sigma80, nekontaktinė
– 116.091.xx.1, Geberit unitazo valdymo sistema, elektroninė, maitinimas iš tinklo, dvejopo nuleidimo funkcija, darbinė plokštė 

Sigma80, nekontaktinė

Turinys 

Tikslinė grupė

Simbolių paaiškinimas

Simbolis Reikšmė
DĖMESIO Nurodo galimą pavojingą situaciją, kuri gali tapti lengvo ar vidutinio kūno sužalojimo arba materialinių 

nuostolių priežastimi.
Nurodo svarbią informaciją.

Saugumo nuorodos

Produktų grupė
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Už unitazo valdymo sistemos stiklo plokštės yra keli infraraudonųjų spindulių jutikliai. Šie jutikliai nuskaito įvairias fiksavimo 
zonas. Atstumai tarp įvairių fiksavimo zonų nėra tiksliai nustatyti ir priklauso nuo to, kaip smarkiai atitinkamas objektas (drabužis 
ir kt.) atspindi infraraudonąją šviesą.
Fiksavimo zonoje esamai padėčiai atpažinti (A) nuskaitoma plati sritis. Kai tik asmuo peržengia šios fiksavimo zonos slenkstį, 
įsižiebia valdymo mygtukai, taip nurodydami, kad unitazo valdymo sistema parengta naudoti.
Fiksavimo zonoje naudotojui atpažinti (B) nustatoma, ar naudotojas sėdi, ar stovi priešais unitazo valdymo sistemą. Šioje zonoje 
nuolat negali būti jokių objektų (sienos, užuolaidų ir t. t.). Jei atpažįstamas sėdintis naudotojas, išjungiama rankinio vandens 
nuleidimo funkcija. Šitaip užkertamas kelias tam, kad naudotojui atsilošus atgal netyčia bus suaktyvintas vandens nuleidimas.
Jei per fiksavimo zonos rankiniam vandens nuleidimui (C) slenkstį ištiesiama ranka, unitazo valdymo sistema suaktyvina mažo 
arba didelio vandens kiekio nuleidimą. Rankiniu būdu nuleisti vandenį įmanoma tik tada, kai asmuo yra fiksavimo zonoje esamai 
padėčiai atpažinti (A).

Fiksavimo zonos
A Fiksavimo zona esamai padėčiai atpažinti
B Fiksavimo zona naudotojui atpažinti
C Fiksavimo zona rankiniam vandens nuleidimui
 

Veikimo principas 

~ 5−15 cm
~ 100 cm

~ 150 cm

C B A

C B A

20°
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1 Geberit Sigma 8 cm potinkinio bakelio keliamasis mechanizmas
2 Geberit Sigma 12 cm potinkinio bakelio keliamasis mechanizmas
3 Tvirtinimo rėmas
4 Geberit darbinė plokštė Sigma80
5 Maitinimo blokas
6 Išorinio mygtuko prijungimo kabelis
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Trikčių aptikimas

Triktis Galima priežastis Priemonės trikčiai pašalinti
Darbiniai mygtukai mirksi raudonai • Unitazo valdymo sistema laukia, kol 

fiksavimo zonoje naudotojui atpažinti 
visai nebeliks objektų (įrankių, asmenų, 
užuolaidų ir kt.). Po to seka 
konfigūravimo atsižvelgiant į aplinką 
procedūra

• Iš fiksavimo zonos naudotojui atpažinti 
pašalinti objektus

Priartėjus mygtukų apšvietimas įsijungia, 
bet vandens nuleidimo funkcija neveikia

• Programinės įrangos triktis • 60 min nutraukti elektros maitinimą 
(gyvenamojo būsto saugiklis)

• Darbinė plokštė užteršta • Nuvalyti darbinę plokštę
• Netaisyklingai įstatytas keliamojo 

mechanizmo kištukas
• Taisyklingai įstatyti kištuką valdymo 

sistemoje
• Sugedęs keliamasis mechanizmas • Pakeisti keliamąjį mechanizmą

Priartėjus neįsijungia mygtukų 
apšvietimas ir neveikia vandens 
nuleidimo funkcija

• Tinkle nėra įtampos • Palaukti, kol vėl atsiras įtampa
• Sugedęs maitinimo blokas (nešviečia 

žalias maitinimo bloko diodas)
• Pakeisti maitinimo bloką

• Maitinimo bloko kištukas netaisyklingai 
įstatytas valdymo sistemoje

• Taisyklingai įstatyti kištuką valdymo 
sistemoje

• Programinės įrangos triktis • 60 min nutraukti elektros maitinimą 
(gyvenamojo būsto saugiklis)

• Sugedusi valdymo sistema • Pakeisti darbinę plokštę su valdymo 
sistema

Priartėjus mygtukų apšvietimas 
neįsijungia, bet vandens nuleidimo 
funkcija veikia

• Išjungtas mygtukų apšvietimas 
naudotojui atpažinti

• Suaktyvinti mygtukų apšvietimą (žr. 
skyriuje „Nustatymai“)

Pasitraukus mygtukų apšvietimas 
neišsijungia (ilgiau nei 15 min)

• Suaktyvintas mygtukų apšvietimas 
naudotojui atpažinti

• Išjunkite mygtukų apšvietimą (žr. 
skyriuje „Nustatymai“)

• Objektas yra 1 m matavimo atstumo, 
esančio prieš darbinę plokštę, zonoje

• Iš 1 m matavimo atstumo pašalinkite 
objektus (įrankius, asmenis, užuolaidą 
ir t. t.)

• Kitas objektas yra 1,5 m fiksavimo 
atstumo, esančio aplink darbinę 
plokštę, zonoje

• Palaukti 15 min, kol bus iš naujo 
nustatyta aplinka 

Vanduo nuleidžiamas ne taip, kaip reikia 
(per anksti, per vėlai, netyčia)

• Darbinė plokštė užteršta arba šlapia • Darbinę plokštę nuvalyti arba 
nusausinti (žr. skyriuje „Priežiūra“)

• Darbinė plokštė subraižyta • Pakeisti darbinę plokštę
Vandens nuleidimas suaktyvinamas 
išeinant iš tualeto ne rankiniu būdu

• Suaktyvintas automatinis vandens 
nuleidimas

• Išjungti automatinį vandens nuleidimą 
(žr. skyriuje „Nustatymai“)

Keraminiame unitaze nuolat teka vanduo • Programinės įrangos triktis • 60 min nutraukti elektros maitinimą 
(gyvenamojo būsto saugiklis)

• Bakelyje sugedusi plokščia tarpinė, 
jungianti su keliamojo mechanizmo 
gaubteliu

• Pakeisti plokščią tarpinę, jungiančią su 
keliamojo mechanizmo gaubteliu

• Bakelyje sugedęs užpildymo vožtuvas • Pakeisti užpildymo vožtuvą
Keraminiame unitaze vanduo 
nuleidžiamas ne taip, kaip reikia

• Netinkamai nustatytas nuleidžiamo 
vandens kiekis

• Taisyklingai nustatyti visą kiekį 
bakelyje

• Dalies kiekį taisyklingai nustatyti 
Geberit techninio aptarnavimo pultu
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Skaičiai ir sąvokos, pateiktos stulpelyje „Meniu punktas“, atitinka rodinį Geberit techninio aptarnavimo pulto ekrane. Daugiau 
informacijos pateikiama Geberit techninio aptarnavimo pulto naudojimo instrukcijoje.
Infraraudonųjų spindulių sąsaja, skirta palaikyti ryšiui su Geberit techninio aptarnavimo pultu, yra prie pat dešiniojo trumpo 
darbinio mygtuko. Norint atlikti nustatymus, Geberit techninio aptarnavimo pultas turi būti 20–30 cm atstumu nukreiptas į šią 
zoną.

Geberit Sigma80 valdymas Geberit techninio aptarnavimo pultu
[ ] nurodyti duomenys atitinka rodinį Geberit techninio aptarnavimo pulto ekrane.
< > nurodyti duomenys susieti su Geberit techninio aptarnavimo pulto mygtukais.

Nustatymai „Geberit“ techninio aptarnavimo pultu

Turi būti nustatytas dvikryptis Geberit techninio aptarnavimo pulto režimas.

Komandos
Meniu 
punktas
[EN]
[DE]

Aprašymas Taikymas Nustatymo 
diapazonas

Gamyklinis 
nustatymas

20
[FullFlush]
[VollMenge]

Viso vandens kiekio nuleidimo funkcijos 
įjungimas.
Įjungiamas viso vandens kiekio nuleidimas

Keliamojo mechanizmo 
veikimui patikrinti

Pradėti = <OK> –

21
[PartFlush]
[TeilMenge]

Dalies vandens kiekio nuleidimo funkcijos 
įjungimas.
Įjungiamas dalies vandens kiekio nuleidimas

Keliamojo mechanizmo 
veikimui patikrinti

Pradėti = <OK> –

22
[RangeTest]
[TestErfas]

Fiksavimo zonos tikrinimas.
Valdymo sistemoje rodomos įvairios 
infraraudonųjų spindulių jutiklių fiksavimo 
zonos, todėl galima kontroliuoti jų veikimą. 
Kiekvienai fiksavimo zonai priskirta vis kita 
šviesos spalva. Norint kontroliuoti, reikia 
peržengti fiksavimo zonos slenkstį. Tuo 
metu vandens nuleidimas neįjungiamas. Po 
10 min funkcija išsijungia automatiškai.

0. Funkcija išjungta
1. Suaktyvinami tik jutikliai, skirti fiksavimo 

zonos esamai padėčiai atpažinti. 
Mėlyna = asmuo užfiksuotas

2. Suaktyvinami tik jutikliai, skirti fiksavimo 
zonos naudotojui atpažinti. 
Mėlyna = naudotojas užfiksuotas, žydrai 
žalsva = užfiksuotas stovintis naudotojas, 
violetinė = užfiksuotas sėdintis naudotojas 

3. Suaktyvinami tik jutikliai, skirti fiksavimo 
zonos rankiniam vandens nuleidimui. 
Violetinė = ranka užfiksuota

4. Vidaus patikros tikslams

Iškilus fiksavimo problemoms 0–4 [...] 0 [0]

23
[CleanMode]
[Reinigung]

Valymo funkcijos įjungimas.
Valdymo sistema išjungiama meniu punkte 
46 [CleanTime] [ReiniZeit] nustatytos vertės 
laikotarpiui. Galima sustabdyti ir rankiniu 
būdu

Darbinę plokštę ir unitazą 
galima išvalyti neįjungiant 
vandens nuleidimo

Pradėti = <OK> –

20−30 cm
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24
[BlocFlush]
[Blockiere]

Vandens nuleidimo blokavimas.
Neįjungiamas vandens nuleidimas. Iš naujo 
užmezgus ryšį, funkcija sustabdoma Geberit 
techninio aptarnavimo pultu. Po 10 h 
funkcija išsijungia automatiškai

Esant fiksavimo sutrikimams Pradėti = <OK> –

25
[FactrySet]
[Werkeinst]

Gamykliniai nustatymai.
Grąžinami gamykliniai visų programų ir 
parametrų nustatymai

Esant veikimo sutrikimams Pradėti = <OK>, 
patvirtinti su <R>, 
<OK>

–

Programos
Meniu 
punktas
[EN]
[DE]

Aprašymas Taikymas Nustatymo 
diapazonas

Gamyklinis 
nustatymas

30
[AutFlshEn]
[AutFlshEn]

Automatinio vandens nuleidimo įjungimas.
Jei ši funkcija nustatyta, pasitraukus nuo 
unitazo valdymo sistema visada įjungia 
vandens nuleidimą. Nebereikia jungti 
rankiniu būdu

Higienos reikmėms Įj. = [ON]
Išj. = [OFF]

[OFF]

31
[PowOnFlsh]
[NetzEinSp]

Vandens nuleidimo iš tinklo įjungimo 
pasirinktis.
Kai tik įjungiama tinklo įtampa, valdymo 
sistema įjungia vandens nuleidimą

a) Pradėti pagrindinį vandens 
nuleidimą
b) Funkcijos patvirtinimas

Įj. = [ON]
Išj. = [OFF]

[OFF]

32
[PreFlush]
[Vorspülng]

Išankstinio vandens nuleidimo pasirinktis.
Patekus į fiksavimo zoną naudotojui 
atpažinti, valdymo sistema įjungia dalies 
vandens nuleidimą

Prieš naudojimą sudrėkina 
keraminį unitazą, kad 
nesusidarytų nuosėdų

Įj. = [ON]
Išj. = [OFF]

[OFF]

33
[CleanEn]
[FreiReini]

Valymo režimo įjungimas.
Naudotojas gali rankiniu būdu įjungti valymo 
programą. Išjungiant programą tuo pačiu 
metu blokuojamas nustatymo režimas 
meniu punkte 34 [Sett En] [Sett En]

Išankstinė sąlyga rankinei 
valymo funkcijai įjungti

Įj. = [ON]
Išj. = [OFF]

[ON]

34
[SettEn]
[SettEn]

Nustatymo režimo nustatymas.
Blokuojami nustatymai, arba juos leidžiama 
keisti galutiniam naudotojui pagal naudojimo 
instrukciją

Jei programa išjungta, netyčia 
pakeisti nustatymų neįmanoma

Įj. = [ON]
Išj. = [OFF]

[ON]

Komandos
Meniu 
punktas
[EN]
[DE]

Aprašymas Taikymas Nustatymo 
diapazonas

Gamyklinis 
nustatymas
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Parametrai
Meniu 
punktas
[EN]
[DE]

Aprašymas Taikymas Nustatymo 
diapazonas

Gamyklinis 
nustatymas

40
[T LightOn]
[T LightOn]

Aptikimo laikas iki įjungiant apšvietimą.
Laikas, kurį asmuo turi būti fiksavimo zonoje 
esamai padėčiai atpažinti, kad įsijungtų 
mygtukų apšvietimas

Nustačius ilgesnį laiką, 
mygtukų apšvietimas negali 
įsijungti, jei asmuo tik praeina

1–30 [...]
1 = 0,5 s
10 = 5,0 s
30 = 15,0 s

0,5 s [1]

41
[DetectT]
[VerweilZ]

Delsos trukmės nustatymas.
Minimali delsos trukmė fiksavimo zonoje 
naudotojui atpažinti, kad būtų atpažintas 
stovintis arba sėdintis naudotojas. Aktuali tik 
suaktyvinus automatinį vandens nuleidimą

Užkertamas kelias vandens 
nuleidimui, kai asmuo netyčia 
patenka į fiksavimo zoną 
naudotojui atpažinti

1–60 s [...] 7 s [7]

42
[RunOnTime
]
[NachlaufZ]

Išjungimo delsos trukmės nustatymas.
Po to, kai naudotojas išeina iš fiksavimo 
zonos esamai padėčiai atpažinti, mygtukai 
šviečia nustatytą laiką

– 1–20 s [...] 2 s [2]

43
[DelayTime]
[Spülverzö]

Vandens nuleidimo atidėjimo nustatymas.
Išėjus iš fiksavimo zonos naudotojui 
atpažinti, tam tikrą nustatytą laiką 
palaukiama, po to įjungiamas vandens 
nuleidimas. Aktuali tik suaktyvinus 
automatinį vandens nuleidimą

– 1–15 s [...] 3 s [3]

44
[FlshTime]
[Spülzeit]

Vandens nuleidimo trukmės nustatymas.
Galima nustatyti nuleidžiamą dalies 
vandens kiekį (nurodyti nuleidžiamo 
vandens kiekiai – tai orientacinės vertės)

Optimalus unitaze nuleidžiamo 
vandens kiekis

0–4 [...]
0 = 2,5 l
2 = 3,5 l
4 = 4,5 l

3,5 l [2]

45
[IntervalT]
[IntervalZ]

Vandens nuleidimas intervalais – nustatyti 
vandens nuleidimo intervalus.
Valdymo sistema nustatytos vertės 
intervalais automatiškai nuleidžia visą 
vandens kiekį. Intervalas pradedamas iš 
naujo kiekvieną kartą nuleidžiant vandenį

a) Pripildomas sifonas esant 
žemesniems naudojimo 
dažniams 
b) Išplaunamas stovintis 
vanduo (neleidžiama susidaryti 
sąstingiui)

1–168 h [...]
0 = išj.

0 [0]

46
[CleanTime]
[ReiniZeit]

Valymo trukmės nustatymas.
Nustatoma neaktyvi valdymo sistemos 
trukmė, kai pasirenkamas meniu punktas 
23 [CleanMode] [Reinigung] arba įjungiama 
rankinio valymo funkcija

– 1–30 min [...] 3 min [3]

47
[RngPresen]
[RngPresen]

Fiksavimo atstumo esamai padėčiai 
atpažinti nustatymas.
Nustatomas atstumas, kuriuo užfiksuojamas 
asmuo. Mygtukų apšvietimas įjungiamas, 
kai užfiksuojamas asmuo

– 0–4 [...]
0 = arti
2 = vidutiniu 
atstumu
4 = toli

2 [2]

48
[RngManual]
[RngManual]

Fiksavimo atstumo rankiniam vandens 
nuleidimui įjungti nustatymas.
Turi įtakos atstumui, kuriuo fiksuojama 
ranka nuleidimui įjungti

– 0–4 [...]
0 = arti
2 = vidutiniu 
atstumu
4 = toli

2 [2]

49
[CeramSize]
[CeramSize]

Keraminio unitazo dydžio nustatymas.
Aktualus sėdinčio naudotojo fiksavimui

– 0–2 [...]
0 = trumpas
1 = vidutinis
2 = ilgas

1 [1]
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50
[LightMode]
[LightMode]

Šviesos režimo nustatymas.
0. Mygtukų apšvietimas visada išjungtas ir 

neįsijungia net asmeniui priėjus prie 
unitazo

1. Mygtukų apšvietimas visada įjungtas, 
neišsijungia ir asmeniui pasitraukus nuo 
unitazo bei išėjus iš patalpos

2. Mygtukų apšvietimas įsijungia asmeniui 
priėjus prie unitazo ir išsijungia nuėjus nuo 
jo

– 0–2 [...]
0 = išj.
1 = įj.
2 = automatinis

2 [2]

51
[Color]
[Color]

Spalvos nustatymas.
Galima pasirinkti darbinių mygtukų šviesos 
spalvą

– 0–4 [...]
0 = mėlyna
1 = žydrai žalsva
2 = violetinė
3 = oranžinė
4 = geltona

0 [0]

Skaitiklis
Meniu 
punktas
[EN]
[DE]

Aprašymas Rodomi duomenys

60
[Days?]
[SumBetrT?]

Bendras eksploatacijos dienų skaičius.
Rodomas eksploatacijos dienų (pradedant nuo įdiegimo į eksploataciją) skaičius

[...] dienų

61
[Uses?]
[SumBenut?]

Bendras naudojimų skaičius.
Rodomas naudojimų (pradedant nuo įdiegimo į eksploataciją) skaičius

[...] naudojimų

62
[Flushes?]
[SumSpül?]

Bendras vandens nuleidimų skaičius.
Rodomas vandens nuleidimų (pradedant nuo įdiegimo į eksploataciją) skaičius

[...] vandens nuleidimų

63
[FullFlsh?]
[SumVollM?]

Bendras viso vandens kiekio nuleidimo skaičius.
Rodomas viso vandens kiekio nuleidimų (nuo eksploatacijos pradžios) skaičius

[...] vandens nuleidimų

64
[PartFlsh?]
[SumTeilM?]

Bendras dalies vandens kiekio nuleidimų skaičius.
Rodomas dalies vandens kiekio nuleidimų (nuo eksploatacijos pradžios) skaičius

[...] vandens nuleidimų

65
[AutFlush?]
[SumAutSp?]

Automatinių vandens nuleidimų skaičius.
Rodomas automatinių vandens nuleidimų (nuo eksploatacijos pradžios) skaičius

[...] vandens nuleidimų

66
[ManFlush?]
[SumManSp?]

Bendras rankinių vandens nuleidimų skaičius.
Rodomas rankinių vandens nuleidimų (nuo eksploatacijos pradžios) skaičius

[...] vandens nuleidimų

67
[IntFlush?]
[SumIntSp?]

Bendras vandens nuleidimo intervalais skaičius.
Rodomas vandens nuleidimo intervalais (nuo eksploatacijos pradžios) skaičius

[...] vandens nuleidimų

68
[PreFlush?]
[SumVorSp?]

Bendras išankstinių vandens nuleidimų skaičius.
Rodomas išankstinių vandens nuleidimų (nuo eksploatacijos pradžios) skaičius

[...] vandens nuleidimų

Parametrai
Meniu 
punktas
[EN]
[DE]

Aprašymas Taikymas Nustatymo 
diapazonas

Gamyklinis 
nustatymas
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Informacija apie įrenginį
Meniu 
punktas
[EN]
[DE]

Aprašymas Rodomi 
duomenys

70
[TypeNo]
[Modell-Nr]

Modelio numeris.
Rodo pirmuosius šešis unitazo valdymo sistemos gaminio numerio skaičius. Abu paskutinieji 
skaičiai nurodo valdymo sistemos peržiūros būseną (pvz.,  [12345601] = gaminio numeris 
123.456.xx.x, peržiūros būsena 01)

[...]

71
[SWVersion]
[SWVersion]

Programinės įrangos versija.
Rodoma valdymo sistemos programinės įrangos versija (pvz., [2] = versija 2)

[...]

72
[SerialNo]
[Serien-Nr]

Serijos numeris.
Nurodo valdymo sistemos serijos numerį

[...]

73
[ManufDate]
[ProdDatum]

Valdymo sistemos pagaminimo data.
Rodoma valdymo sistemos pagaminimo data (pvz., [1201] = sausis, 2012)

[...]
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Geberit unitazo valdymo sistemoje su Geberit darbine plokšte Sigma80 galima atlikti tam tikrus nustatymus. Atitinkamos 
instrukcijos pateiktos kituose puslapiuose.

Apžvalga

Rankiniai nustatymai

Nustatymas Aprašymas Gamyklinis nustatymas
A Valymo funkcijos 
įjungimas arba išjungimas

Darbinę plokštę ir unitazą galima išvalyti neįjungiant vandens 
nuleidimo. Valymo funkciją galima suaktyvinti, o pasibaigus valymui 
vėl išjungti. Valymo funkcija automatiškai išsijungia po 3 min.

–

B Mygtukų šviesos spalvos 
pasirinkimas

Galima rinktis šias šviesos spalvas:
mėlyną, žydrai žalsvą, violetinę, oranžinę, geltoną

mėlyna

C Mygtukų apšvietimo 
nustatymas

Galimi trys nustatymo variantai.
1. Mygtukų apšvietimas visada išjungtas ir net priėjus prie unitazo 

neįsijungia
2. Mygtukų apšvietimas visada įjungtas, neišsijungia ir pasitraukus nuo 

unitazo bei išėjus iš patalpos
3. Mygtukų apšvietimas įsijungia priėjus prie unitazo ir išsijungia 

nueinant

Nustatymas 3

D Automatinio vandens 
nuleidimo suaktyvinimas 
arba išjungimas

Jei suaktyvinamas automatinis vandens nuleidimas, pasinaudojus 
tualetu ir pasitraukiant nuo unitazo valdymo sistema suaktyvina 
didelio vandens kiekio nuleidimą. Nebūtina suaktyvinti rankiniu būdu.
Nustatymas 1 = išjungtas
Nustatymas 2 = suaktyvintas

Nustatymas 1

E Gamyklinio nustatymo 
grąžinimas

Grąžinamos B, C ir D gamyklinių nustatymų vertės –
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A – Valymo funkcijos suaktyvinimas arba 
išjungimas
Darbinę plokštę ir unitazą galima išvalyti neįjungiant 
vandens nuleidimo.

Sąlygos
Unitazo valdymo sistema parengta naudoti.

Jei darbiniai mygtukai neuždengiami tuo pačiu metu, 
įjungiamas vandens nuleidimas. Patraukti rankas ir 
pakartoti veiksmą.
Jei visu kūnu pernelyg priartėjama prie darbinės 
plokštės, ji tampa neaktyvi, o nustatymų atlikti 
neįmanoma. Ištiestomis rankomis uždengti darbinę 
plokštę.

1 Abu darbinius mygtukus tuo pačiu metu uždengti 
rankomis maždaug 5 cm atstumu. Po kelių sekundžių 
abu darbiniai mygtukai pradeda mirksėti. Dabar 
atitraukti rankas.

Rezultatas
Dabar valymo funkcija aktyvi.

Valymo funkcija automatiškai išsijungia po 3 min.

2 Dabar galima atlikti valymą. Laikytis šioje naudojimo 
instrukcijoje pateiktų priežiūros nuorodų.

3 Abu darbinius mygtukus tuo pačiu metu uždengti 
rankomis maždaug 5 cm atstumu, taip išjungiant 
valymo funkciją. Po kelių sekundžių mirksėjimas 
baigiasi. Dabar atitraukti rankas.

Rezultatas
Valymo funkcija išjungta. Unitazo valdymo sistema 
vėl parengta naudoti.

B – Mygtukų šviesos spalvos pasirinkimas
Galima rinktis šias šviesos spalvas:
mėlyną, žydrai žalsvą, violetinę, oranžinę, geltoną

Sąlygos
Unitazo valdymo sistema parengta naudoti.

Jei darbiniai mygtukai neuždengiami tuo pačiu metu, 
įjungiamas vandens nuleidimas. Patraukti rankas ir 
pakartoti veiksmą.
Jei visu kūnu pernelyg priartėjama prie darbinės 
plokštės, ji tampa neaktyvi, o nustatymų atlikti 
neįmanoma. Ištiestomis rankomis uždengti darbinę 
plokštę.

1 Abu darbinius mygtukus tuo pačiu metu uždengti 
rankomis maždaug 5 cm atstumu. Po kelių sekundžių 
abu darbiniai mygtukai pradeda mirksėti. Dar po kelių 
sekundžių abu darbiniai mygtukai tris kartus sumirksi 
raudonai, o paskui šviečia mėlynai. Dabar atitraukti 
rankas.

Rezultatas
Darbinių mygtukų šviesos spalvų nustatymo režimas 
dabar nustatytas.

2 Ranką laikyti priešais dešinįjį darbinį mygtuką. Kitos 
spalvos šviesa įsižiebs abiejuose mygtukuose.

3 Ranką priešais dešinįjį darbinį mygtuką laikyti tiek 
kartų, kad įsijungtų norima šviesos spalva.

4 Abu darbinius mygtukus tuo pačiu metu uždengti 
rankomis maždaug 5 cm atstumu, kol po vieną kartą 
sumirksės abu darbiniai mygtukai.

Rezultatas
Norima šviesos spalva išsaugota. Unitazo valdymo 
sistema vėl parengta naudoti.
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C – Mygtukų apšvietimo nustatymas
Galimi trys nustatymo variantai.
1. Mygtukų apšvietimas visada išjungtas ir net priėjus prie 

unitazo neįsijungia
2. Mygtukų apšvietimas visada įjungtas, neišsijungia ir 

pasitraukiant nuo unitazo bei išeinant iš patalpos
3. Mygtukų apšvietimas įsijungia priėjus prie unitazo ir 

išsijungia nueinant
Sąlygos
Unitazo valdymo sistema parengta naudoti.

Jei darbiniai mygtukai neuždengiami tuo pačiu 
metu, įjungiamas vandens nuleidimas. Patraukti 
rankas ir pakartoti veiksmą.
Jei visu kūnu pernelyg priartėjama prie darbinės 
plokštės, ji tampa neaktyvi, o nustatymų atlikti 
neįmanoma. Ištiestomis rankomis uždengti darbinę 
plokštę.

1 Abu darbinius mygtukus tuo pačiu metu uždengti 
rankomis maždaug 5 cm atstumu. Po kelių 
sekundžių abu darbiniai mygtukai pradeda mirksėti. 
Dar po kelių sekundžių abu darbiniai mygtukai tris 
kartus sumirksi raudonai, o paskui šviečia mėlynai. 
Dabar atitraukti rankas.

2 Kairįjį darbinį mygtuką uždengti ranka ir palaikyti, kol 
mygtukas pradės šviesti oranžine spalva. Dešinysis 
darbinis mygtukas mirksėdamas nurodo aktualų 
nustatymą 
(sumirksi vieną kartą = nustatymas 1, 
sumirksi du kartus = nustatymas 2, 
sumirksi tris kartus = nustatymas 3).

Rezultatas
Mygtukų apšvietimo nustatymo režimas dabar 
nustatytas.

3 Dešinįjį darbinį mygtuką pakartotinai dengti tol, kol 
bus pasiektas norimas nustatymas. Kiekvieną kartą 
uždengiant unitazo valdymo sistema parenka kitą 
nustatymą (1-2-3-1-2-3- ...).

4 Abu darbinius mygtukus tuo pačiu metu uždengti 
rankomis maždaug 5 cm atstumu, kol po vieną kartą 
sumirksės abu darbiniai mygtukai.

Rezultatas
Dabar norimas nustatymas išsaugotas. Unitazo 
valdymo sistema vėl parengta naudoti.
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D – Automatinio vandens nuleidimo 
suaktyvinimas arba išjungimas
Jei suaktyvinamas automatinis vandens nuleidimas, 
pasinaudojus tualetu ir pasitraukus nuo unitazo jo valdymo 
sistema suaktyvina vandens nuleidimą. Nebūtina 
suaktyvinti rankiniu būdu.
Nustatymas 1 = išjungtas
Nustatymas 2 = suaktyvintas

Sąlygos
Unitazo valdymo sistema parengta naudoti.

Jei darbiniai mygtukai neuždengiami tuo pačiu 
metu, įjungiamas vandens nuleidimas. Patraukti 
rankas ir pakartoti veiksmą.
Jei visu kūnu pernelyg priartėjama prie darbinės 
plokštės, ji tampa neaktyvi, o nustatymų atlikti 
neįmanoma. Ištiestomis rankomis uždengti darbinę 
plokštę.

1 Abu darbinius mygtukus tuo pačiu metu uždengti 
rankomis maždaug 5 cm atstumu. Po kelių 
sekundžių abu darbiniai mygtukai pradeda mirksėti. 
Dar po kelių sekundžių abu darbiniai mygtukai tris 
kartus sumirksi raudonai, o paskui šviečia mėlynai. 
Dabar atitraukti rankas.

2 Kairįjį darbinį mygtuką uždengti ranka ir palaikyti, kol 
mygtukas pradės šviesti oranžine spalva. Dešinysis 
darbinis mygtukas mirksi.

3 Kairįjį darbinį mygtuką dar kartą uždengti ranka ir 
palaikyti, kol mygtukas pradės šviesti geltona spalva. 
Dešinysis darbinis mygtukas mirksėdamas dar kartą 
parodo aktualų nustatymą 1 arba2 
(sumirksi vieną kartą = nustatymas 1, 
sumirksi du kartus = nustatymas 2).

Rezultatas
Automatinio vandens nuleidimo nustatymo režimas 
dabar nustatytas.

4 Dešinįjį darbinį mygtuką pakartotinai dengti tol, kol 
bus pasiektas norimas nustatymas. Kiekvieną kartą 
uždengiant unitazo valdymo sistema parenka pirmą 
arba antrą nustatymą (1-2-1-2- ...).

5 Abu darbinius mygtukus tuo pačiu metu uždengti 
rankomis maždaug 5 cm atstumu, kol po vieną kartą 
sumirksės abu darbiniai mygtukai.

Rezultatas
Dabar norimas nustatymas išsaugotas. Unitazo 
valdymo sistema vėl parengta naudoti.

E – Gamyklinio nustatymo grąžinimas
Grąžinami B, C ir D gamykliniai nustatymai (žr. apžvalgą).

Sąlygos
Unitazo valdymo sistema parengta naudoti.

Kairįjį darbinį mygtuką uždengti pusei minutės, kol 
abu darbiniai mygtukai pradės šviesti raudonai. 
Atitinkamai suaktyvinamas vandens nuleidimas.

Rezultatas
Vėl sugrąžinti gamykliniai nustatymai.
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Priežiūra

Nuvalyti darbinę plokštę
DĖMESIO
Agresyvios ir šveičiančios valymo priemonės gali pažeisti paviršiaus dangą.

Nenaudoti valymo priemonių, kurių sudėtyje yra chloro arba rūgščių ir kurios braižo arba ėsdina.
Darbinę plokšte valyti švelniomis valymo priemonėmis ir vandeniu.
Naudoti minkštą šluostę.

Darbinei plokštei valyti Geberit rekomenduoja Geberit AquaClean valymo rinkinį (gaminio Nr. 242.547.00.1).
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Remontas

Darbinės plokštės pakeitimas

1 Atlaisvinti darbinę plokštę.

2 Išimti darbinę plokštę.

3 Abu kištukus ištraukti iš darbinės plokštės, o darbinę 
plokštę su defektu tinkamai utilizuoti.

2 mm

15º

15º

4 Kištukus įstatyti į naują darbinę plokštę.

5 Kištukus įkišti į tinkamus lizdus.
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6 Darbinę plokštę užkabinti iš apačios, kilstelėti ir 
uždaryti.

7 Užfiksuoti darbinę plokštę.

8 Atlikti eksploatacijos pradžios veiksmus po remonto.

9 Po remonto patikrinti veikimą.

15º

15º

2 mm

Tvirtinimo rėmo keitimas

1 Atlaisvinti darbinę plokštę.

2 Išimti darbinę plokštę.

3 Abu kištukus ištraukti iš darbinės plokštės.

2 mm

15º

15º
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4 Atblokuoti tvirtinimo rėmą.

5 Atblokuoti ir išimti tvirtinimo laikiklius.

6 Tvirtinimo rėmą su defektu nuimti ir tinkamai utilizuoti.

90°90°

90°90°

7 Įstatyti naują tvirtinimo rėmą ir užblokuoti tvirtinimo 
laikiklius.

8 Užblokuoti tvirtinimo rėmą.

0 mm

1

90°90°

90°90°

2
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9 Kištukus įstatyti į darbinę plokštę.

10 Kištukus įkišti į tinkamus lizdus.

11 Darbinę plokštę užkabinti iš apačios, kilstelėti ir 
uždaryti.

12 Užfiksuoti darbinę plokštę.

13 Atlikti eksploatacijos pradžios veiksmus po remonto.

14 Po remonto patikrinti veikimą.

15º

15º

2 mm
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Keliamojo mechanizmo pakeitimas
Veiksmų eiga tokia pati kaip ir naudojant Geberit Sigma 
8 cm ir 12 cm potinkinį bakelį.

1 Atlaisvinti darbinę plokštę.

2 Išimti darbinę plokštę.

3 Abu kištukus ištraukti iš darbinės plokštės.

2 mm

15º

15º

4 Atblokuoti tvirtinimo rėmą.

5 Atblokuoti tvirtinimo laikiklius.

6 Nuimti tvirtinimo rėmą.

90°90°

90°90°
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7 Nuimti apsauginę plokštę.

8 Nuimti keliamąjį mechanizmą su defektu ir jį tinkamai 
utilizuoti.

9 Nuo naujo keliamojo mechanizmo nuvalyti klijus.

10 Įstatyti naują keliamąjį mechanizmą.

816
.41
8

816
.41
8

11 Įstatyti apsauginę plokštę.

12 Sumontuoti tvirtinimo rėmą.

0 mm

1

90°90°

90°90°

2
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13 Užblokuoti tvirtinimo rėmą.

14 Kištukus įstatyti į darbinę plokštę.

15 Kištukus įkišti į tinkamus lizdus.

16 Darbinę plokštę užkabinti iš apačios, kilstelėti ir 
uždaryti.

17 Užfiksuoti darbinę plokštę.

18 Atlikti eksploatacijos pradžios veiksmus po remonto.

19 Po remonto patikrinti veikimą.

15º

15º

2 mm
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Eksploatacijos pradžia po remonto

1 Nuo darbinės plokštės atsitraukti daugiau kaip 2 m 
atstumu.

2 Kai tik valdymo sistema užfiksuoja aplinką, darbiniai 
mygtukai sumirksi tris kartus.

Rezultatas
Unitazo valdymo sistema naudojama.

> 2 m

3 x

Veikimo patikrinimas po remonto

1 Įžengus į fiksavimo zoną esamai padėčiai atpažinti, 
darbiniai mygtukai pradeda šviesti.

2 Ranką laikyti priešais kairįjį ilgąjį darbinį mygtuką. 
Nuleidžiamas didelis vandens kiekis.

< 1,5 m
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3 Ranką laikyti priešais dešinįjį trumpąjį darbinį 
mygtuką. Nuleidžiamas mažas vandens kiekis.

Rezultatas
Unitazo valdymo sistema veikia tinkamai ir yra 
parengta naudoti.
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Komponentai
Šis gaminys atitinka Direktyvos 2002/95/EG RoHS (dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje 
įrangoje apribojimo) reikalavimus.

Utilizavimas

Vadovaujantis EEĮA direktyva (2002/96/EG WEEE) dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, elektros įrangos gamintojai 
privalo surinkti naudoti netinkamą elektros ir elektroninę įrangą bei tvarkingai ją utilizuoti.
Ženklas nurodo, kad šį gaminį draudžiama utilizuoti kartu su kitomis atliekomis. Netinkamą naudoti elektros ir elektroninę įrangą 
reikia grąžinti bendrovei „Geberit“, kur ji bus tinkamai utilizuota.
Tokios įrangos surinkimo punktų adresus sužinosite iš jūsų šalyje veikiančios „Geberit“ produkcijos platinimo bendrovės arba 
interneto svetainėje www.geberit.com.

Utilizavimas
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