
Indstilling af Iqua M10 – touch 

 

Opstart: 

- Efter tilslutning, fjern mærkat på sensor 

- Hold hånden foran sensor til vandet begynder at løbe 

- Fjern hånden – armaturet blinker rødt mens vandet løber 

- Afvent grønt blink, og armaturet er klar til brug.  

Midlertidig fra: 

- Hold finger på sensoren i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip 

- ”tryk” 2 gange på sensor (giver et grønt blink hver gang man trykker) 
- Sensor lyser grønt og begynder at ”dobbelt”blinke (rødt) 
- Armaturet er nu inaktivt i 2 min 

- Ønskes det genaktiveret inden 2 min, tryk 1 gang på sensor 

Kontinuerligt løb: 

- Hold finger på sensor i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip 

- Hold finger på sensor i 3-4 sek og slip 

- Vandet vil nu løbe i 2 min uden aktivering af sensor 

- Ønskes det stoppet inden 2 min, tryk 1 gang på sensor 

Indstilling af  sensorfølsomhed: 

- Hold finger på sensor i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip 

- ”tryk” 2 gange på sensor (giver et grønt blink hver gang man trykker) 
- Sensor lyser grønt og begynder at ”dobbelt”blinke (rødt) 
- Hold finger på sensor – efter ca 5 sek blinker sensor rødt 4 gange – slip ikke – efter yderligere 5 sek begynder 

sensor at blinke igen. Tæl 2 blink og slip 

- Armaturet vil åbne og lukke for vandet mens det blinker 

- Afvent grønt blink, armaturet er igen klar til brug 

Indstilling af efterløbstid: 

- Hold finger på sensor i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip 

- Hold finger på sensor i ca 5 sek (giver et grønt blink hver gang man trykker) til sensor giver rødt blink – slip 

- Hold finger på sensor – vandet begynder at løbe – indtil ønsket efterløbstid er opnået (1-10 sek) 

- Armaturet blinker grønt og er klar til brug 

 

 

 

 

 



”Legionella” skyl: 

Armaturet kan indstilles til at ”skylle” efter henholdsvis 12, 24 og 48 timer efter sidste brug. Funktionen skal aktiveres 

hvis den ønskes anvendt. 

- Hold finger på sensoren i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip 

- Hold finger på sensoren i 25 sek – ignorer blink efter 5 og 10 sek 

- 1 blink deaktiveret 

- 2 blink 12 timer 

- 3 blink 24 timer 

- 4 blink 48 timer 

- Slip sensor efter ønsket indstilling  

- Armaturet blinker grønt og er klar til brug 

Genstart af elektronik 

- Hold finger på sensor i ca 2 sek til sensor blinker grønt – slip 

- ”tryk” 2 gange på sensor ”giver et grønt blink hver gang man trykker” 

- Sensor lyser grønt og begynder at ”dobbelt”blinke (rødt) 

- Hold finger på sensor – efter ca 5 sek blinker sensor rødt 4 gange – slip 

- Armaturet vil åbne og lukke for vandet mens det blinker 

- Afvent grønt blink – elektronikken er nu ”genstartet” og armaturet er klar til brug.  

Udskiftning af batteri: 

- Når batteriet trænger til udskiftning vil sensoren blinke rødt 

- Løsn  unbracoskrue under tud og løft låget af 

- Vent 2-3 min inden nyt batteri isættes (6v type DL223A/CRP2P) 

- Sæt låget på og spænd skruen 

- Hold hånden foran sensor til vandet begynder at løbe 

- Fjern hånden – armaturet blinker rødt mens vandet løber 

- Afvent grønt blink, og armaturet er klar til brug 

Fejlsøgning: 

- Der kommer ingen vand: 

o Pause funktion er aktiveret –> deaktiver pause funktion (midlertidig fra) 

o Stopventil er lukket –> åben stopventil 

o Filter er snavet –> rens filter (sidder ved omløberen) 

o Tomt batteri –> udskift batteri 

- Armaturet åbner og lukker af sig selv: 

o Lysreflektion på armaturet –> indstil sensorfølsomhed til fx 2 eller genstart elektronik 

- Vand løber konstant : 

o Snavset/defekt magnetventil –> rens/udskift magnet ventil  

- Sensor blinker konstant: 

o Tomt batteri  ->  udskift batteri 

 

 


