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Υποδείξεις σχετικά με τις 
οδηγίες 

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να 

μετατρέψετε με ασφάλεια το σταθμό υγιεινής με 

SensorTouch L και κλειδαριά με συνδυασμό. Ο 

σταθμός υγιεινής με SensorTouch L και κλειδαριά 

με συνδυασμό θα αναφέρονται στο εξής για 

συντομία ως "Προϊόν". 

Το Geck SensorTouch L θα αναφέρεται στο εξής 

για συντομία ως "Διανομέας". 

Ο διανομέας και η κλειδαριά με συνδυασμό 

προορίζονται για τοποθέτηση σε σταθμό βάσης 

που, ενδεχομένως, έχει προετοιμαστεί για αυτόν το 

σκοπό. 

Οι οδηγίες συναρμολόγησης προορίζονται για 

άτομα που μετατρέπουν το προϊόν. 

Αυτά τα άτομα πρέπει να έχουν διαβάσει και 

κατανοήσει το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών 

συναρμολόγησης. 

  

Εκτός από τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες, 
πρέπει επίσης να τηρούν τους νομικούς και άλλους 
κανονισμούς που ισχύουν στο χώρο 
εγκατάστασης, όπως: 

 Κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων 

 Κανονισμοί για την ασφαλή και ορθή λειτουργία 
  

Διατήρηση διαθεσιμότητας οδηγιών 

Αυτές οι οδηγίες αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα του προϊόντος. 

 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, προτού 
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. 

 Ακολουθήστε τις πληροφορίες και τις 
προδιαγραφές αυτών των οδηγιών. 

 Φυλάξτε τις οδηγίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής 
του προϊόντος. 

 Διατηρήστε τις οδηγίες διαθέσιμες, ώστε να 
μπορείτε να τις συμβουλεύεστε. 

 Εάν οι οδηγίες χαθούν ή καταστούν μη 
ευανάγνωστες, μπορείτε να ζητήσετε ένα νέο 
αντίγραφο από τον κατασκευαστή. 

 Εάν πουλήσετε ή μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο 
το προϊόν, πρέπει να παραδώσετε μαζί και τις 
οδηγίες. 

  

Μέρος αυτών των οδηγιών συναρμολόγησης 

αποτελούν επίσης και άλλα έγγραφα, όπως οι 

οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή. 

  

Εξειδίκευση προσωπικού 

Αυτές οι οδηγίες προορίζονται για εξειδικευμένο 

προσωπικό. Τα άτομα αυτά πρέπει να εκτελούν τις 

εργασίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες 

μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες εργασίας του 

ιδιοκτήτη. 

Εξειδικευμένο προσωπικό είναι, για παράδειγμα, οι 

τεχνικοί της εταιρείας. 

  

Παραδοτέος εξοπλισμός 
διανομέα 

 

 Διανομέας 

 Καπάκι δοχείου 

 Βίδες διάτρησης (2 

τμχ.) 

 Καπάκι σφράγισης 

 Οδηγός διάτρησης 

 Κάλυμμα για 

εύκαμπτο σωλήνα 
 

 Βίδες, 

M5×12 (3 τμχ.) 

 Πλάκα στερέωσης 

 Παξιμάδια, M5 (2 

τμχ.) 

 Λαστιχένια χιτώνια 

(2 μικρά, 2 μεγάλα) 

 Παξιμάδι ρακόρ 

 Σφιγκτήρας 
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Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται 

επίσης δύο ελατηριωτοί δακτύλιοι 5.1 (δεν 

απεικονίζονται). 

  

Απαιτούμενο εργαλείο 

 Κατσαβίδι με μπαταρία 

 Μεταλλικό τρυπάνι ⌀ 5,5 mm 

 Μεταλλικό τρυπάνι ⌀ 12,5 mm 

 Μαρκαδόρος (π.χ. στυλογράφος υπογράμμισης)  
  

Άνοιγμα οπών 

Εάν ο σταθμό υγιεινής δεν διαθέτει τις σχετικές 

οπές, πρέπει να τις δημιουργήσετε. 

  

 Ανοίξτε το καπάκι. 

 Αποσυναρμολογήστε τον υπάρχοντα διανομέα, 
εάν χρειάζεται. 

 Αναρτήστε και κεντράρετε τον οδηγό διάτρησης. 

 Σημαδέψτε τις οπές με μαρκαδόρο σύμφωνα με 
τον οδηγό διάτρησης. 

 Ανοίξτε τις οπές (1, 2) ⌀ 5,5 mm. 

 Ανοίξτε τις οπές (1) ⌀ 12,5 mm. 

 Αφαιρέστε τον οδηγό διάτρησης. 
  

 

  

 

 

  

Τοποθέτηση διανομέα 

 Επιλέξτε τα κατάλληλα λαστιχένια χιτώνια (1) 
ανάλογα με το μέγεθος και πιέστε τα μέσα στις 
οπές. 

  

 

  

 

  

 Τοποθετήστε την πλάκα στερέωσης (1) μέσα 
στις οπές. 
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 Σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα (1) μέσα από το 
επάνω ελαστικό χιτώνιο προς τα πίσω. 

 Τοποθετήστε τον διανομέα στην κατακόρυφη 
εγκοπή (2). 

 Ανοίξτε τον διανομέα. 

 Τοποθετήστε τους ελατηριωτούς δακτυλίους 5.1 
(δεν απεικονίζονται) στα σπειρώματα και 
ασφαλίστε τους με δύο παξιμάδια M5 (3). 

  

 

  

 Σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα από το 
κάτω λαστιχένιο χιτώνιο προς τα μέσα. 

 Λυγίστε με το χέρι τη γλωττίδα (1) στο κάλυμμα 
(2) κατά 90°. 

 Γυρίστε το κάλυμμα (2) πίσω από το στηθαίο (3) 
και σπρώξτε το στο πλευρικό τοίχωμα. 

  

 

  

 Κρατήστε το κάλυμμα (1) από το πίσω μέρος 
στο ίδιο ύψος με τις οπές. 

 Ασφαλίστε το κάλυμμα (1) με τις επάνω βίδες, 
M5×12 (2). 

 Στερεώστε τα καλύμματα (1, 3) στο πίσω 
τοίχωμα χρησιμοποιώντας την κάτω βίδα, 
M5×12 (2). 

  

 

  

 

  

 Στερεώστε το κάλυμμα του δοχείου στο δάπεδο 
(2) χρησιμοποιώντας δύο βίδες διάτρησης (1). 
Γι' αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιήστε το 
κατσαβίδι μπαταρίας. 
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Τοποθέτηση απολυμαντικού 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής 
απολυμαντικού. 

 Να χρησιμοποιείτε μόνο το 
προβλεπόμενο απολυμαντικό. 

 Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει 
αντικατασταθεί σωστά. 

 Πριν από τη συνεχή λειτουργία, 
ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες 
και τις συνδέσεις τους. 

  

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών 
λόγω επαφής με απολυμαντικό. 

 Διαβάστε και ακολουθήστε τις 
οδηγίες στο φύλλο δεδομένων 
ασφαλείας του κατασκευαστή του 
απολυμαντικού. 

 Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και 
προστατευτικά γάντια, εάν απαιτείται 
από τον κατασκευαστή του 
απολυμαντικού. 

 Απομακρύνετε τυχόν απολυμαντικό 
που έχει διαρρεύσει. 

  

 Ανοίξτε την κάτω πόρτα. 

 Αφαιρέστε το καπάκι σφράγισης από το γεμάτο 
δοχείο. 

 Σπρώξτε το παξιμάδι ρακόρ (2), το καπάκι 
σφράγισης (3) και τον σφιγκτήρα (4) πάνω από 
τον εύκαμπτο σωλήνα (1). 

 Συνδέστε τη μονάδα φίλτρου (5) στον εύκαμπτο 
σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση ροής 
είναι σωστή. 

 Βιδώστε το παξιμάδι ρακόρ (2) στον σφιγκτήρα 
(4). 

 Μετακινήστε το καπάκι σφράγισης (3) πάνω 
από τον εύκαμπτο σωλήνα (1) μέχρι το άκρο του 
εύκαμπτου σωλήνα να φτάσει ακριβώς πάνω 
από το κάτω μέρος του δοχείου μετά τη 
συναρμολόγηση. 

 Σφίξτε το παξιμάδι ρακόρ (2). 

 Κλείστε καλά το δοχείο με το καπάκι σφράγισης 
(3). 

  

 

  

 Τοποθετήστε το δοχείο. 
  

 

Για να θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, ανατρέξτε 

στις οδηγίες λειτουργίας. 
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Παραδοτέος εξοπλισμός 
κλειδαριάς με συνδυασμό 

 

 Παξιμάδι (M6) 

 Ελατηριωτός 

δακτύλιος 5.1 

 Εσωτερικό έλασμα 

 Ενδιάμεσο έλασμα 

 Εξωτερικό έλασμα 
 

 Κλειδαριά με 

συνδυασμό 

 Μάνδαλο 

 Οδοντωτή ροδέλα 

 Βίδα 
 

  

Απαιτούμενο εργαλείο 

 Γερμανικό κλειδί SW 8 

 Γερμανικό κλειδί SW 10 

 Γερμανικό κλειδί SW 22 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τοποθέτηση κλειδαριάς με 
συνδυασμό 

 Αφαιρέστε το προστατευτικό για ακμές (2) από 
τη λαβή της πόρτας (1). 
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 Τοποθετήστε τα εσωτερικά ελάσματα (1, 2), το 
εξωτερικό έλασμα (3) και την κλειδαριά με 
συνδυασμό (4) όπως φαίνεται στην εικόνα. 

  

 

  

 

  

 Τοποθετήστε το παξιμάδι (3) στο σπείρωμα (4). 

 Εισαγάγετε το μάνδαλο (2) και στερεώστε το με 
τη βίδα (1). Βεβαιωθείτε ότι το μάνδαλο 
βρίσκεται στην ανοιχτή θέση. 

 Τοποθετήστε τον ελατηριωτό δακτύλιο (6) στο 
σπείρωμα (5) και βιδώστε τον με το παξιμάδι 
(7). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Μάνδαλο προς τα επάνω (1), ανοικτή θέση 

 Μάνδαλο προς την άκρη της πόρτας (2), κλειστή 
θέση 

  

 

  

Για τη ρύθμιση των κλειδαριών με συνδυασμό, 

ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας. 
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