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Bezpieczeństwo

Przeznaczenie
Niniejszy dokument jest skierowany do użytkownika systemu spłukiwania WC Geberit z 
przyciskiem uruchamiającym Sigma10.

Użycie zgodne z przeznaczeniem
System spłukiwania WC Geberit z przyciskiem uruchamiającym Sigma10 jest przeznaczony 
do uruchamiania spłukiwania w przypadku spłuczek podtynkowych Geberit Sigma.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• Obsługa, pielęgnacja i konserwacja może być wykonywana przez użytkownika wyłącznie w 

zakresie opisanym w niniejszej instrukcji obsługi
• Nie dokonywać zmian ani nie wykonywać dodatkowych instalacji w systemie spłukiwania 

WC
• W przypadku podejrzenia uszkodzenia nie otwierać ani nie naprawiać systemu spłukiwania 

WC samodzielnie, lecz wezwać osobę wykwalifikowaną
• Napraw może dokonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana, stosując oryginalne części 

zamienne i akcesoria

Objaśnienie symboli

 Tabela1: Symbole zastosowane w instrukcji
Symbol Znaczenie

UWAGA Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może 
spowodować lekkie lub średnie obrażenia lub szkody materialne

Wskazuje na ważną informację

Wskazuje na prawidłowe zastosowanie
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Obsługa

Przytrzymać dłoń w obszarze wykrywania, 
aby uruchomić spłukiwanie. Dotykanie 
przycisku uruchamiającego nie jest 
konieczne. Obszar wykrywania zaczyna się 
ok. 15 cm przed przyciskiem 
uruchamiającym.
• W przypadku spłukiwania dużą ilością 

wody przytrzymać dłoń 0,5 do 1 sekundy 
w obszarze wykrywania

• W przypadku spłukiwania małą ilością 
wody przytrzymać dłoń 1 do 2 sekund w 
obszarze wykrywania

Wyłączanie automatycznego 
uruchamiania spłukiwania
W każdej chwili można wyłączyć wstępnie 
ustawione automatyczne spłukiwanie. Tej 
zmiany może dokonać użytkownik.
Warunki

System spłukiwania WC jest gotowy do 
działania.
W celu niezbędnego odłączenia zasilania 
dostępny jest klucz z profilem wewnętrznym 
typu Torx® w rozmiarze 2 (tylko w przypadku 
przykręcanych przycisków 
uruchamiających).

1

Jeśli po wyłączeniu zajdzie potrzeba 
ponownego uruchomienia 
automatycznego spłukiwania, należy 
wykonać te same czynności. 
Poprawne włączenie jest 
potwierdzane akustycznie, przez 5 
pojedynczych dźwięków.

2 mm
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Wynik

Po 15 sekundach poprawne wyłączenie 
zostanie potwierdzona akustycznie przez 5 
potrójnych dźwięków.

Aby prawidłowo przeprowadzić 
zmianę, po odłączeniu zasilania na 
10 sekund, w ciągu 15 minut należy 
wykonać następujące czynności.

1

2

1 00:00:10

2

1

2

2 mm

00:00:15

2-3 cm
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Usuwanie usterek
Usterka Przyczyna Usuwanie

Nieprawidłowe spłukiwania 
(za wcześnie, za późno, 
przypadkowo)

Okienko czujnika jest 
zanieczyszczone lub mokre

Wyczyścić lub wytrzeć do 
sucha przycisk 
uruchamiający, patrz 
„Pielęgnacja”

Okienko czujnika jest 
porysowane

Wezwać specjalistę

Woda cały czas spływa do 
miski ustępowej

Usterka oprogramowania Odłączyć zasilanie 
(bezpiecznik) na 10 sekund

Usterka techniczna Wezwać specjalistę

Spłukiwanie miski ustępowej 
jest niezadowalające

Ilości wody spłukującej są 
nieprawidłowo ustawione

Wezwać specjalistę

Nie można uruchomić 
spłukiwania

Brak zasilania sieciowego Sprawdzić zasilanie 
(bezpiecznik)

Pojemność baterii jest 
niewystarczająca; kontrolka 
w okienku czujnika miga (w 
przypadku słabych baterii) 
lub świeci się (w przypadku 
rozładowanych baterii)

Wymienić baterie, patrz 
„Utrzymanie w dobrym 
stanie technicznym”
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Utrzymanie w dobrym 
stanie technicznym

Wymiana baterii
Jeśli system spłukiwania WC Geberit jest 
zasilany z baterii, należy je wymienić po ok. 2 
latach.
Do wymiany baterii można wezwać 
specjalistę lub może jej dokonać sam 
użytkownik, wykonując następujące kroki.

Narzędzia do konserwacji
• Klucz z profilem wewnętrznym typu Torx® 

w rozmiarze 2 (tylko w przypadku 
przykręcanych przycisków 
uruchamiających)

• Śrubokręt PH w rozmiarze 3

Wymiana baterii
Warunki

Dwie baterie zamienne (typ 1,5 V„Mono”/
„D”/„LR20”/„AM-1”) są przygotowane, a 
pokrywa deski sedesowej jest zamknięta.

1

2

3

4

2 mm

1

2

PH 3
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PH 3

1

2

2 mm
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Przycisk uruchamiający 
Geberit Sigma10: sprawdzanie 
wykrywania za pomocą 
podczerwieni

1

2

Czyszczenie przycisku 
uruchamiającego

Jeśli automatyczne spłukiwanie 
zostało wyłączone, nie można 
wykonać kroku 2.

00:00:15

1

2

UWAGA
Żrące i szorujące środki 
czyszczące mogą uszkodzić 
powierzchnię.

Nie używać środków 
czyszczących zawierających 
chlor lub kwas, środków 
polerujących lub żrących.
Wyczyścić przycisk 
uruchamiający łagodnym 
środkiem czyszczącym i wodą.
Użyć wilgotnej ściereczki.

Do czyszczenia przycisku 
uruchamiającego firma Geberit 
zaleca zestaw do czyszczenia 
Geberit AquaClean (numer artykułu 
242.547.00.1).
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Utylizacja

Materiał
Niniejszy produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2002/95/WE (Ograniczenie użycia 
substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych).

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W oparciu o dyrektywę 2002/96/WE WEEE (Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego) producenci urządzeń elektrycznych zobowiązani są do odbioru starego 
sprzętu i jego właściwej utylizacji.
Ten symbol informuje, że dany produkt nie może być utylizowany razem z pozostałymi 
odpadami. W celu prawidłowej utylizacji zużyte urządzenia należy zwracać bezpośrednio do 
firmy Geberit.
Adresy punktów, w których można dokonać zwrotu starych urządzeń, są dostępne u 
dystrybutora firmy Geberit lub na stronie internetowej www.geberit.com.


