
  

s kroužkem LED 
PRO FILTRAČNÍ KOHOUTKY GROHE® 

CZ Instalační a provozní 
pokyny 
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CZ 
1 x Načítací jednotka 
1 x Držák k instalaci na stěnu 
1 x Snímač průtoku 
1 x Ploché těsnění 
1 x Kroužek LED pro armaturu Grohe® Blue 
1 x Těsnící kroužek 
2 x baterie typu AA 
Tlačítko “DISPLAY/RESET” (zobrazení/vynulování) 
Tlačítko “PROG” (programování) 
Displej 
Kryt bateriového prostoru 
Vstupní port 
Výstupní port 
Kontrolka LED 
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 Bezpečnostní předpisy Instalační údaje 
≫ Před zahájením provozu si pozorně prostudujte provozní pokyny. Všechny 
kroky proveďte přesně podle uvedených pokynů. 
≫ Dodržujte veškeré instrukce a nákresy. 
≫ Používejte pouze standardní baterie typu AA. 
≫ Ujistěte se, že je kryt baterií řádně instalován, aby se zabránilo průniku 
nečistot a vlhkosti. 
≫ V následujících případech je třeba okamžitě odpojit zdroj napájení 
(vyjmout baterie) a zavolat odborníka: 

• Do zařízení vnikla voda nebo jiné kapaliny 
• Zařízení správně nefunguje, přestože byly dodrženy přesně všechny 
pokyny uvedené v tomto návodu 
• Pokud dojde k pádu zařízení a poškození pláště 
• Pokud nefunguje indikátor zařízení 
• Pokud nefunguje tlačítko PROG nebo RESET 

≫ Nepokoušejte se sami o opravu, ani něčeho dosáhnout náhodným 
stisknutím tlačítek PROG nebo RESET. 
≫ Pokud chybí zdroj napájení, nebude instalovaná elektronika fungovat. 
Pokud v zařízení není baterie nebo je vybitá, není možné provádět měření. 

≫ Dodržujte instalační vzdálenosti Monitoru AQA a 
poloměr ohybu hadiček 
≫ Dodržujte směr průtoku (uvedený na hlavici filtru) 
≫ Měřící jednotka musí výt ve vodorovné poloze 
≫ Zařízení nesmí být vystaveno mechanickému pnutí 
≫ Zabraňte rychlému pulzování média 
≫ Zabraňte změnám tlaku 
≫ Zabraňte vniknutí vzduchu do systému 
≫ Vezměte do úvahy instalační polohu Monitoru AQA 
≫ Min./max. průtok musí být v lineární oblasti vybraného Monitoru AQA 
≫ Zajistěte vhodné a pravidelné čištění 
≫ Chraňte baterii a elektrické kontakty před vlhkem 
≫ Zabraňte selhání vzniklému indukcí 
≫ Počet impulzů na litr se může lišit podle média a instalace 
≫ Doporučujeme kalibraci poměru impulz/litr při počáteční instalaci 
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CZ 

Záruka 
 
V případě závady v záruční době kontaktujte svého 
smluvního partnera. 
 
 
 
Povinnosti obsluhy 
 
≫ Pořídili jste si výrobek s dlouhou životností, jehož 
údržba je snadná. Každé technické zařízení však 
vyžaduje pravidelný servis, aby se zachovala jeho 
správná funkce. 
 
≫ Snímač: kontrolujte denně případné netěsnosti. 
 
≫ Baterie: Pokud je třeba vyměnit baterii, zařízení to 
oznámí na displeji. 

Šroubový spoj (IN/OUT): 

Technické údaje: 

matice 3/8” x 
šroub 3/8” 

Tlak sání (min/max): 2 – 8 bar 

Průtočnost: 0,08 – 15 l/min 

Odchylky průtoku: +/– 5 % 

Teplota vody (min/max): +4 – +40 °C 

Okolní teplota (min/max): +4 – +30 °C 

Rozměry (d x š x v): 80 x 47 x 30 mm 

Instalační poloha: vodorovná vodorovná 
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Instalace CZ 

CZ Vložení a výměna baterií 
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CZ Instalace kroužku LED 

CZ Kruhové těsnění je třeba vložit přesně do drážky na spodku kroužku LED. 
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CZ Instalace čítače 

CZ Jednotku čítače umístěte na snadno přístupné a dobře viditelné místo. 



8 
 

CZ Instalace snímače průtoku 
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CZ Při instalaci jednotky musí být uzavřen přívod vody. Po odborném připojení zkontrolujte 
případné netěsnosti systému a opravte je. 
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CZ Nastavení a funkce čítače 

CZ 

CZ Musí být známá filtrační kapacita vložky, kterou najdete v instalačních a provozních pokynech. 

Nastavte požadovanou 
hodnotu stisknutím tlačítka „DISPLAY/RESET“ 

CZ Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ pro přechod na další číslici. Opakujte body 4 a 5. 
dokud číslice nenastavíte. 
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CZ Nastavení kapacity filtru (po 
výměně vodního filtru) 
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Zpět k bodu 2.a 
str. 22 
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CZ Funkce kroužku LED 

CZ CZ MODRÁ MODRÁ/ČERVENÁ 

OBJEDNÁVEJTE 
NYNÍ! 
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ČERVENÁ CZ 
CZ Blikající a slábnoucí 

ČERVENÁ 



 

Číslo objednávky: 


