
PİSUAR YIKAMA SİSTEMLERİ MONTAJ KILAVUZU 

ELECTRONIC FLUSH VALVE FOR URINALS ASSEMBLY GUIDE

TEKNİK ÇİZİMLER / TECHNICAL DRAWINGS

Güç kaynağı: 9V pil veya 9V transformatör

Çalışma su basıncı: 0.3 – 8.0 bar (4.0 – 116 PSI)

 Su basıncı 8 bar’dan daha yüksek olduğu takdirde basıncı     
 azaltmak için basınç azaltıcı bir vana kullanın.

24 saat otomatik yıkama: Hijyeni artırmak için kullanılmadığında 24 saat otomatik yıkama

Sensör menzili: Fabrika ayarı 55cm. (Ayarlanabilir)

Yıkama süresi: Fabrika ayarı 6 saniye. 3 ile 20 saniye arasında ayarlanabilir

Kullanma öncesi yıkama modu: İsteğe bağlı özellik

Power supply: 9V battery or 9V transformer
 Internally mounted 9V battery (electronic flush valve for urinal) 

Operating Water Pressure: 0.3 – 8.0 bar (4.0 – 116 PSI)

24 hours Automatic Flush: 24 hours automatic flush when not used to improved hygiene

Sensor Range: 55cm Factory set. (Adjustable)

Flushing Time: 6 secs. Factory set. Adjustable: 3 to 20 secs 

Prior us Flush Mode: Optional feature 

ANKASTRE PİSUAR
YIKAMA SİSTEMİ
ELECTRONIC 
CONCEALED FLUSH 
VALVE FOR URINALS
Kod / Code: 7010078655

ANKASTRE KLOZET
YIKAMA SİSTEMİ
ELECTRONIC 
CONCEALED FLUSH 
VALVE FOR CLOSETS 
Kod / Code: 7010078755

SIVAÜSTÜ PİSUAR 
YIKAMA SİSTEMİ
ELECTRONIC WALL-
MOUNTED FLUSH VALVE 
FOR URINALS
Kod / Code: 7010078855



Parça isimlerini öğreniniz, aşina hale geliniz ve parçaların ambalaja dahil olduklarını teyit ediniz.
Familiarize yourself with the parts names and confirm that the parts are included. 

1. 1 x Plastik kutu ve üzeri kapalı yıkama sistemi  / 1 x Plastic box with cocealed flush valve
2. 1 x Duvar kapağı plakası ve elektronik sensör / 1 x Wall cover plate with electronic sensor
3. 1 x Kapak plakası için plastik yuva / 1 x Plastic seat for the cover plate
4. 1 x Geçici koruyucu kapak / 1 x Temporary protective cover
5. 4 x Vida / 4 x Screws
6. 1 x İngiliz anahtarı / 1 x Allen key 
7. 1 x Transformatör / 1 x Tranformer

1. 1 x Yıkama sistemi ve ayar vanası / 1 x Flush valve body and regulating valve
2. 1 x Duvar aynası / 1 x Wall flange 
3. 1 x Boru / 1 x Pipe
4. 1 x İngiliz anahtarı / 2 x Allen keys  

AMBALAJ İÇERİĞİ / PACK CONTENTS



KURULUM ÖNCESİ BİLGİLER / PRE-INSTALLATION INFORMATION

İçeriğin Kontrol Edilmesi / Check Contents
— Ambalajdaki bütün parçaları ayırınız ve her parçayı ambalaj içeriği bölümünde belirtilenlerle kontrol ediniz. 
— Farklı modellerdeki değişikliklere dikkat ediniz.
— Ambalajdaki herhangi bir malzemeyi atmadan önce bütün parçaların tamam olduğundan emin olunuz.
— Herhangi bir parça eksikse, eksik olan parçaları temin edinceye kadar kurma girişiminde bulunmayınız.
— Seperate all parts from the packaging end check each part with the pack contents section. Pay attention to the different models variations.
— Pay attention to the different models variations.
— Make sure all parts  are accounted for before discarding any packaging material.
— If any parts are missing, do not attempt to install your electronic flush valve until you obtain the missing parts.

Uyarılar / Warnings
— Sistemi bir aynayla veya kızıl ötesi sensorla çalıştırılan diğer bir elektronik sistemle karşı karşıya olacak şekilde kurmayınız.
— Yansıma problemlerini önlemek için, yıkama sistemi ile diğer nesneler arasında en az 1.50 metre mesafe bırakılması tavsiye edilir. 
— Do not install the system facing a mirror or any other electronic system operated by an infra-red sensor.
— To prevent reflection problems, it is recommended to keep a minimum distance of 1.50 meters between the flush valve and other objects. 

Kurulum hazırlıkları / Preparation for Installation
— Sistemini takmadan önce su kaynağı hattını iyice yıkayınız. Kir, teflon bant veya metal parçaların hattın içine girmesine engel olunuz.
— Su kaynağını kapatınız.
— Flush the water supply lines thoroughly before installing the flush valve. Do not allow dirt, teflon tape or metal particles to enter it.
— Shut off the water supply.



KURULUM

Ankastre Pisuar Yıkama Sistemleri 
1. Su kaynağını kapatınız.
2. Duvarda kutunun boyutlara uygun bir delik açınız.  
3. Elektronik yıkama sisteminin kutusunu duvarın içine yerleştiriniz. 
4. Yıkama sisteminin girişini su kaynağına bağlayınız. 
5. Yıkama sisteminin çıkış nipelini klozetin girişine doğru giden boruya bağlayınız. 
6. Yıkama sistemini korumak için geçici koruyucu kapağını yeniden takınız. 
7. Elektik, su tesisatı ve fayans işleri tamamlandıktan sonra geçici koruyucu kapağı plastik yuva ile değiştiriniz. Verilen dört vidayı kullanarak ayarlayınız. 
8. Transformatörü elektrik prizinin yakınına yerleştiriniz ve transformatörün kablosunu kutuya takınız.
9. Kapak plakasının üzerindeki elektronik ünitenin kablosunu yıkama vanasının solenoidine bağlayınız.
10. Elektronik ünitenin diğer kablosunu güç kaynağına bağlayınız.
11. Su kaynağını açınız. Herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olunuz.
12. Duvar kapak panelini kapak yuvasına monte ediniz ve kapak plakasının alt kısmında bulunan vidayla sabitleyiniz. Transformatörü elektrik kaynağına bağlayınız. 
13. Yıkama sistemini etkin hale getirmek için sensordan uzaklaşınız. Vana siz ayrıldıktan birkaç saniye sonra suyla yıkayacaktır.
14. Gerektiği takdirde, ayar vanasını çevirmek suretiyle akış kapasitesini ayarlayınız.  
15. Eğer menzil yeterli değilse, “menzilin ayarlanması” bölümüne bakınız. 

ÖNEMLİ!
Güç kaynağını bağladıktan sonra, yıkama sistemini etkin hale getirmeden önce “ayarlama moduna” geçmesini engellemek için birkaç saniye bekleyiniz. 

INSTALLATION

Electronic Concealed Flush Valve For Urinals
1. Shut off the water supply.
2. Cut and adequate opening into the wall to accomodate the dimesions of the box.
3. Insert the electronic flush valve’s box through the wall.
4. Connect the flush valve inlet to the water supply.
5. Conect the flush valve outlet nipple to the pipe leading to the urinal’s inlet.
6. Refit the temporary protective cover the protect the flush valve.
7. Once the electricity, plumbing and tiles works are finished, replaced the temporary protective cover with the plastic seat. 
Adjust it using the for screws provided. 
8. Place the transformer near the electricity plug and thread the tarnsformer’s wire to the box.
9. Connect the wire from the electronic unit on the cover plate to the solenoid of the flush valve.
10. Connect the other wire from the electronic unit to the power supply.
11. Turn on the water supply. Make sure that there is no water leakage.
12. Assamble the wall cover panel to the cover seat and secure with the screw located at the bottom of the cover plate. Plug the transformer to the electricity 
supply.
13. Move away from the sensor to activate the flush valve. The valve will flush water seconds after your depature.
14. If needed adjust the flow capacity by turning the regulating valve.
15. If the randge is unsatisfactory, refer to the section entitled ‘Range adjustment’.

IMPORTANT!
After connecting the power source, wait a few seconds before activating the flush valve to avoid entering ‘into adjusting mode’.



Ankastre Pisuar Yıkama Sistemleri 
1. Su kaynağını kapatınız.
2. Duvarda kutunun boyutlara uygun bir delik açınız.  
3. Elektronik yıkama sisteminin kutusunu duvarın içine yerleştiriniz. 
4. Yıkama sisteminin girişini su kaynağına bağlayınız. 
5. Yıkama sisteminin çıkış nipelini klozetin girişine doğru giden boruya bağlayınız. 
6. Yıkama sistemini korumak için geçici koruyucu kapağını yeniden takınız. 
7. Elektik, su tesisatı ve fayans işleri tamamlandıktan sonra geçici koruyucu kapağı plastik yuva ile değiştiriniz. Verilen dört vidayı kullanarak ayarlayınız. 
8. Transformatörü elektrik prizinin yakınına yerleştiriniz ve transformatörün kablosunu kutuya takınız.
9. Kapak plakasının üzerindeki elektronik ünitenin kablosunu yıkama vanasının solenoidine bağlayınız.
10. Elektronik ünitenin diğer kablosunu güç kaynağına bağlayınız.
11. Su kaynağını açınız. Herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olunuz.
12. Duvar kapak panelini kapak yuvasına monte ediniz ve kapak plakasının alt kısmında bulunan vidayla sabitleyiniz. Transformatörü elektrik kaynağına bağlayınız. 
13. Yıkama sistemini etkin hale getirmek için sensordan uzaklaşınız. Vana siz ayrıldıktan birkaç saniye sonra suyla yıkayacaktır.
14. Gerektiği takdirde, ayar vanasını çevirmek suretiyle akış kapasitesini ayarlayınız.  
15. Eğer menzil yeterli değilse, “menzilin ayarlanması” bölümüne bakınız. 

KURULUM

INSTALLATION

Sıvaüstü Pisuar Yıkama Sistemleri 
1. Su kaynağını kapatınız. 
2. Ayar vanasını duvar içerisindeki su tesisat borusuna bağlayarak yıkama sistemini monte ediniz. 
3. Ayar vanasını sıkarak sabitleyiniz. 
4. Yıkama sisteminin çıkış nipelini pisuar girişine doğru giden boruya bağlayınız. 
5. Su vanasını açınız ve sızdırma olup olmadığını kontrol ediniz.
6. Ayar vanasını çevirerek su akış oranını ayarlayınız.
7. Eğer menzil yeterli değilse menzil ayarlanması bölümüne bakınız.

Electronic Wall-Mounted Flush Valve For Urinals
1. Shut off the water supply. 
2. Mount the flush valve to the wall by connecting the regulating valve to the water supply pipe in the wall. Place the wall flange between the regulating valve 
inlet and the finished wall.
3. Tighten the unit by turning only the regulating valve.
4. Connect the flush valve outlet to the pipe leading to the urinal’s inlet.
5. Turn on the water supply and check for leaks.
6. Adjust the flow capacity by turning the regulating valve.
7. If the range is unsatisfactory, refer to the section entitled ‘Range adjustment’.



MENZİLİN AYARLANMASI / RANGE ADJUSTMENT

Sensor menzili yıkama sistemini etkin hale getirebilmek için bir nesne ile arasındaki maksimum mesafedir. Fabrika ayarı birçok kurulum için yeterlidir. Eğer menzil 
çok kısa ise (bir başka deyişle kullanıcıları algılamıyorsa) veya çok uzun ise (bir diğer deyişle karşı duvarı algılıyorsa) aşağıda belirtilen şekilde ayarlanır:
The sensor range is the greatest distance an object can be away from the sensor to activate the flush valve. The factory setting should be satisfactory for 
must installations. If the range is too short (i.e. not sensing users) or too long (i.e sensing the opposite wall), it may be adjusted as follows:

Sensor Menzilinin Ayarlanması / Adjusting The Sensor Range:
1. Pili çıkarın veya sensörün elektrik kaynağının bağlantısını kesin.
2. Sensörün (+) ve (-) bağlantıları arasında kısa devre yapın. Bu kısa devreyi yapmak için bir tornavida veya iletken bir malzeme kullanılabilir.

1. Disconnect the battery or switch of the electricity supply to the sensor.
2. Make a short circuit between the (+) and the (-) connections of the sensor. A screw driver can be used or any conductive material to make this short circuit.

3. Güç kaynağını sensöre yeniden bağlayınız.
4. Ayar moduna girmek için ellerinizi sensörün önünde 2” (5cm) mesafede 5 saniye (Ankastre Pisuar Yıkama Sistemi için), 2” (5cm) - 4” (10cm) (Sıva Üstü 
Pisuar Yıkama Sistemi için) süreyle tutunuz.

3. Reconnect the power supply to the sensor.
4. To enter into the adjusting mode, put your hand in front of the sensor at a distance of 2’’(5cm) within 5 seconds (for concealed flush valves), 2” (5cm) to 4” 
(10cm) (for wall-mounted flush valves) from the reconnection of the power supply. 

5. Sensör ayar moduna geçtiğinde ve elleriniz sensörün ön tarafında tutulurken sensörün ön tarafındaki kırmızı ışık yavaşça yanıp sönmeye başlar.
6. Işığın yavaş yanıp sönmesi hızlı yanıp sönmeye değişinceye kadar ellerinizi sensörün önünde tutmaya devam ediniz. Bu noktada ellerinizi sensörden istenilen 
mesafeye uzaklaştırınız ve kırmızı ışığın yanıp sönmesi duruncaya kadar bu mesafede bekleyiniz.
7. Kırmızı ışık söndüğünde sensör istenilen mesafeye ayarlanır.  
8. Ayarladığınız mesafeyi kontrol ediniz ve eğer mesafe yeterli değilse prosedürü tekrar ediniz.  

5. When the sensor enters the adjusting mode and your hand is in front of the sensor, the red light in front of the sensor will flash slowly. 
6. Keep your hand in front of the sensor until the slow flashing changes to quick flashing. At this point move your hand to the required distance from the 
sensor and wait until the red light will stop flashing.
7. When the red light has turned off, the sensor is adjusted to the required distance.
8. Check the distance you have set and if it is not satisfactory, repeat the procedure. 

ÖNEMLİ! / IMPORTANT!
Güç kaynağına kısa devre yaptırmayınız veya güç kaynağı sensöre bağlı durumda iken sensöre kısa devre yaptırmayınız. 
Do not make a short circuit on the power supply or on the sensor when the power supply is connected to the sensor.

NOT! / NOTE!
Güç kaynağının bağlantısını yaptıktan sonra ellerinizi 
sensörün önüne koymadığınız takdirde, sensör ayar 
moduna geçmeyecek ve önceki ayarlar devam 
edecektir.

If you will not put your hand in front of the sensor 
after connecting the power supply, the sensor will 
not enter the adjusting mode and the previous 
adjustment will continue.



PİL DEĞİŞTİRME TALİMATLARI / BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS

BAKIM & ONARIM / MAINTENANCE

Pil zayıfladığında kırmızı gösterge ışığı sabit bir hızla yanıp sönmeye başlar. Pilin iki hafta içerisinde değiştirilmesi gerekmektedir.
When the battery weakens, the red indicator light will blink at a constant rate when the user’s hands come within the sensor’s range. The battery must be 
replaced within two weeks.

Pil Değiştirme Talimatları (Yalnızca Pilli Modeller Için) / To Replace The Battery
1. Yıkama sistemini kapatınız.
2. Elektronik kapağı sökünüz ve dikkatlice çekiniz. 
3. Bitmiş pili yeni 9V’luk pil ile değiştiriniz. (lityum pil kullanılması önerilir)
4. Elektronik kapağı yerine takarken dıştaki contanın zarar görmediğine emin olunuz. 
    Eğer gerekliyse değiştiriniz.
5. Solenoid vanayı elektrik ünitesine bağlayınız.
6. Elektronik kapağı kapatınız.
7. Vidayı sıkınız.

Filtre Temizleme Talimatları / Filter Cleaning Instructions
Yıkama Sistemi yabancı maddelerin hatlara girmesini engelleyen paslanmaz çelik filtre ile birlikte verilmektedir. Suyun akışı azaldığı takdirde, bu durum filtrenin 
tıkanmasından kaynaklanabilir. Filtre aşağıda belirtilen şekilde temizlenir: 
This flush valve is provided with a stainless steel filter preventing foreign particles to enter the lines. If the water flow has decreased, this may be because the 
filter is clogged. The filter can be cleaned as follows:

1. Ayar vanasını kapatınız.
2. Somunları açmak suretiyle solenoid vanayı sökünüz.
3. Filtreyi çıkarınız ve akan suyun altında yıkayınız.
4. Filtreyi yeniden monte ediniz.
5. Solenoid vanayı yeniden monte ediniz.
6. Ayar vanasını açınız ve akış kapasitesini ayarlayınız.
7. Herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olunuz.

1. Turn off the regulating valve.
2. Diassemble the solenoid valve by opening the nuts.
3. Remove the filter and wash it under running water. 
4. Reassemble the filter.
5. Reassemble the solenoid valve.
6. Turn on the regulating valve and adjust the flow capacity.
7. Make sure that there is no water leakage.

Krom ve Özel Bitirmelerin (Finisajlar) Bakımı ve Temizliği / Care and Cleaning of Chrome and Special Finishes
Temizlik için çelik yünü veya alkol, asit, aşındırıcı veya benzeri maddeler içeren temizlik maddelerini KULLANMAYINIZ. Yasak olan temizlik veya bakım-onarım 
maddelerinin kullanılması yıkama vanasının yüzeyine zarar verebilir. Yüzeyi temizlemek için yalnızca su ve sabun KULLANINIZ. Ardından temiz bir bezle veya 
havluyla silerek kurutunuz. Banyo fayansları temizlenirken yıkama vanasının kuvvetli, sert temizlik maddelerinin sıçramasını önleyecek şekilde korunması 
gerekmektedir. 

DO NOT use steel wool or cleansing agents containing alcohol, acid, abrasives, or the like. Use of any prohibited cleaning or maintenance products or 
substances could damage the surface of the flush valve. For surface cleaning use ONLY soap and water, then wipe dry with clean cloth or towel. When 
cleaning bathroom tile, the flush valve should be protected from any spalattering of harsh cleansers.

1. Turn of the regulating valve.
2. Release the screw of the electronic cap and carefully pull it out.
3. Replaced the used battery with a new 9V battery (Lithium battery is recommended).
4. Before reassembling the electronic cap, make sure that the external O-ring is not damaged. Replace 
it if necessary.
5. Connect the solenoid valve’s connector to the conector of the electronic unit.
6. Reassemble the electronic cup. 
7. Tighten the screw.



07
.2

01
0

Kalevit Saniter Seramik San. A.Ş.

Genel Müdürlük - Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent - İstanbul / Turkey

T +90 212 371 5253 (pbx) F +90 212 278 4396 

Fabrika - Semedeli Köyü Çan - Çanakkale / Turkey T +90 286 437 1231 F +90 286 437 1232

kale.com.tr

ARIZA BULMA / TROUBLE SHOOTING

Problem / Problem Gösterge / Indicator Sebep / Cause Çözüm / Solution

Yıkama sistemi çalışmıyor
Volve does not flush

1. Kullanıcı sensörün menziline 
girdiğinde sensör sürekli yanıp 
sönmektedir.
1. Sensor flashes continuously when 
user’s steps within the sensor’s 
range.

Zayıflamış pil
Low battery

Pili değiştirin
Replace battery

2. Sensörün üzerindeki kırmızı 
ışık kullanıcı sensörün menziline 
girdiğinde yanıp sönmüyor.
2. Red light in the sensor does not 
flash when user’s steps within the 
sensor’s range.

1. Menzil çok kısa
2. Menzil çok uzun
3. Pil tamamen boşalmış
1. Range is too short
2. Range is too long
3. Battery is completely used up

Menzili artırın
Menzili azaltın
Pilin değiştirilmesi gerekir
Increase the range
Decrase the range
The battery must be replaced

4. Sensör aynadan veya diğer 
objelerden yansımaları alıyor.
4. Sensor is picking up reflections 
from mirror or other object.

Yansımanın sebebini ortadan 
kaldırın.
Eliminate cause of reflection.

3. Sensörün üzerindeki kırmızı ışık 
kullanıcı menzile girdiğinde yanıp 
sönüyor.
3. Red light in the sensor flashes 
when user’s steps are within the 
sensor’s range.

1. Elektronik ünite ile solenoid 
arasındaki konektörlerin bağlantısı 
kopmuş.
1. Connectors between the 
electronic unit and solenoid are 
disconnected.

Elektronik ünitenin konektörleri 
solenoide bağlayın.
Connect the electronic unit 
connectors to the solenoid.

2. Solenoidde biriken kir veya boru 
kireci.
2. Debris or scale in solenoid.

Solenoidi sökün, pistonu ve yayı 
solenoidden çıkartın. Bu parçaları 
basınçla veya kireç sökücü 
kullanarak temizleyin.
Unscrew solenoid, pull out the 
plunger and the spring from 
solenoid. Clean them with pressure 
or use scale remover material if 
needed.

3. Diyaframın ortasındaki delik 
tıkanmış veya diyafram aşınmış.
3. The central orifice in the 
diaphragm is plugged or the
diaphragm is torn.

Deliği temizleyin veya diyaframı 
değiştirin.
Clean the orifice or replace 
diaphragm.

4. Su kaynağının basıncı 8 bar’dan 
daha yüksek.
4. The water supply pressure is 
higher than 8 bar.

Su kaynağının basıncını düşürün.
Reduce the water supply pressure.

Yıkama sistemi kapanmıyor
Valve does not shut off

1. Kullanıcı sensörün menziline 
girdiğinde sensör yanıp sönmektedir
1. Sensor flashes when user’s steps 
within the sensor’s range.

Diyaframın ortasındaki delik tıkanmış 
veya diyafram aşınmış. 
Debris or scale in diaphragm or the 
diaphragm is torn.

Deliği temizleyin veya diyaframı 
değiştirin.
Clean the orifice or replace 
diaphragm.

2. Sensörün üzerindeki kırmızı 
ışık kullanıcı sensörün menziline 
girdiğinde yanıp sönmüyor.
2. Red light in the sensor does not 
flash when user’s steps within the 
sensor’s range.

1. Sensör kirli veya üstü kapanmış.
1. Sensor is dirty and covered.

Temizleyin veya engelleyen durumu 
ortadan kaldırın.
Clean or eliminate case of 
ineterference.

2. Sensör aynadan veya diğer 
objelerden yansımaları alıyor.
2. Sensor is picking up reflections 
from mirror or another object.

Menzili azaltın veya yansımanın 
sebebini ortadan kaldırın.
Decrase the range or eliminate 
cause of reflection.


