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Lütfen montajdan önce dikkatlice okuyun.

Bileşenler
a) 3 metrelik ana elektrik kablosu ve fiş ile birlikte bir adet Scalewatcher®
b) Bir adet 3 m uzunluğunda sinyal kablosu
c) Üniteyi ünitenin arkasındaki anahtar deliği yuvaları vasıtasıyla duvara monte etmek için iki adet
vida ve priz
d) Sinyal kablosunu boruya sabitlemek için 4 adet kablo bağı (ek olarak 2 yedek bağ)

Montaj Yeri
Şu şebekesi giriş borusunu konumlandırın ve bobin için bir pozisyon seçin (aşağıdaki notlara bakınız).
Ünite borudan 1 metre uzaklığa kadar monte edilebilir ve 3 metrelik bir elektrik şebekesi çıkışı
gerekmektedir. Bobin bakır, plastik, çelik veya kurşun borular üzerine monte edilebilir fakat çelik
veya kurşun üzerine monte edecekseniz lütfen ünite büyüklüğünün yeterli olup olmadığını tasdik
ettirmek için Scalewatcher® yardım hattını arayın. Eğer plastik veya bakır boru arasında bir seçim
yapacaksanız daha büyük bir boru olsa bile plastiği tercih edin çünkü Scalewatcher® en çok plastik
üzerinde etkilidir. Yerleştirilecek olan bobinin üzerindeki boru dikey, yatay veya çapraz olabilir.

11 sıra

Performansı etkileyen önemli notlar
1) Optimum sonuçlar elde etmek için bağlantı elemanlarından ve vanalardan uzakta en az 10 cm
uzunluğunda düz bir boruya ve mümkünse toprak bağlama klipslerine ihtiyacınız olacaktır. Bobin için
borunun 5 cm’lik kısmı yeterli olsa da borunun her iki ucundan 2,5 cm kadar boşluk bırakmalısınız.
2) Mümkün olan her durumda bobini özellikle elektrikli motorlar olmak üzere büyük demir ve çelik
nesnelerden en az 15 cm uzakta tutun. (Bulaşık makinalarının veya fırınların, vb. küçük çelik boruları
sorun oluşturmaz)
3) Fazlalık yapan her türlü sinyal kablosu kesilmeli, gevşek veya dolaşık halde bırakılmamalıdır.
4) Eğer boru tesisatın bölünmesi öncesinde üniteyi monte edemeyecek durumdaysanız her bir boru
üzerinde tek bir bobin kullanarak iki boruyu birden arıtmak mümkündür (Sayfa 3’teki şemaya
bakınız).

Ünitenin monte edilmesi
Üniteyi uygun olan her yüzeye monte edebilirsiniz ve bobinin üzerinde veya altında her açıda monte
edilebilir fakat bobinden en az 15 cm uzağa yerleştirilmelidir. Üniteyi arkasında bulunan anahtar deliği
yuvaları ile (gönderilen vidaları ve şablonu kullanarak) veya yan montaj askılarını kullanarak monte
edebilirsiniz. Bunu yapmak için askıları Scalewatcher®’ın arkasından çıkarın ve onları ters çevirin.
Böylelikle ünite aşağıda gösterildiği gibi duvara doğrudan sabitlenebilir.
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Sabitleme şablonu

Bobinin monte edilmesi
Sinyal kablosunu takmak için sinyal kablosunun bir ucunu 1 cm uzunluğunda çıplak bakır tel kalacak
şekilde soyun. Bu telleri hep birlikte döndürün, uç düğmelerden birini geriye doğru itin ve telleri
renkli ucun içerisine tamamen itin ve daha sonra düğmeyi serbest bırakın; polaritenin bir önemi
yoktur. Gönderilen kablo bağlarından birisini kullanarak sinyal kablosunu boruya sabitleyin ve daha
sonra sinyal kablosunu 10 veya 11 yakın sıra olacak şekilde borunun etrafına sıkıca dolayın (daha az
veya fazla olması performansı düşürür) ve ikinci bir kablo bağı kullanarak sabitleyin. Fazla sinyal
kablosunu kesin, çıplak tel çıkacak şekilde soyun ve kabloyu kalan uca takın.

Şebeke bağlantısı
Eğer Scalewatcher®’ınız banyoya veya nemli bir ortama monte edilecekse, kalifiye bir elektrikçi
tarafından monte ettirin (ünitenin içerisindeki elektrik devresi su geçirmez reçine ile kaplanmıştır ve
bu da onun bu tip ortamlarda emniyetli olmasını sağlar). Yeni bir soket çıkışı veya sigortalı kör hat
takılacaksa gerekli olması halinde bu işlemler yine kalifiye bir elektrikçi tarafından
gerçekleştirilmelidir. Scalewatcher sokete takılabilir veya gerekli olması durumunda fişi çıkarın ve
sigortalı kör hata telle bağlayın. Üniteyi şebekeye bağlayın ve açın. Ünite sürekli açık kalacak şekilde
tasarlanmıştır.
Ünitenin performansından memnun hale gelene kadar şebeke kablosunu kesmeyin çünkü kısa kablolu
ünitelerin sonradan değiştirilmesi mümkün değildir.

Gösterge Lambaları
Kırmızı şebeke sinyali lambası gücün
açık olduğunu ve yeşil sinyal lambası
ise Scalewatcher®’ın düzgün bir
şekilde çalıştığını gösterir ve sadece
sinyal kablosu bağlı olduğundan
yanar. Eğer bu lambalardan birisi
arızalanırsa lütfen sigortayı ve tüm
elektrik bağlantılarını kontrol edin.

Montajla ilgili sorularınız
İki bobinli/iki
borulu montaj
diyagramı

Montaja ilişkin herhangi bir sorunuz
var ise lütfen aşağıdaki yardım
hattımızı arayın:
0212 3375730
Scalewatcher TÜRKİYE
Nisbetiye mah.Gazi güçnar sk.
Uygur iş merkezi, 4 /A/1
Beşiktaş/ Zincirlikuyu
Telefon: 0212 3375730
Faks
: 0212 3375700
Uyarı:
Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte bertaraf
edilmemelidir. Lütfen tesislerin olduğu yerlerde geri
dönüştürün. Geri dönüşüm hakkında tavsiye almak için
lütfen Yerel Makamlara veya Bayiye danışın.

