Bruksanvisning for WS 200
WaterStop WS200 er et trådløst system som begrenser skadene ved vannlekkasjer. Systemet har
følere som oppdager vann på uønskede steder, og varsler deretter hussentralen slik at vanntilførselen
stenges.
Trådløs bryter
Den trådløse bryteren plasseres på et lett tilgjengelig sted, for eksempel ved ytterdøren. Bryteren har
én knapp, med flere funksjoner. For hver gang det trykkes på knappen endres systemets funksjon.
Funksjonene er beskrevet under.
Åpen. Som standard er denne satt til åpen. Denne innstillingen gjør at vannstoppventilen er åpen, og
at vannet går som normalt i rørene.
Stenger etter 4 timer. Denne funksjonen aktiveres dersom vannstoppventilen skal stenges etter fire
timer. Dette kan for eksempel være i forbindelse med vask- eller oppvaskmaskin som ikke er ferdig før
man forlater huset eller hytta.
Stengt. Når funksjonen stengt er aktivert vil vannstoppventilen stenge vanntilførselen helt. For å åpne
vanntilførselen igjen, klikker man på funksjonsknappen på nytt til det lyser ved Åpen.
Vannlekkasje. Dersom noen av sensorene oppdager vann vil vannet stenges, og lampen ved
vannlekkasje tennes. Lampen vil lyse inntil sensorene er tørre. Sørg derfor for å kontrollere alle steder
hvor det finnes sensorer, og tørke av disse dersom lekkasjen ikke skyldes en feil. Om det skulle
oppdages lekkasje, vennligst kontakt rørlegger for å kontrollere skadene.
Vær oppmerksom på at vanntilførselen åpnes og stenges langsomt for å hindre trykkskader i rørene.
Dersom batteriene i den trådløse bryteren går tomme for strøm, kan disse enkelt byttes ved å fjerne
bryterens deksel. Bryteren benytter to stykk batterier av typen CR2477.
For å stenge vannstoppventilen manuelt gjøres dette ved å trekke ut det hvite hjulet og dreie til
ventilens indikator viser stengt. Kontroller alltid vanntilførselen ved å åpne en kran og la den renne 1015 sekunder. Husk å stenge kranen etter kontrollen.
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