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TAK FOR DIT KØB
Denne manual gælder for model OS8732 Ei2.
Tak fordi du har købt Orbital Shower. For at nyde godt at bruserens fulde potentiale beder vi
dig læse og følge anvisningerne i denne manual. Sørg for, at du fuldt ud forstår, hvordan du
anvender denne bruser, og sørg ligeledes for, at den bliver behørigt vedligeholdt i overensstemmelse med anvisningerne i denne manual. Smid ikke denne manual væk. Sørg for at have
den ved hånden til fremtidig konsultation. Denne vejledning gælder alle Orbital Shower væg
integreret R2 bruservarianter. Hvor relevant vises i denne vejledning kun Orbital Systems hoved- og håndbruservarianten.
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TEKNISK SPECIFIKATION
Elforsyning
Spænding og strømstyrke:

220-240 V~ / 50 Hz / 16 A

Restafbryder:

En pr. bruser påkrævet. Der skal være en nominel restudløserstrøm, der ikke overskrider 30 mA

Strømforsyning fast ledning:

Min. 2,5 mm2 (beregnet til kredsløb på 16 A)

Opkobling
Internetforbindelse:

Privat 2,4 GHz Wi-Fi-netværk

Afbryder:

En pr. bruser påkrævet

VVS/vand
Indløb af varmt og koldt vand:

Separat indløb varmt/koldt påkrævet - 1/2” BSPP (G) rørforbindelse påkrævet

Temperatur af indløbsvand:

Koldt: +4°C til +30°C
Varmt: +55°C til +70°C

Indløbsgennemstrømning:

Min. 9 liter pr. minut varmt og koldt

Vandtryk:

Min. 3 bar/43,5 psi/0,3 MPa målt på det højeste punkt af installation
Maks. tryk 10 bar/ 145 psi / 1 MPa

Vandhårdhed:

Påkrævet: 3°dH-10°dH
Foretrukket: 6°dH-10°dH eller en samlet hårdhed på 110-180 mg
CaCO3/liter

2

Brugervejledning

F O R B I N D O R B I T A L S H O W E R T I L I N T E RNETTET
DOWNLOAD APP

12:00

ORBITAL-SYSTEMS

Settings
Add Shower
WIFI Settings
Support
Log out

Download Orbital Systems iOS app fra Apples App Store, og opret en brugerkonto. Det
anbefales altid at bruge den sidste nye version.
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OPSÆTNING WIFI
Settings
Add Shower
WIFI Settings
Support
Log out

Klik på “Wifi indstillinger”, og følg anvisningerne.
TILFØJ BRUSER
Settings
Add Shower
WIFI Settings
Support
Log out

Klik på “Tilføj bruser”, og følg anvisningerne.
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BRUG AF ORBITAL SHOWER
STARTE OG STOPPE BRUSEREN

Langt tryk for at få adgang til menuen.

Cleaning
Program

Drej for at navigere.
Tryk for at starte og stoppe bruseren.
Orbital Shower udfører en kort opstartssekvens for at opfylde systemet og justere
vandtemperaturen, før vandet begynder at
løbe ud af bruserhovedet. Ligeledes udføres
en nedlukningssekvens for at tømme og forberede systemet til den næste bruger.

Cle
Pro

JUSTER TEMPERATUR

Tryk for at vælge handling.

MENU
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BRUG AF HÅNDBRUSEREN

Løft håndbruseren fra holderen, før du trykker på omskifterknappen.
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VEDLIGEHOLDELSESOVERSIGT
For at sikre maksimal levetid for produkt og
forbrugsvarer, og for at mindske risikoen for
infektion eller sygdom kræver Orbital Systems , at man altid følger denne manuals
anvisninger for rengøring og vedligeholdelse
nøje og i henhold til anbefalede metoder og
hyppighed.
• Når du rengør badeværelset, bør du vænne
dig til at løfte risten og tørre toppen af
tragten ren.
• Kvartsglas skal rengøres, når der kommer
besked om, at ydeevnen af UV-brugen er
nedsat.
• Sensortankrengøring skal udføres ugenligt.
• Brug ikke nogen ætsende rengøringsmidler
under rengøring og vedligeholdelse af Orbital Shower.
• Brug ikke skuresvampe eller -klude, da de
kan beskadige produktet.
• Hvis systemets strømtilslutning afbrydes i
en længere periode, anbefales det at udskifte filterkapslen og udføre den relevante
vedligeholdelse for at sikre, at systemet
fungerer korrekt.

FORBRUGSVAREKOMPONENTER
Orbital Shower er udstyret med fem forbrugsvarekomponenter, der skal udskiftes lejlighedsvis for at sikre optimal ydeevne gennem produktets levetid. Forbrugsvarekomponenter er ikke omfattet af garantien. Frekvensen af udskiftning afhænger af en række
variabler, herunder brug, vandkvalitet, forureningsniveauer og overholdelse af jævnlig
vedligeholdelse og rengøringsprocedurer
som anført i denne manual.
Besøg My Water på https://mywater.orbitalsystems.com/ (eller log ind via www.orbitalsystems.com) for at oprette en forbrugsbar
abonnementsplan eller foretage et engangskøb.
FILTERKAPSEL

Filterkapslen er afgørende for at opretholde
et højt niveau af vandrensning og har en levetid på op til 200 brusebade eller 6 måneder, alt efter hvad der kommer først.
• Filterkapslens levetid kan spores ved hjælp
af Orbital Systems onlineplatform eller iOS
app.
• Du modtager reservefilterkapsler afhængigt af dit filterabonnement.
• For at skifte filtre skal du følge de enkle anvisninger for udskiftning af filterkapsler i
denne vejledning.
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UV-FILTER (UV-LAMPE OG KVARTSGLAS)

UV-filteret (UV-lampe og kvartsglas) er en
forbrugskomponent, der er afgørende for
UV-behandling og rensning af vandet. UV-lyset har en anslået levetid på op til 8.000 forbrændingstid timer. Hvis Kvartsglaset rengøres og vedligeholdes korrekt, forlænges UVlysets levetid.
• Udskiftning af UV-filteret kan udføres af
kunden.
• Følg instruktionerne i denne vejledning for
udskiftning af UV-filter.
• Udfør vedligeholdelse af UV-filteret, når du
anmodes om det. (Den typiske hyppighed
af vedligeholdelse af UV-filteret er én gang
om året.)
[EN] RISK OF BURNS.
Vent altid mindst 60 minutter, efter
at bruseren har været i brug, før du
får adgang til eller håndterer UV-lyset.
RECIRKULATIONSNET

Recirkulationsnettet placeret i sensortanken
er afgørende for at opfange større partikler,
så de ikke kommer gennem filtersystemet og
forringer filterkapslens levetid.
• Recirkulationsnettet rengøres automatisk
efter hvert brusebad. Det skal dog også efterses og rengøres, hver gang sensortankenheden rengøres.
• Om nødvendigt skal det rengøres manuelt
eller udskiftes.
• Hvis recirkulationsnettet ikke vedligeholdes, kan det medføre tilstopning, hvilket vil
påvirke evnen til at recirkulere vandet.
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RENSETABLET

Rengøringsprogrammet skal udføres hver
anden uge, eller når du anmodes om det af
Orbital Shower-systemet.
Det er vigtigt, at rengøringsprogrammet køres med en rensetablet.
For at abonnere på eller købe Rengøringstabletter - besøg My Water: web.orbital-systems.com. For yderligere hjælp, kontakt:
support@orbital-systems.com.
Træd ud af bruseområdet, mens rengøringsprogrammet er aktivt.
De aktive kemiske ingredienser i rensetabletterne er kendte rengøringskemikalier, der er
fuldstændig biologisk nedbrydelige og miljøvenlige. Kemikalierne fortyndes til ikke-giftige
koncentrationer, når de cirkulerer i brusesystemet. Orbital Systems anbefaler dog, at
tabletterne ikke indtages, og at vandet ikke
drikkes under et rengøringsprogram.
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VEDLIGEHOLDELSESOVERSIGT

VEDLIGEHOLDELSESKOMPONENTOVERSIGT
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1.
2.
3.
4.

Udskiftning af filterkapslen
Udskiftning af UV-filter
Rengøring af sensortankenheden
Kørsel af rengøringsprogrammet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Filterkapsel
Filterholder
Filterklemme
UV-filter (UV-lampe og kvartsglas)
UV-dæksel
UV-kobling
M3 (HEX 2,5 mm Insex-nøgle), x2
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ÅBN WALL-INTEGRATED-PANELET
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UDSKIFTNING AF FILTERKAPSLEN
[en] Shower Status

[en] Electrical supply disconnecting device in ON position

[en] Spare Part Reference

[en] 1-05-0085 Filter Capsule
Modelnr. på filterkapsel: OS C1050085A10
Brug kun Orbital Systems-filterkapsel OS C1050085A10 i brusersystemet.

Bestilling af reservedele kan udføres i My Water: web.orbital-systems.com. For yderligere assistance, kontakt: support@orbital-systems.com
BEMÆRK
•
•
•
•

[en] Read through the entire instruction before beginning the replacement.
[en] Follow the instruction step by step to reduce the risk of component damage.
[en] Ensure that all tools specified in this instruction are available before beginning.
[en] In case of any questions or issues, contact Orbital Systems.

1.

2.
se video: https://bit.ly/2VVh0JZ
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6.

3.

4.

5.
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RISIKO FOR LÆKAGE
Sørg for, at filterkapslen isættes
korrekt, da der ellers kan opstå
lækage.

“Klik!”
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UDSKIFTNING AF UV-FILTER
[en] Shower Status

[en] Electrical supply disconnecting device in ON position

[en] Spare Part Reference

Modelnr. for UV-lys: OS 1040019
Brug kun Orbital Systems -UV-lys OS 1040019 i brusersystemet.

Bestilling af reservedele kan udføres i My Water: web.orbital-systems.com. For yderligere assistance, kontakt: support@orbital-systems.com
BEMÆRK
•
•
•
•

[en] Read through the entire instruction before beginning the replacement.
[en] Follow the instruction step by step to reduce the risk of component damage.
[en] Ensure that all tools specified in this instruction are available before beginning.
[en] In case of any questions or issues, contact Orbital Systems.
KVIKSØLV ER ÆTSENDE OG
GIFTIGT.
UV-lyset indeholder kviksølv. Håndter
med omhu. Undgå at knuse glasset.
BORTSKAFFELSE AF UV-FILTER
Genanvendelse er tilgængelig i mange gør-det-selv-butikker eller på din
lokale genbrugsplads, hvor du kan aflevere farligt affald.

se video: https://bit.ly/2RtICHx
[EN] RISK OF BURNS.
Vent altid mindst 60 minutter, efter
at bruseren har været i brug, før du
får adgang til eller håndterer UV-lyset.
HANDSKER ANBEFALES
Vi anbefaler, at du bærer rene handsker.
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1.

14

2.

KVIKSØLV ER ÆTSENDE OG
GIFTIGT.
UV-lyset indeholder kviksølv.
Håndter med omhu. Undgå at
knuse glasset.
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3.

4.

5.

RISIKO FOR BRUD AF
KVARTSGLAS
Kvartsglas kan falde ud.

6.

PAS PÅ OVERSKYDENDE
VAND.
Kan beskadige UV-lyskoblingen.

FORSIGTIG. RISIKO FOR
FUNKTIONSFEJL.
Sørg for ikke at berøre glasrøret.
Hold fast i bunddelen.
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7.

BEMÆRK
Glem ikke at saml o-ringen efter
rengøring.

9.

8.

Rengør eller udskift om nødvendigt.
Snavset glas påvirker UV-behandlingsprocessen negativt.
Bestilling af reservedele kan udføres i My
Water: web.orbital-systems.com. For
yderligere assistance, kontakt: support@orbital-systems.com
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10.

RISIKO FOR LÆKAGE
Stram kun med håndkraft, da der
ellers kan opstå lækage.
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14.

11.

Isæt nyt UV-lys.

12.

Bemærk orienteringen for de 4 kontakter.

13.
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RENGØRING AF SENSORTANKENHEDEN

se video: https://bit.ly/2RtICHx

Brug kun rengøringsmidler uden slibemidler.
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1.
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5.

2.

3.

6.

Brug rengøringsmidler uden slibemidler.
Sørg for at rengøre alle overflader på
hver komponent, herunder den indbyggede afløbsenhed.

7.

4.
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10.

8.

9.
PAS PÅ
Anbring kabel mod væggen med
afløb for at undgå skade.

Isæt sensortank, og forbind smartsensorenhed med sensorlås. Sørg for, at sensorlåsen er indstillet til Åben.
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12.

11.

BEMÆRK
Placering af tragten med hullet
orienteret til højre får Orbital
Shower-systemet til ikke at recirkulere vand.

PAS PÅ
Sørg for, at smartsensorenheden
er isat korrekt. Den røde O-ringen bør ikke være synlig.
Indstil sensorlåsen til indstillingen Låst.
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KØRSEL AF RENGØRINGSPROGRAMMET

4.

se video: https://bit.ly/2MKwkGN
1.

5.

PAS PÅ
Gå ud af bruserområdet, mens
rengøringsprogrammet kører.
Det anbefales at bruge handsker.

Langt tryk for at få adgang til menuen.

2.
Når vandet begynder at løbe fra bruserhovedet, skal du trykke håndbruserens
omskifter ned. Placer rensetabletten på
gulvet umiddelbart under brusehovedet.
Rengøringsprogrammet rengør først
håndbruseren og derefter hovedbruseren. Hvis det ikke er muligt, skal du køre
et rengøringsprogram individuelt for hver
brusedyse.

Cleaning
Program

3.

6.

Cle
Pro
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Cleaning Program
successful

CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY

