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TACK FÖR DITT KÖP
Den här manualen gäller modellen OS8732 Ei2.
Tack för att du har köpt Orbital Shower från Orbital Systems. För att säkerställa tillförlitlig och
säker drift av Orbital Shower, läs noga alla anvisningar i denna manual. Se till att du är införstådd med hur Orbital Shower ska användas och underhållas innan du börjar använda produkten. Spara manualen för framtida bruk. Denna manual är giltig för alla Orbital Shower
Väggintegrerad R2 -duschvarianter. I tillämpliga delar kommer manualen endast att visa Orbital Systems Huvud- & Hand-duschvarianten.
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TEKNISK SPECIFIKATION
Strömförsörjning
Spänning och strömvärde:

220-240 V~ / 50 Hz / 16 A

Jordfelsbrytare:

En per duschsystem med en maximal märkutlösningsström på 30
mA

Fast installerad kabel till elnätet:

Min. 2.5 mm2 (godkänd för 16 A)

Anslutningar
Internetanslutning:

Privat 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk

Strömbrytare:

En per duschsystem krävs

VVS
Tappvattenanslutning:

Separat varm- och kallvattenanslutning 1/2” BSPP(G)-anslutning

Vattentemperatur:

Kallt: +4°C till +30°C
Hett: +55°C till +70°C

Flöde:

Min. 9 liter/minut för hett och kallt inkommande vatten

Tryck:

Min. 3 bar/43,5 psi/0,3 MPa vid installationens högsta punkt
Max tryck 10 bar / 145 psi / 1 MPa

Vattenhårdhet:

Krav: 3°dH-10°dH
Rekommendation: 6°dH-10°dH eller en total hårdhet på 110-180
mg CaCO3/liter
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A N S L U T O R B I T A L S H O W E R T I L L I N T E RNET
LADDA NER APP

12:00

ORBITAL-SYSTEMS

Settings
Add Shower
WIFI Settings
Support
Log out

Ladda ner Orbital Systems iOS-appen från
Apple app store och skapa ett användarkonto. Det rekommenderas att alltid använda
den senaste tillgängliga versionen.
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INSTÄLLNING WIFI
Settings
Add Shower
WIFI Settings
Support
Log out

Klicka på “Wifi settings” och följ instruktionerna.
LÄGG TILL DUSCH
Settings
Add Shower
WIFI Settings
Support
Log out

Klicka på “Add shower” och följ instruktionerna.
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ANVÄNDARINSTRUKTIONER
STARTA OCH STÄNGA AV DUSCHEN

MENY

Tryck för att starta och stänga av duschen.

Håll Kontrolldisplayen intryckt tills menyn visas.

Duschsystemet utför en kort startsekvens för
att fylla systemet med vatten samt justera
vattentemperaturen innan det kommer ut ur
duschmunstycket. På samma sätt utför
duschsystemet en avslutningssekvens för att
tömma systemet och förbereda duschsession
för nästa användare.

Cleaning
Program

JUSTERA VATTENTEMPERATUR

Vrid för att navigera mellan funktionerna.

Cle
Pro

Tryck för att välja funktion.
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ANVÄNDNING AV HANDDUSCH

[en] Lift the hand shower from it’s holder before pressing the diverter button.
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UNDERHÅLLSÖVERSIKT
För att säkerställa maximal livslängd för både
produkt- och förbrukningskomponenter, och
för att minimera möjlig bakterietillväxt ska
underhållsinstruktionerna i denna manual följas, enligt rekommenderade metoder och
frekvenser.
• När du städar badrummet, gör det till en
vana att lyfta Golvsilen för att rengöra Trattens ytor.
• Kvartsglaset skall rengöras när systemet
signalerar att UV-lampans prestanda är försämrad.
• Rengöring av Sensortanken bör ske på
veckobasis.
• Använd inga frätande rengöringsmedel för
rengöring eller underhåll av Orbital Shower.
• Använd inte sträva rengöringssvampar då
de kan skada och repa produktytan.
• Om systemet är frånkopplat från ström under en längre tidsperiod rekommenderas
det att byta ut Filterkapseln och utföra tillämpligt underhåll för att säkerställa att systemet fungerar korrekt.

FÖRBRUKNINGSKOMPONENTER
Orbital Shower är utrustad med fem förbrukningskomponenter som behöver bytas ut regelbundet för att säkerställa optimal prestanda under produktlivslängden. Förbrukningskomponenter ingår inte i garantin. Bytesfrekvensen beror på användning, vattenkvalitet,
kontamineringsgrad och efterlevnad av de
rengörings- och underhållsprocedurer som
beskivs i den här manualen.
Besök My Water på https://mywater.orbitalsystems.com/ (eller registrera dig
på www.orbital-systems.com) för att prenumerera på leveranser eller göra ett engångsköp.
FILTERKAPSEL

Filterkapseln är avgörande för att hålla en
god vattenkvalitet och har en livslängd på
upp till 200 duschsessioner eller 6 månader,
beroende på vad som sker först.
• Förbrukningen av Filterkapselns livslängd
kan följas på Orbital Systems onlineplattform eller iOS app.
• Leverans av nya Filterkapslar beror på vilket prenumerationsavtal du har.
• För att byta Filterkapsel följer du instruktionerna i denna manual.
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UV-FILTER (UV-LAMP OCH KVARTSGLAS)

Rengöringsprogrammet bör utföras varannan vecka eller när det meddelas av Orbital
Shower.
Rengöringstabletten är avgörande för att
kunna utföra rengöringsprogrammet.

UV-filtret är en förbrukningskomponent som
är avgörande för UV-behandlingen av vattnet. UV-filtret består av UV-lampa och
Kvartsglas. UV-lampan har en uppskattad
livslängd på upp till 8000 timmar bränntid. Om Kvartsglaset rengörs och underhålls
kommer UV-lampans livslängd att förlängas.
• Byte av UV-filtret kan göras av kunden
själv.
• Följ instruktionerna i denna manual vid
byte av UV-filtret.
• Utför underhåll på UV-filtret när du meddelas om detta. (En typisk frekvens för underhåll av UV-filtret är en gång per år.)
RISK FÖR BRÄNNSKADOR
Vänta alltid minst 60 minuter efter
att duschsystemet har varit aktivt innan du hanterar UV-lampan.
FÖRFILTER

Förfiltret i Sensortanken är avgörande för att
stoppa större partiklar från att komma in i systemet och försämra Filterkapselns livslängd.
• Förfiltret rengörs automatiskt efter varje
duschsession. Det bör dock också inspekteras och rengöras när sensortankaggregatet rengörs.
• Vid behov ska den rengöras manuellt eller
bytas ut.
• Underlåtenhet att underhålla förfiltret kan
leda till tilltäppning vilket kommer att påverka förmågan att återcirkulera vatten.
RENGÖRINGSTABLETT
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För att prenumerera på eller köpa Rengöringstabletter - besök My Water: web.orbitalsystems.com. För ytterligare hjälp kontakta:
support@orbital-systems.com.
Lämna duschutrymmet medan rengöringsprogrammet är aktivt.
De aktiva kemiska ingredienserna i Rengöringstabletterna är välkända rengöringskemikalier och är helt biologiskt nedbrytbara och
miljövänliga. Kemikalierna späds ut till giftfri
koncentration vid cirkulation i duschsystemet. Orbital Systems rekommenderar fortfarande att inte inta tabletterna eller vattnet
under ett Rengöringsprogram.
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UNDERHÅLLSÖVERSIKT

UNDERHÅLL KOMPONENTÖVERSIKT
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1.
2.
3.
4.

Byte av Filterkapsel
Byte av UV-Filter
Rengöring av Sensortank
Aktivera Rengöringsprogram

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

Filterkapsel
Filterdocka
Filterlås
UV-filter (UV-lampa och Kvartsglas)
UV Skydd
Elkontakt till UV-lampa
M3 (2 mm hylsnyckel), x2
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ÖPPNA LUCKAN
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BYTE AV FILTERKAPSEL
[en] Shower Status

[en] Electrical supply disconnecting device in ON position

[en] Spare Part Reference

[en] 1-05-0085 Filter Capsule
Modellnummer Filterkapsel: OS C1050085A10
Använd enbart Orbital Systems Filterkapsel OS C1050085A10 i duschsystemet.

Beställning av reservdelar kan göras i My Water: http://web.orbital-systems.com. För ytterligare information kontakta: support@orbital-systems.com
OBS!
•
•
•
•

[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.
videomaterial: https://bit.ly/2VVh0JZ
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6.

3.

4.

5.
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RISK FÖR LÄCKAGE.
Säkerställ att Filterkapseln är
korrekt insatt för att undvika
läckage.

“Klick!”
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BYTE AV UV-FILTER
[en] Shower Status

[en] Electrical supply disconnecting device in ON position

[en] Spare Part Reference

Modellnummer UV-lampa: OS 1040019
Använd enbart Orbital Systems UV Lamp OS 1040019 i duschsystemet.

Beställning av reservdelar kan göras i My Water: http://web.orbital-systems.com. För ytterligare information kontakta: support@orbital-systems.com
OBS!
•
•
•
•

[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.
KVICKSILVER ÄR FRÄTANDE
OCH GIFTIGT
UV-lampan innehåller kvicksilver.
Hantera försiktigt, undvik att bryta
glaset.
ÅTERVINNING AV UV-LAMPA
Förbrukade UV-lampor lämnas till
återvinningscentral eller miljöstation.

1.

videomaterial: https://bit.ly/2RtICHx
RISK FÖR BRÄNNSKADOR
Vänta alltid minst 60 minuter efter
att duschsystemet har varit aktivt innan du hanterar UV-lampan.
HANDSKAR REKOMMENDERAS
Vi rekommenderar att du använder
rena skyddshandskar.
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2.

KVICKSILVER ÄR FRÄTANDE
OCH GIFTIGT
UV-lampan innehåller kvicksilver.
Hantera försiktigt, undvik att bryta glaset.

3.

4.

14

RISK FÖR FUNKTIONSFEL.
Se till att inte vidröra glasröret.
Håll vid basdelen.
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5.

RISK FÖR ATT SKADA
KVARTSGLASET.
Kvartsglaset kan falla ut.

6.

VAR MEDVETEN OM
RESTVATTEN.
Kan skada UV-lampans kontakt.

7.

OBS!
Glöm inte att sätta tillbaka oringen efter rengöring.

8.

Rengör eller byt ut vid behov. Smutsigt
glas reducerar UV-behandlingsprocessen.
Beställning av reservdelar kan göras i My
Water: http://web.orbital-systems.com.
För ytterligare information kontakta: support@orbital-systems.com
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9.

RISK FÖR LÄCKAGE.
Använd enbart handkraft för att
minimera risken för läckage.

11.

Sätt i ny UV-lampa.

12.

10.

Observera orienteringen för de fyra kontakterna.

13.
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14.
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RENGÖRING AV SENSORTANK
1.

videomaterial: https://bit.ly/2RtICHx

Använd rengöringsartiklar som inte gör att
repor och ytskador uppstår.
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5.

2.

3.

6.

Använd rengöringsartiklar som inte gör
att repor och ytskador uppstår. Rengör
alla ytor på varje komponent.
7.
4.
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10.

8.

9.
OBSERVERA
Placera kabeln mot väggen på
avloppsskålen för att undvika
skador på kabeln.

Sätt i sensortanken och anslut Sensorenheten med Sensorlåset. Se till att Sensorlåset är i öppet läge.
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12.

11.

OBS!
Fel placering med hålet åt höger
kommer innebära att Orbital
Shower systemet inte kan recirkulera vattnet.

OBSERVERA
Kontrollera att Sensorenheten är
korrekt isatt. Den röda O-ringen
ska inte vara synlig.
Sätt Sensorlåset i låst läge.
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AKTIVERA RENGÖRINGSPROGRAM
4.

videomaterial: https://bit.ly/2MKwkGN
1.
5.

OBSERVERA
Lämna duschutrymmet medan
rengöringsprogrammet är aktivt.
Användning av handskar rekommenderas vid hantering av rengöringstabletter.

Håll Kontrolldisplayen intryckt tills menyn
visas.

2.

När vattnet börjar rinna från duschhuvudet, tryck ner handdusch- omvandlaren.
Placera rengöringstabletten på golvet,
direkt under vattenflödet. Rengöringsprogrammet kommer först att rengöra
handduschen och sedan duschhuvudet.
Om det inte är möjligt, vänligen kör ett
rengöringsprogram för varje duschmunstycke individuellt.

Cleaning
Program

3.
6.
Cle
Pro

Cleaning Program
successful
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CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY

