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2 Yıl 
Garanti 

KİREÇLİ SU TEMİZLENMEDİKÇE ÜRÜN ÜZERİNDE BİRİKEREK ZAMANLA İSTENMEYEN
LEKELER MEYDANA GETİRİR.  

YÜZEYİ ÇİZİLEBİLECEK FIRÇA VEYA SERT DOKULU BEZLER KULLANMAYINIZ. 

YUMUŞAK DOKULU, NEMLİ BEZ İLE SİLİNİZ. ASİT, ÇAMAŞIR SUYU, TUZ İÇEREN 
TEMİZLİK MALZEMELERİ KULLANMAYINIZ.
ASİT, ÇAMAŞIR SUYU, TUZ İÇEREN TEMİZLİKMALZEMELERİNİN KULLANILDIĞI,
ÜRÜNÜN DE BULUNDUĞU ALANLAR, TEMİZLİK SONRASI MUTLAKA 
HAVALANDIRILMALIDIR. 

AYNI ORTAMDA BULUNAN ÜRÜNÜN YÜZEYİ, ORTAM HAVALANDIRILMADIĞI 
TAKDİRDE  HAVADA KALAN MOLEKÜLER NEDENİYLE ZAMANLA 
DEFORMASYONA UĞRAYABİLİR. 
 ÜRÜNLERİNİZİ AMACI DIŞINDA KULLANMAYINIZ. 
KULLANICI HATALARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR GARANTİ KAPSAMI
DIŞINDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 

FOTOSELLİ BATARYA
PHOTOCELL FAUCET 

UYARI 



Değerli kullanıcımız;

Ürünlerimiz TSE ve ISO standartlarında üstün teknoloji ile 

üretilmekte olup; gerek montaj gerekse kullanım esnasında 

aşağıdaki konulara göstereceğiniz özen ile sizlere uzun 

yıllar sorunsuz hizmet vericektir.

1- Montaj öncesi tesisatınızdaki suyu bir miktar boşa

     akıtarak borulardaki kum, çakıl vb. atıkların 

     temizlenmesinin sağlanılması. 

2- Kullanılan su temiz değil ise su giriş hattına antm 

    acihazının takılması.

3- Tesisatın ana girişine, daire girişlerine veya 

     armatürlerin soğuk su girişlerine filtre takılması.

4- Bölgenizdeki tesisatta 10 bann üstünde bir basınç 

    var ise; basınç düşürücü takılması.

5- Montaj esnasında armatürüünüzün çizilmemesi 

    için ağızlan plastik kaplı motaj anahtarı kullanılması 

    veya anahtarın ağzının plastik, bez ile muhafaza 

    altına alınması. 

6- Montaj esnasında bağlantı dişleri arasına teflon 

    bant kullanarak sızmanın önlenmesi.

7- Tek gövde armatürlerin flex bağlantıları; gövdeye 

    anahtar  ağzından sıkılarak ve dişli kısımlarına 

    teflon bant kullanılması 

8- Suyun yeterli miktarda düzgün biçimde akmasını 

    sağlamak için armatürünüzün çıkış kısmındaki 

    periatörü belli aralıklarda çıkarıp temizleyiniz.

9- Kromlu ve renkli armatürlerin temizlenmesinde 

    detarjan, asitli su gibi tahriş edici maddeler 

    kullanmayınız. Sabunlu su ve kuru bez yeterlidir 

    Parlatma İçin gaz yağı ile ıslatılmış bez yeterlidir.

Dear Customer;

Being certifed by ISO and TSE (Turkish Standarts 

Institue) our

Products can be used without any problems tor a long 

time if the fallowing rules are follovved;

1 - Please elean the pipes from sand pebble by diseharging 

     some water through them bedore installing the armatures.

2 - If the water is not elean, install a refining equipment to 

     the inlet of water.

3 - Install fitters to the main water inlet pipelines, inlet 

    of every flat, cold water inlets of armatures.

4 - If the water pressure is greater than 10 bar in your area, 

     install necessary equipmentto drop pressure.

5 - Use plastic coated mounting equipment to protect 

     your  armatures from any damage during mounting.

6 - Use teflon tape between connection threads to prevent 

     leakage.

7 - Please, tighten flex connections by the screw to 

     mono block armatures and use teflon tape on threads.

8 - Please elean the outlet aerator periodically to allow 

     enough and smoothwaterdischarge.

9 - Please do not use corrosive materials such as acid 

     and detergent while eleaningcolored and ehrome 

     coated armatures. 

     Only water and soap should be used for eleaning 

     and kerosene for polishing.

Montaj talimatı ve kullanımında 
uyulması gereken kurallar:

Armatürleriniz insan ve çevre sağlığını 
tehtid edici herhangi bir madde 
içermemektedir

Mounting instuctions and the 
rules of usage

Our armatures do not contain 
any materials harmful for the
envlroment, health and safety.  



UYARILAR 

Makinenin elektronik bileşenleri 
ve bazı plastik parçaları vardır. 
Bu yüzden sert darbelerden 
kaçınılmalıdır. 
 
Eğer algılayıcı ekranı üzerinde 
başka nesneler olursa bunlar 
tespit etkiler, bu nedenle 
temizlenmeleri gerekir. 

Nesnelerden 
kaçınınız !...

Günlük bakım sırasında ana 
gövdeyi temizlerken aşındırıcı 
temizlik maddeleri veya doğrudan 
su kullanılmamalıdır, iyice 
temizlemeli ve sonra kuru bir 
sünger ile silmeliyiz. 

        Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili 
kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş 
olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş 
ve üzeri çocuklar ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından 
kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. 
Temizleme ve kullanıcı bakım, gözetimsiz çocuklar 
tarafından yapılmamalıdır.

Asitli veya alkalil temizlik
maddesi kullanmayınız. 

Hortum takımı su şebekisne 
kalıcı olarak bağlanmalıdır. 

Eski hortumlar tekrar 
kullanılmamalıdır. 

Kurulum ve Kullanma Klavuzunu Web Adresimizden Görebilirsiniz 
www.acquadoro.com.tr



FONKSİYON & ÖZELLİK 

SU TASARRUFU ;  
Su ellerinizi yaklaştırınca akmaya başlar ve eller geri 

çekilince durur ve önemli ölçüde su tasarrufu sağlar. 

HİJYEN ; 
Kendiliğinden açılıp kapanma özelliği sayesinde el ile 
dokunma zorunluluğu ortadan kalkar ve böylece karşılıklı 
bakteri enfeksiyonu riskinden kaçınılmış olunur. 

AKILLI ;  
Hareket ve ayrıca ışığa ve ultraviyole ışığa karşı kontrol 
sağlayan mikro bilgisayarı sayesinde bu musluk en uygun 
tespit bölgesini kendiliğinden ayarlar ve böylece yanlış 
çalışma önlenebilir. Ayrıca 1 dakikalıl sürekli tespit 
sonrasında suyu kendiliğinden durdurma işlevi sayesinde 
suyun boşa harcanmasını önler. 

DÜŞÜK GÜÇ TÜKETİMİ ; 
DC ürünlerinde 4AA alkali piller, günde 300 döngü olmak 
üzere 2 yıl kullanılabilmektedir. (Not : Kullanılan piller iyi bir 
marka tarafından üretilmiş olmalı ve üretim tarihinden 
itibaren 6 aydan daha uzun süre saklanmış olmamalıdır. 

MİKRO BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ;  

Kontrol birimi tespit bölümünde entegre devresi son derece 
küçük boyutlu olarak tasarlanmıştır, böylece neme karşı 
korunmaktadır. 

KONFOR ; 

Ellerinizi yıkarken üstün bir rahatlık sağlar. 

ANORMAL GÜÇTE KENDİ KENDİNE KAPANMA ; 

Güç (Elektrik) aniden kesildiğinde (AC tipi musluk) veya pil 

bittiğinde (DC tipi musluk) kendiliğinden kapanır. 



Özellik Açıklama Not 

Güç Kaynağı 

Gerilimi 

100 - 240 V AC 

50 - 60 Hz

4 Adet 1.5V

Alkaline Pil 

Farklı taleplere 

göre AC220 V 

veya DC5V 

2A seçilir. 

Statik durumda 

güç tüketimi 
« 0.5 mw

4AA alkali pil

kullanıldığında,

günde 300 döndü

çalışılması 

durumunda bu 

piller yaklaşık 

2 yıl kullanılabilir. 

Su basıncı 0.05 - 0.6 MPa

Ortam sıcaklığı 0.1 - 45° C

Su sıcaklığı 0 - 80° C

Giriş/Çıkış

borusu çapı 
3/8 x M10 



MONTAJIN GÖSTERİLİŞİ 

Not : Lütfen 

montaj öncesinde 

su vanasını 

kapatınız. 

Adaptör 

1
7
1



GARANTİ ŞARTLARI
1 - Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 

      kromajlı yüzeyler için 2 yıl, diğer yüzeyler için 1 yıldır.

2 - Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın

     garanti kapsamındadır.

3 - Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde

     geçen süre, garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 

     30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, 

     servis istasyonun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, 

     acentası, temsilcilliği, ihtalatçısı veya imalatçısından birisine 

     bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 

     5 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya 

     ithalatçı: malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere 

     sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis

     etmek zorundadır.

4 - Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik,

      gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, 

      işçilik masrafı, degiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi

      bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5 - Malın;

- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 

   bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlanması veya 

   farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, üründen

   yararlanamamanın süreklilik kazanması

- Tamir için gereken sürenin aşılması,

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,

   bayii, acentası, temsilcilliği ithalatçısı veya imalatçısından 

    birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün 

    olmadığının  belirlenmesi durumunda, durumlarında ücretsiz 

    olarak değiştirme işlemi yapılacaktır

6 - Malın Kullanma Klavuzundayer alan hususlara aykırı

     kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 

     dışındadır

7 - Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından 

     yapılması zorunlu olduğu imalatçı veya ithalatçı tarafından 

     şart koşulan  periyodik bakımlarda; verilen hizmet 

     karışılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret 

     talep edilemez.

8 - Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için 

     Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin 

     Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GUARANTY CONDITIONS
1 - Guaranty period starts from the date of delivery, 

     it is five years for the surfaces coated with chrome and 

     one year for the other sufaces.

2 - Armatures are under guaranty of our company with 

     ali related parts.

3 - If armatüre is broken during the guaranty period, the 

     time spend to repair it is added to guaranty period. 

     Repair time can be 30 working days maximum. 

     This period starts when the defect is informed to 

     service station, authorized seller, vendor franchiser,

     agent, representative, importer or producer. If it takes 

     longer than 5 days to repair it, producer importer has to 

     allot a similar armature to customer until the broken 

     one repaired. 

4 - If the armature is broken due to the defects in material, 

     wrong mounting, wrong processing durring production, 

     it will be repaired free of charge.

5 - Armature will be repiaced witi a new one if any of 

    the following items occurs;

- If the same defect occurs more than two times of different

   defects occur more than four times in a year in guaranty 

   period after the date of delivery, obstructing the usage of 

   armature 

- If the maximum time allowed for fixing (30 working days)

   exceeded.

- If there is no service station and a report declaring that it is 

   not possibie to repair the armatüre is given by the seller, 

   franchiser, agent, representative, importer or producer.

   Replacement will be free of charge m any one the above

   conditions.

6 - Defects caused while using the armatüre in the contrary 

     conditions are out of guaranty.

7 - All periodic maintenance work which must be done by 

     service stations during the guaranty period as a req u 

     irement of producer or importer is free of charge

8 - Industry and trade ministry can apply to general 

     management  of protection of consumer and compettion 

     assoction for any problems.



Ünvanı / Full Name 

Adresi / Adress

Tel. / Phone 

Faks / Fax 

İnternet adresi / Web

E-posta / E-mail

İmza ve Kaşesi
Signature and Stamp

Markası / Brand 

Malın Cinsi / Type

Ürün kodu / The Product code

Modeli / Model 

Teslim Tarihi ve Yeri
Delivery Date and Place

Bandrol ve Seri No.
Revenue Stamp and Serial Nr.

Azami Tamir Süresi
Maximum Repair Period

Garanti Süresi / Guaranty Period

Ünvanı / Full Name 
Adresi / Adress

Tel. - Telefax / Phone - Fax
Fatura Tarihi ve No.
Invoice Date and Number

İmalatçı veya ithalatçı Firmanın / Manufacturer or Importer Company 

İmalatçı veya İthalatçı Firma Yetklisinin / Manufacturer or Importer Company Authory

:

:

:

:

:

:

Acqua Doro Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. 

İkitelli O.S.B. Mah. Mutfakçılar San. Sit. M2 Blok
No: 47  Başakşehir / İSTANBUL
+90 212 485 91 90 

+90 212 485 91 92 

www.acquadoro.com.tr

info@acquadoro.com.tr

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Acqua Doro

Bataryalar (Sıhhi Tesisat)

Fotoselli Batarya

15 İş Günü içerisinde tamiri yapılıp, teslim edilir.

2 Yıl 

Satıcı Firma Yetklisinin / Sales Company Authory 

:

:
:


