
Biztonsági utasítások
A nem rendeltésszerű használat vagy a jelen kezelési út-
mutató fi gyelmen kívül hagyása következtében fellépő 
anyagi károk vagy személyi sérülések esetén mindenféle 
garanciális igény érvényét veszíti!
A következménykárokért nem vállalunk felelősséget!

Figyelmeztetés!
Fulladásveszély a csomagolóanyag által!  
> Ne hagyja felügyelet nélkül a csomagolóanya-  

 got. A műanyagfóliák/-zacskók, sztiroporrészek,  
 stb. a gyermekek részére veszélyes játékszere-  
 kké válhatnak.

Vigyázat!    
Víz kifolyása miatti veszély!    
> A WC-t az elektromos csatlakozás előtt tele-  

 pítse! Ellenkező esetben pangó víz elleni öblítés  
 esetén víz kerülhet az öblítőcsőből a helyiségbe.

Vigyázat!    
Tűz-, robbanás- és égésveszély!   
> Az SSC Bluetooth® - modult kizárólag a SCHELL  

 által engedélyezett áramellátásról működtesse   
 vagy töltse. 

A sérült Bluetooth® Flow modulokat tilos üzembe 
helyezni.

Minden áramszünet után ellenőrizni kell a beál-
lított időpont/dátum adatokat a higiéniai funk-
cióhoz.

SSC Bluetooth® alkalmazás

Kezdőképernyő és szerelvénykeresés
Az eSCHELL Bluetooth® alkalmazás indításakor először 
egy automatikus keresés történik az SSC Bluetooth®

Flow modul után.
Az összes SSC Bluetooth® Flow modul, amely megfelelő 
hatótávolságban található, a „Megtalált szerelvények“ 
alatt kerül felsorolásra.

Megtalált szerelvények

MONTUS Flow
00 929 00 99 82 %

Szerelvény kiválasztása

Megtalált szerelvények

MONTUS Flow
00 929 00 99 82 %

A listabejegyzés megérintésével megnyílik a szerelvény 
kiválasztási menüje.

Megtalált szerelvények

Bluetooth® modul
Beállítás és üzemi adatok

MONTUS Flow

Kiválasztási menü:
• Bluetooth Flow modul

Tovább a beállításokhoz és az üzemi adatokhoz.
» Higiénia
» Információk
» Konfi guráció

A pangási öblítés törlése  
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Higiénia menütartomány
A „Higiénia“ tartományban található beállítások kizáró-
lag az SSC Bluetooth® Flow modulban vannak tárolva.
• Hívja elő a „Higiénia“ menüpontot érintéssel

Higiénia
Öblítőprogramok

Információ
Aktuális üzemi adatok

Konfiguráció
Paraméterbeállítások

MONTUS Flow Bluetooth® modul

Pangó víz elleni öblítés
Feldolgozás

Pangó víz elleni öblítés dokumentációja
1 bejegyzés

Bluetooth® modul Higiénia

Figyelem!     
A kézi öblítés aktiválása vagy deaktiválása 
esetén az aktív pangó víz elleni öblítés meg-  

 szakad. A megszakadt öblítések nem kerülnek  
 jegyzőkönyvezésre.

Bluetooth-modul menütartomány
A „Bluetooth®-modul“ tartományban található beállítá-
sok kizárólag az SSC Bluetooth® Flow -modulban vannak 
tárolva.
• A „Bluetooth Flow modul“ menüpont előhívása 

érintéssel

Megtalált szerelvények

Bluetooth® modul
Beállítás és üzemi adatok

MONTUS Flow

Higiénia
Öblítőprogramok

Információ
Aktuális üzemi adatok

Konfiguráció
Paraméterbeállítások

MONTUS Flow Bluetooth® modul

A jogosulatlan hozzáféréssel szemben az SSC Bluetooth®

Flow modult egyedi jelszóvédelemmel lehet ellátni.
A jelszó aktiválása, ill. módosítása a következők alatt 
történik:
Bluetooth®-modul>Konfi gurálás> Jelszó:be/ki.

A gyárilag előre beállított kód: 00000000.

Megtalált szerelvények

MONTUS Flow
00 929 00 99 82 %

Figyelem!    
Módosítsa a standard hozzáférési kódot az 
SSC Bluetooth® Flow modul konfigurációjában.

 Jól jegyezze meg az egyénileg beállított hozzá- 
 férési kódját! A hozzáférési kód nem állítható  
 vissza!

A jelszó, amely legfeljebb nyolc karakterből állhat, az AS-
CII-ábécéből képezhető - beleértve a nagy- és kisbetűs 
írásmódot is. Umlautokat nem tartalmazhat.

Kód

Mégse Kész

Kérjük, adja meg a kódot

Az ivóvíz-ellátó rendszer megfelelő dokumentumai nél-
küli meglévő épületekben a programozási paraméterek 
nehezebben és legtöbbször csak közelítően állapíthatók 
meg. Így például ki lehet literezni a rendszer tartomá-
nyait és a kritikus hőmérsékleteket meg lehet állítani 
mérések segítségével és pangó víz elleni öblítésekkel 
kompenzálni lehet.

Alapvetően javasoljuk, hogy éppen a kezdeti időben a 
pangó víz elleni öblítés kiválasztott beállításainak ered-
ménye hőmérsékletmérések és mikrobiológiai vizsgála-
tok által kerüljenek ellenőrzésre.
A hideg víznek a DIN 1988-200 szerint 30 másodperc le-
eresztés után legalább 25 °C és a meleg víznek 30 má-
sodperc után legalább 55 °C hőmérsékletűnek kell lenni.
Az ilyen mérések után a vízmegtakarításra szolgáló to-
vábbi intézkedések is eredményesen alkalmazhatók és 
a hőmérséklet oldaláról, valamint mikrobiológiailag iga-
zolhatók (l. fent).
Egy higiéniai okokból végrehajtott pangó víz elleni öblí-
tés majdnem minden esetben kevesebb ivóvizet igényel, 
mint az ivóvíz-szerelési rendszerek normális használata, 
mivel a használatai megszakításoknál csupán minden 72 
óránként (max. minden 7 napig) történik öblítés és nem 
naponta többször. Ily módon sikerül éppen a eSCHELL 
vízmenedzsment rendszerrel az egyensúly fenntartása a 
vízmegtakarítás és a vízminőség megtartása között.

A Bluetooth®-márkanév és logók a Bluetooth SIG, Inc. 
bejegyzett márkái és ezeknek a márkáknak minden, a 
SCHELL GmbH & Co KG általi felhasználása licenc alap-
ján történik. 
A más márkák és kereskedelmi nevek a mindenkori tu-
lajdonost jelölik. 

Google
A Google Play és a Google Play-logó a Google LLC már-
kái.

Apple
Az Apple és az iPhone az Apple Inc. áruvédjegye az 
USA-ban és más regisztrált országokban.

A vízminőség biztosítására szolgáló elektronikus beren-
dezéseket rendszeresen felügyelni kell és szükség ese-
tén karban kell tartani, ill. javítani kell. A berendezés 
és részegységei nagyon magas önbiztonsága ellenére a 
meghibásodásokat nem lehet mindig biztosan kizárni. 
Amennyiben egy ilyen berendezés meghibásodik, akkor 
minden elvételi helyen kézzel kell végrehajtani vízcserét.
A pangó víz elleni öblítések a vízminőség megtartására 
szolgálnak az ivóvíz-ellátó rendszerekben. A szabályzat 
ehhez minden 72 óránként teljes vízcserét követel meg 
a rendszerben. Ezt az intervallumot csak kifogástalan 
higiéniai leletek esetén szabad max. 7 napra kibővíteni 
(VDI 6023 és DIN EN 806-5).
Az SSC Bluetooth® Flow modul paraméterezéséhez tehát 
a rendszerre vonatkozó ismeretekre van szükség, amelyek 
a szaktervező rendelkezésére állnak.
A minőségi pangó víz elleni öblítéshez két tényező szük-
séges:
1. A lehetőség szerinti legturbulensebb áramlást kell 

előállítani.
2. A víznyomás egyik elvételi helyen sem eshet 

1.000 mbar alá.
Ezért a méretezést, amelyet a tervező az ivóvíz-ellátó 
rendszer méretezéséhez alapul vett, fi gyelembe kell ven-
ni.

Utasítások az üzembe helyezéshez
Az SSC Bluetooth® Flow modullal a MONTUS Flow 
WC-modulhoz vezető vezetéket a lehető legjobb higié-
niás szintre tudja beállítani.
Ennek előfeltétele azonban az ivóvíz-ellátó rendszer ren-
deltetésszerű működése.

Figyelmeztetés!    
Az ivóvíz-ellátó rendszerek nem rendelttésszerű 
üzemeltetésének anyagi károk vagy személyi   

 sérülések lehetnek a következményei.
> Gondoskodjon róla, hogy az ivóvíz-ellátó rend-

szerek üzemeltetése mindenkor rendeltetéssze-
rűen történjen.

Az SSC Bluetooth® Flow modul minden beállítását az 
üzembe helyezés keretén belül (a szerelést végző szak-
ember által) hozzá kell igazítani az ivóvíz-ellátó rendsze-
rek helyi adottságaihoz a rendeltetésszerű üzemeltetés 
biztosításához.

Az ivóvíz-minőség biztosítása a pangó víz elleni 
öblítés által

Figyelmeztetés!    
Az SSC Bluetooth® Flow modul nem ellenőrzi 
az ivóvíz higiéniai állapotát. Problémamentes  

 vízminőséget előfeltételez. A túl csekély   
 vízcsere a baktériumok mértéken felüli   
 elszaporodásához vezethet!

Az ivóvízben található baktériumok fontosak lehet-
nek az egészség szempontjából  vagy akár halált is 
okozhatnak.
> Ezért gondosan tervezze meg a pangó víz elleni 

öblítést és vegye figyelembe a következő utasí-
tásokat.

Ártalmatlanítás
Az elektronikai alkatrészek élettartamának 
végén ezeket nem szabad a háztartási hul-
ladékba tenni, hanem egy külön erre a célra 
szolgáló újrahasznosító hely által kell ártal-
matlaníttatni.

Az anyagok a jelölésük szerint újrahasznosíthatók. Az 
értékes nyersanyagok újrahasznosításával Ön nagymér-
tékben hozzájárul környezetünk védelméhez.

Az SSC Bluetooth® Flow modul egy újra feltölthető líti-
um-mangán elemet (másodlagos cella) tartalmaz.

Műszaki adatok

Áramellátás 9 V DC

Teljesítményfelvétel max. 200 mW

Rádió hatótávolság max. 10 m

Hálózatoldali csatlakozás 3-pólusú hüvely az IP68 
védelmi osztály szerint 

Csatlakozó a mágnesz-
szelephez

2 pólusú csatlakozódugó az 
IP68 védelmi osztály szerint 

Csatlakozókábel 3 pólusú csatlakozódugó az 
IP68 védelmi osztály szerint 
(használat nélkül)

Alkalmazási tartomány 0 °C – 45 °C

Súly 80 g

Méretek ∅ 53 mm x 26 mm

Rendeltetésszerű felhasználás
Az előzőekben leírtaktól eltérő felhasználás nem meg-
engedett és a jelen termék károsodásához vezet. Ezen 
túlmenően ez olyan veszélyekkel, mint pl. rövidzárlat, 
tűz áramütés, stb. van összekötve.
Biztonsági és engedélyezési okokból az SSC Bluetooth®

Flows  modul önhatalmú átépítése és/vagy módosítása 
nem megengedett.

A biztonsági utasításokat feltétlenül be kell tartani!

A kezelési útmutató a termék részét képezi.
Fontos utasításokat tartalmaz az üzembe helyezésre és 
a felhasználásra vonatkozóan. Ezért utánolvasás céljából 
őrizze meg ezt a kezelési útmutatót!
Amennyiben a terméket harmadik fél részére továbbadja 
feltétlenül adja tovább a jelen kezelési útmutatót is.

Megjegyzés:
Ez a rövid útmutató az SSC Bluetooth®-modul kezelésé-
be történő bevezetésre szolgál és nem tartalmaz minden 
rendelkezésre álló beállítást.

Megjegyzés:
Az SSC Bluetooth®-modul a dátum és az idő tárolására 
egy segédakkumulátorral rendelkezik.
Nem megfelelően feltöltött segédakkumulátor esetén a 
dátum- és időbeállítások az áramellátás leválasztása után 
elvesznek. A akkumulátor töltése kizárólag egy SCHELL 
tápegységről történhet. Egy teljesen lemerült akkumulá-
tor töltési folyamata akár 14 óráig is tarthat.

A következő funkciók állnak rendelkezésre:
• Heti öblítési tervek A pangó víz elleni öblítés a hét 

kiválasztott napjain a beállított időkben egy kiválasz-
tott időtartamra történik.

• Az utolsó 64 pangó víz elleni öblítés dokumentálásra 
kerül.

• A dokumentált adatok exportálhatók.

Működés / használat
A SCHELL SSC Bluetooth® Flow modul a WC MONTUS 
Flow modulok pangó víz elleni öblítésének vezeték nélküli
kiváltását teszi lehetővé.
A hozzáférés a SCHELL által fejlesztett alkalmazással és 
egy Android- vagy iOS-rendszerű végeszközzel történik.
A SSC Bluetooth® Flow modul kizárólag olyan higiéniai 
öblítésekre szolgál, amelyeket kézzel vagy idő- vagy dá-
tumvezérelt módon lehet kiváltani.

Előfeltételek
• MONTUS Flow WC-modul
• eSCHELL Bluetooth®-alkalmazás a mobileszközön 

installálva
• A mobileszköz Bluetooth®-funkciója be van kapcsolva
• Az SSC Bluetooth® Flow modul a Bluetooth®-jel 

maximális 10 m-es hatótávolságán belül van.
• Az androidos végeszközök esetén a helyhozzáférésnek 

engedélyezve kell lenni, hogy a Bluetooth®-készülékek 
után lehessen  szkennelni.

Csatlakozás
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SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Németország
Telefon +49 2761 892-0
Fax: +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Rövid útmutató az 
üzembe helyezéshez
SSC Bluetooth® Flow modul

HU



Güvenlik uyarıları
Yanlış kullanım veya bu kullanım kılavuzuna uyulmamasın-
dan kaynaklanan maddi hasar veya yaralanma durumun-
da her türlü garanti talebi geçersiz olur!
Netice zararlarından dolayı sorumluluk kabul etmeyiz!

Uyarı!
Ambalaj malzemesi nedeniyle boğulma tehli-
kesi!
> Ambalaj malzemesini ortalıkta bırakmayın. Plas-

tik folyolar/torbalar, strafor parçalar vb. çocuklar 
için tehlikeli oyuncaklar haline gelebilir.

İkaz!     
Su sızıntısı tehlikesi!   
> Elektrik bağlantısından önce tuvaletin kurulu-  

  munu yapın! Aksi takdirde durgunluk deşarjı   
  durumunda sifon borusundan dışarı su sızacaktır.

İkaz!    
Yangın, patlama ve yanık tehlikesi!  
> SSC Bluetooth® modülünü yalnızca SCHELL  

  tarafından onaylanmış bir güç kaynağı ile çalıştı- 
  rın veya şarj edin.

Hasarlı Bluetooth® modülü Flow işletime alınamaz.

Her voltaj kesintisinden sonra hijyen fonksiyonu 
için saat/tarih ile ayarlanan bilgiler kontrol edil-
melidir.

SSC Bluetooth®-App

Ana ekran ve armatür arama
eSCHELL Bluetooth® uygulaması başlatıldığında SSC Blu-
etooth® modülü Flow için otomatik arama yapılır.
Uygun aralıktaki her SSC Bluetooth® modülü Flow, "Bu-
lunan armatürler" başlığı altında listelenir.

Bulunan armatürler

MONTUS Flow
00 929 00 99 82 %

Armatür seçimi

Bulunan armatürler

MONTUS Flow
00 929 00 99 82 %

Liste kaydına tıklandığında armatürün seçim menüsü 
açılır.

Bulunan armatürler

Bluetooth® modülü
Ayar ve işletim verileri

MONTUS Flow

Seçim menüsü:
• Bluetooth Modülü Flow

Ayarlar ve işletim verilerine git.
» Hijyen
» Bilgiler
» Konfigürasyon

Durgunluk deşarjı silme  

Tümü
10:03

Pt-Cu
05:15

Hijyen Durgunluk deşarjı

4 s 

20 s 

Pt-Cu
05:15

Hijyen Durgunluk deşarjı

Sil

20 s 

Sil

20 s 

Sil

20 s 

Sil

Hijyen menü alanı
"Hijyen" alanındaki ayarlar sadece SSC Bluetooth® mo-
dülü Flow üzerine kaydedilir.
• Tıklayarak "Hijyen" menü noktasını açın

Hijyen
Deşarj programları

Bilgi
Güncel işletim verileri

Konfigürasyon
Parametre ayarları

MONTUS Flow Bluetooth® modülü

Durgunluk deşarjı
Düzenle

Doküman durgunluk deşarjı
1 kayıt

Bluetooth® modülü Hijyen

Not!    
Manuel deşarjın etkinleştirilmesi veya devre 
dışı bırakılmasında aktif durgunluk deşarjları  

 iptal edilir. İptal edilen deşarjlar kayda geçmez.

Bluetooth modülü menü alanı
"Bluetooth modülü" alanındaki ayarlar sadece SSC Blue-
tooth® modülü Flow üzerine kaydedilir.
• Tıklayarak "Bluetooth Modülü Flow" menü noktasını 

açın

Bulunan armatürler

Bluetooth® modülü
Ayar ve işletim verileri

MONTUS Flow

Hijyen
Deşarj programları

Bilgi
Güncel işletim verileri

Konfigürasyon
Parametre ayarları

MONTUS Flow Bluetooth® modülü

SSC Bluetooth® modülü Flow, benzersiz bir şifre koruma-
sı ile donatılabilir.
Şifrenin etkinleştirilmesi veya değiştirilmesi için:
Bluetooth® Modülü>Konfigürasyon> Şifre:Açık/Kapalı.

Fabrika çıkışlı ayarlı kod: 00000000.

Bulunan armatürler

MONTUS Flow
00 929 00 99 82 %

Not!    
Standart erişim kodunu, SSC Bluetooth®

modülü Flow konfigürasyonunda değiştirin.
 Benzersiz ayarladığınız erişim kodunu unutma- 
 yın! Erişim kodu sıfırlanamaz!

En fazla sekiz karakterden oluşan şifre, büyük ve küçük 
harf dahil olmak üzere ASCII alfabesinden oluşturulur. 
Şifre noktalı sesli harfl er içermemelidir.

Kod

İptal et Bitti

Lütfen kodu giriniz

İçme suyu tesisatı ile ilgili uygun belgelere sahip olma-
yan mevcut binalarda, programlama parametreleri daha 
zordur ve genellikle sadece yaklaşık olarak belirlenebilir. 
Örneğin tesisat alanları kalibre edilebilir ve ölçümlere 
dayalı olarak kritik sıcaklıklar tanımlanabilir ve durgunluk 
deşarjı ile telafi edilebilir.

Prensip olarak, özellikle başlangıç   periyodunda, sıcaklık 
ölçümleri ve mikrobiyolojik testler aracılığıyla durgunluk 
deşarjları için seçilen ayarların başarısının kontrol edil-
mesini öneririz.
DIN 1988-200'e göre, soğuk su 30 saniye sonra 25 °C'ye 
eşit veya daha küçük ve 30 saniye sonra sıcak su en az 
55 °C olmalıdır.
Çoğu zaman, bu tür ölçümlerden sonra, su tasarrufu için 
başka önlemler başarıyla uygulanabilir ve sıcaklık ve 
mikrobiyolojik faktörler açısından doğrulanabilir (yuka-
rıya bakınız).
Hemen hemen tüm durumlarda, hijyenik nedenlerle 
gerçekleştirilen bir durgunluk deşarjı, kullanımda kesinti 
olması durumunda yıkama yalnızca her 72 saatte bir (en 
fazla 7 gün) ve günde birkaç kez değil. Bu şekilde su ta-
sarrufu ile su kalitesinin korunması arasındaki denge de 
eSCHELL su yönetim sistemi ile sağlanır.

Bluetooth® marka işareti ve logolar Bluetooth SIG, Inc. 
firmasının tescilli markalarıdır ve bu markaların SCHELL 
GmbH & Co KG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. 
Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir. 

Google
Google Play ve Google Play logosu Google LLC firmasının 
markalarıdır.

Apple
Apple logosu ve iPhone Apple Inc. firmasının ABD ve 
diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Su kalitesini sağlamak için elektronik cihazlar düzenli ola-
rak denetlenmeli ve gerektiğinde bakım/onarım yapılma-
lıdır. Sistemin ve bileşenlerinin çok yüksek düzeyde bün-
yesel olarak emniyetli olmasına rağmen arızalardan her 
zaman güvenilir bir şekilde kaçınılamaz. Böyle bir sistem 
tamamen veya kısmen arızalanırsa tüm alım noktalarında 
manuel su değişimleri yapılmalıdır.
Durgunluk deşarjları, içme suyu tesisatında su kalitesinin 
korunmasına hizmet eder. Düzenlemeler, her 72 saatte 
bir tesisatta tam bir su değişimi yapılmasını gerektirir. 
Hijyenik bulguların kusursuz olması durumunda bu aralık 
ancak 7 güne kadar uzatılabilir (VDI 6023 ve DIN EN 806-
5).
Bu nedenle uzman planlayıcıya sunulan kurulum bilgileri, 
SSCBluetooth® modülü Flow ile parametrelendirme için 
gereklidir.
Niteliksel bir durgunluk deşarjı için iki husus gereklidir:
1. Mümkünse türbülanslı bir akış oluşturulmalıdır.
2. Akış basıncı, herhangi bir alım noktasında 1.000 

mbar'ın altına düşmemelidir.
Bu nedenle planlamacının içme suyu tesisatının boyutlan-
dırılmasında esas aldığı tasarım dikkate alınmalıdır.

İşletime alma ile ilgili notlar
SSC Bluetooth® modülü Flow ile mümkün olan en iyi 
hijyen için WC modülü MONTUS Flow giriş hattını ayar-
layabilirsiniz.
Bunun ön koşulu ise içme suyu tesisatının amacına uygun 
işletimidir.

Uyarı!    
İçme suyu tesisatının amaca aykırı işletimi 
maddi hasara ve yaralanmaya yol açabilir.
> İçme suyu tesisatının işletiminin her zaman 

amaca uygun olmasını sağlayın.

SSC Bluetooth® modülü Flow ile yapılan tüm ayarlar, 
düzgün çalışmasını sağlamak için devreye alma sırasında 
(uzman tesisatçı tarafından) içme suyu tesisatının yerel 
koşullarına uyarlanmalıdır.

Durgunluk deşarjları vasıtasıyla içme suyu kalitesinin 
sağlanması

Uyarı!   
SSC Bluetooth® modülü Flow, içme suyunun 
hijyen durumunu kontrol etmez. Sakıncasız bir  

 su kalitesi ön koşuldur. Düşük su değişimi   
 bakterilerin aşırı üremesine yol açabilir!

İçme suyundaki bakteriler sağlığa zararlı hatta 
ölümcül olabilir.
> Bu nedenle durgunluk deşarjlarını dikkatlice 

planlayın ve aşağıdaki bilgilere uyun.

İmha
Elektronik bileşenlerin hizmet ömrü sonun-
da evsel atıklarla birlikte atılmamalı, bunun 
için öngörülen geri dönüşüm noktalarına 
atılmalıdır.

Malzemeler işaretlerine göre geri dönüştürülebilir. De-
ğerli ham maddeleri geri dönüştürerek çevremizi koru-
maya önemli bir katkıda bulunursunuz.

SSC Bluetooth® modülü Flow, şarj edilebilir bir lityum 
mangan pile sahiptir (ikincil hücre).

Teknik Bilgi

Gerilim beslemesi 9 V DC

Güç sarfiyatı maks. 200 mW

Kablosuz kapsama alanı maks. 10 m uzaklık

Şebeke tarafl ı bağlantı IP68 koruma sınıfına göre 3 
kutuplu soket 

Selenoid valfe bağlantı IP68 koruma sınıfına göre 2 
kutuplu fiş 

Bağlantı kablosu IP68 koruma sınıfına göre 3 
kutuplu fiş (kullanılmaz)

Kullanım alanı 0 °C – 45 °C

Ağırlık 80 g

Boyutlar ∅ 53 mm x 26 mm

Amaca uygun kullanım
Yukarıda açıklananlar dışında herhangi bir kullanıma izin 
verilmez ve üründe hasara yol açar. Bunun dışında bu ör. 
kısa devre, yangın, elektrik çarpması vb. gibi tehlikeler 
de içerir.
Güvenlik ve sınırlayıcı yetki sebeplerinden dolayı cihazın 
isteğe bağlı olarak tadil edilmesi ya da SSC Bluetooth®

modülü Flow üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılması 
yasaktır.

Güvenlik uyarılarına mutlaka uyulmalıdır!

Kullanım kılavuzu ürünün bir parçasıdır.
İşletime alma ve kullanıma ilişkin önemli bilgiler içerir. 
Bu nedenle ileride başvurmak üzere bu kullanım kılavu-
zunu saklayın!
Ürünü üçüncü şahıslara verirseniz mutlaka bu kullanım 
kılavuzu ile birlikte verin.

Not:
Bu kısa kılavuz SSC Bluetooth® modülünü çalıştırmaya 
başlamanız için hazırlanmıştır ve mevcut tüm ayarları 
göstermez.

Not:
SSC Bluetooth® modülü Flow tarih ve saati kaydetmek 
için yedek pil ile donatılmıştır.
Yedek pil yeterince şarj edilmemişse güç kaynağından 
ayrıldıktan sonra tarih ve saat ayarları kaybolacaktır. Pil 
yalnızca bir SCHELL güç kaynağı kullanılarak şarj edilebi-
lir. Tamamen boşalmış bir pilin şarj işlemi 14 saate kadar 
sürebilir.

Aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur:
• Haftalık deşarj planları

Durgunluk deşarjı, seçilen bir süre için haftanın seçi-
len günlerinde ayarlanan saatte gerçekleşir.

• Son 64 durgunluk deşarjı belgelenir.
• Belgelenen veriler dışa aktarılabilir.

Fonksiyon / uygulama
SCHELL SSC Bluetooth® modülü Flow, WD modülü 
MONTUS Flow'un kablosuz durgunluk deşarjını müm-
kün kılar.
Erişim SCHELL tarafından geliştirilmiş olan bir mobil 
uygulama ve mobil Android veya iOS uç cihazı ile ger-
çekleşir.
SSC Bluetooth® modülü Flow yalnızca manuel olarak 
veya saat ve tarih kontrollü olarak tetiklenebilen hijyenik 
deşarjlar için kullanılır.

Ön koşullar
• WC modülü MONTUS Flow
• eSCHELL Bluetooth® uygulaması mobil cihazda 

kuruludur
• Mobil cihazın Bluetooth® fonksiyonu açıktır
• SSC Bluetooth® modülü Flow, maksimum 10 m 

Bluetooth® sinyali kapsama alanındadır
• Android cihazlarda Bluetooth® cihazlarını taramak için 

konum erişimine izin verilmelidir.

Bağlantı

21

SCHELL SSC Bluetooth® Modülü Flow

# 00 929 00 99

V
9 

00
3 

01
 2

6 
- 

08
/2

2 

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
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Telefon +49 2761 892-0
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İşletime almaya ilişkin
kısa kılavuz
SSC Bluetooth® Modülü Flow
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