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Changing the printed circuit board

Removing a damaged printed circuit board
– Switch off the power to the faucet.
– Close the water inlet to the faucet.
– Open the control box.
– Remove the connector (16) e.g. by prying off with   
 a small screwdriver.
– Detach the wires (17) from the solenoid valve   
 connectors (18).
– Detach the photocell cable (8) coming out of the   
 spout from its connector (19).
– Detach the cover plate (22).
– Detach the locking screws (20).
– Remove a damaged printed circuit board.

Installing a new printed circuit board
– Place the new printed circuit board (21) into the   
 control box and screw on the locking screws (20).
– Reattach the cover plate (22) with its locking screw  
 (23).
– Reattach the wires (17) to the solenoid valve   
 connectors (18).
– Push the photocell cable (8) back into the   
 connector (19).
– Reattach the connector (16).
– Close the control box.
– Open the inlet to the faucet.
– Switch on the power to the faucet.
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Piirikortin vaihto

Vioittuneen piirikortin poistaminen
– Kytke virta pois hanalta.
– Sulje vedentulo hanalle.
– Avaa ohjauslaatikon kansi.
– Irrota liitin (6) esim. kampeamalla pienellä ruuvitaltalla.
– Irrota johtimet (17) magneettiventtiilin liittimistä (18).
– Irrota juoksuputkelta tuleva valokennon anturikaapeli  
 (8) liittimestään (19).
– Irrota suojalevyn kiinnitysruuvi (23). 
– Poista suojalevy (22).  
– Irrota piirikortin kiinnitysruuvit (20).
– Poista vioittunut piirikortti ohjauslaatikosta.

Uuden piirikortin asentaminen
– Asenna piirikortti (21) ohjauslaatikkoon ja kierrä   
 kiinnitysruuvit (20) paikoilleen.
– Kiinnitä suojalevy (22) paikalleen kiinnitysruuvilla (23).
– Työnnä johtimet (17) magneettiventtilin liittimiin (18).
– Työnnä valokennon anturikaapeli (8) liittimeen (19).
– Työnnä liitin (16) paikoilleen.
– Sulje ohjauslaatikon kansi.
– Avaa vedentulo hanalle.
– Kytke virta hanalle


