
הפתרונות המתקדמים בעולם

לזיהוי דליפות, 
מניעת נזקי מים, 
חיסכון ושליטה 

במערכת המים.
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ברכותינו!
,AQUA-RIMAT שלך, טכנולוגיית עילית מבית FLOWLESS - ה

הנה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם לניהול משק המים 
אצל צרכן הקצה. במה וכיצד ה - FLOWLESS תסייע לך?

המערכת עצמאית לחלוטין, ולאחר שהותקנה 
שומרת על ביתך.

המערכת תיתן לך שקט ובטחון 
שדליפה לא תתרחש ללא ידיעתך 

ותגרום לנזקים בלתי הפיכים.

שליטהשקט נפשי

חסכון

מניעת נזקים

אפשרות למעקב שוטף אחר 
צריכת המים וקבלת עדכונים 

מיידיים, מכל מקום בארץ ובעולם.

היכולת לאתר, להתריע ולעצור 
דליפות מסוגים שונים, תביא 

להפחתה בהוצאות המים. 

המערכת שומרת מפני היווצרותם 
של נזקי מים, גלויים או סמויים, 
בלילה וביום, בתוך ומחוץ לבית.

כל זאת ללא כל מאמץ מצידך
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כלליים 
פרטים 

היא מספקת לך הגנה, 
ואופן ההפעלה שלה 

פשוט וידידותי.

זו 
Flowless-ה
 שלך. 

פאנל המערכת

בסיס המערכת, בו עוברים המים

 ממשק משתמש פיזי מספק חיווי על מצב
המערכת ואפשרות לשינוי מצבי הפעלה

 ידית מעקף ידני מאפשרת ביצוע מעקף ידני,
 לסגירת ופתיחת ברז המערכת. כשהידית

מורמת, זרימת המים לא תיעצר בשום מצב

 שים לב! כאשר ידית ההפעלה הידנית
מורמת מעלה )ראה בצילום(, לא תיתכן
 עצירת המים לביתך. השימוש בידית זו

מנטרל למעשה את יכולת המערכת
לעצור את זרם המים 

 קופסית חיבורים
לחיבור למערכת בית חכם



5

כלליים 
פרטים 

Flowless -כוללת 2 לחצני הפעלה:

Open valve-לחצן להשבת זרם המים לאחר עצירתם

מצב העבודה הסטנדרטי והאוטומטי של המערכת. 

מנטרל את עבודת המערכת למשך 12 שעות.
המערכת תחזור למצב עבודה -Normal באופן אוטומטי.

מעביר את המערכת למצב הגנה הדוק יותר על ביתך. 
בשימוש בעיקר כשאין אף אחד בנמצא. 

Status- לחצן שמאפשר לך לבחור בין מצבי המערכת 
ולקבל חיווי על מצבה הנוכחי. לחיצה ראשונה מציגה 

את המצב העכשווי של המערכת. לחיצה נוספת 
תאפשר לך לנווט בין מצבי המערכת:

Normal

Override

Away
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ניתן לנווט בין מצבי המערכת על ידי לחצן  Status באמצעות הפאנל,
כלומר הממשק הפיזי של המערכת, או באמצעים מקוונים

כגון אפליקציה סלולרית, אתר אינטרנט וכו.

נורית Leak דולקת כאשר מזוהה דליפה 
קיימים שלושה צבעים:

נורית Normal דולקת 
כאשר המערכת במצב עבודה סטנדרטי ואוטומטי

כאשר נורית Override דולקת 
המערכת לא תעצור את זרימת המים בשום 

אופן, וביתך למעשה אינו מוגן על ידי המערכת.

נורית Error דולקת כאשר ישנה תקלת מערכת. 
    שים לב! כאשר נורית זו דולקת יתכן והבית 

שלך אינו מוגן מדליפות! פנה למוקד השירות.

זיהוי דליפה קטנה

זיהוי דליפה בינונית

זיהוי דליפה גדולה

 

 Closed-ו  Open נוריות
מסמנות את מצב הברז של המערכת.

כאשר נורית Away דולקת המערכת מספקת הגנה 
הדוקה יותר על ביתך. 

מצב זה מומלץ כשאין איש בבית למשך תקופה.

     שים לב! נוריות המערכת כבויות. 
כשתרצה לבדוק את מצב המערכת, עליך 

 Status ללחוץ לחיצה קצרה אחת על לחצן
פעולה שתדליק את הנוריות הרלוונטיות.

ל- Flowless  מספר נוריות חיווי:

כלליים 
פרטים 

נורות חיווי
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ה - Flowless מחברת את המים בביתך לאינטרנט! את האפליקציה
Flowless על ידי חיפוש המילה App Store -ניתן להוריד מה

   מה זה אומר?
תקבל דיווח על כל אירוע חריג )דליפה, או צריכה גבוהה 

מהממוצע( ישירות לסלולרי.

תוכל לנווט ולשלוט במצבי המערכת מרחוק
שים לב! העדכון מרחוק אינו מיידי, ויתרחש לאחר

מספר שעות.

יש לך אפשרות לעקוב אחר צריכת המים באופן שוטף, 
עד הרמה השעתית. האפליקציה מתעדכנת אחת ליום, 

אלא אם יש אירוע חריג שמועבר אליך מיידית.

     שים לב! בזמן התראה
 בנוסף לפעולת האפליקציה

יישלחו אליך מספר מסרונים:

 מסרון שידווח על זיהוי צריכה חריגה
קטנה/ בינונית/ גדולה

מסרון לקראת סגירת ברז, שייתן לך 
פרק זמן של כ-5 דקות להגיב, כלומר

להתיר המשך זרימה או לעצור את הזרימה.

מסרון נוסף שיעדכן אודות
עצירת זרימת המים.

כלליים 
פרטים 

אפליקציה סלולרית

?
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Flowless -אלו המסכים העיקריים שיש באפליקציית ה

   מסך כניסה 
 e-mail -עליך להקליד את כתובת ה log in-עם הכניסה הראשונה שלך לאפליקציה יוקפץ חלון ה

שנתת במעמד ההתקנה, ואת סיסמת הכניסה שבחרת כאשר נרשמת לאתר האינטרנט.

מסך ראשי
המסך הראשי מציג את הצריכה החודשית שלך עד כה. תוכל לצפות בצריכה בליטרים, או בהערכה 
כספית. תוכל לבחון את הצריכה שלך לאורך זמן באמצעות הסטת כדור הצריכה ימינה, או להשוות 

את הצריכה שלך לממוצע הצריכה החודשי באמצעות הסטת הכדור שמאלה. בנוסף, תוכל לעקוב אחר 
היסטוריית ההתראות של המערכת על ידי לחיצה על הצלמית המרכזית שבתחתית המסך.

מסך מצב מערכת
במסך זה תוכל להתעדכן במצב המערכת הנוכחי, וגם לשנות את מצב המערכת. החלק העליון של 

המסך מציג את מצב הברז של המערכת, פתוח או סגור.בחלק השמאלי תוכל להעביר את המערכת 
ממצב עבודה סטנדרטי למצב Override , אשר משהה את עבודת המערכת ל 12 שעות. בחלק הימני 
תוכל להעביר את המערכת ממצב עבודה ביתי למצב עבודה Away אשר מספק חגורת הגנה הדוקה 

יותר על ביתך.      שים לב! עדכון מצב העבודה של המערכת עשוי לקחת מספר שעות ואינו מיידי 
אלא אם מדובר בארוע נזילה ) במקרה כזה העדכון הוא מיידי(. כאשר תיעלם צלמית עיגול החיצים 

ממסך האפליקציה, המשמעות היא שמצב העבודה עודכן במערכת. במידה ותרצה לעדכן מצב 
מיידית - עשה זאת על פאנל המערכת.

מסך איתור צריכה חריגה
כאשר מזוהה אירוע חריג, יקפוץ מסך שמיידע על כך שזוהתה צריכה חריגה, 
יש לך כ-חמש דקות להחליט באם לבטל התראת המערכת. במידה ולא תגיב

הברז עשוי להסגר.      שים לב! ביטול התראת המערכת ומניעת סגירת המים
. Reject יעשה באמצעות לחיצה על לחצן

כלליים 
פרטים 

אפליקציה סלולרית
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מסכי פירוט הצריכה והשוואת הצריכה לממוצע

כלליים 
פרטים 

אפליקציה סלולרית
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האינטרנט 
אתר

ה- Flowless מחברת את המים בביתך לאינטרנט
בנוסף לאפליקציה, תוכל לעקוב אחר צריכת המים שלך ולשלוט

במערכת בעמוד האינטרנט האישי.

אזור השליטה 
במערכת מאפשר 
לשלוט במערכת 

מרחוק

אזור ניתוח הצריכה 
מאפשר לעקוב אחר 

צריכת המים לאורך זמן 
ולדעת כמה צרכת עד 

הרמה השעתית.

ללקוחות 
 Flowless
 Premium

בלבד



לדוגמה, במידה ותרצה לקבוע סף התראה לצריכה במשך היום לאחר 100 ליטרים של זרימה
רצופה, ועצירת זרם המים לאחר 200 ליטרים של זרימה רצופה, תוכל לעשות זאת, ואף להדק את 

ההגנה עוד יותר במהלך הלילה.
     שים לב! הגדרת פעילות המערכת לפי שעות מבטלת את אופן העבודה האוטומטי של המערכת. 

המערכת תשלח התראות ותעצור את זרימת המים אך ורק לפי ההגדרות שניתנו בעמוד זה.
     שים לב! במצב רגיל ללא נזילה כשתעדכן את מצב המערכת באמצעות אתר האינטרנט, הדבר 

.Away לא ייעשה באופן מיידי, אלא עשוי לקחת עד 24 שעות מרגע העדכון למשל, מעבר למצב

11

ה- Flowless מחברת את המים בביתך לאינטרנט
האינטרנט 

אתר 

בנוסף לאפליקציה, תוכל לעקוב אחר צריכת המים שלך ולשלוט
במערכת בעמוד האינטרנט האישי.

סף צריכה
כמו כן, המערכת מאפשרת הגדרת ספי צריכה לקבלת 

התראה ועצירת זרם המים על פי שעות היום

ללקוחות 
 Flowless
 Premium

בלבד
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תקופת לימוד
 Flowless היא מערכת לומדת. זמן הלימוד של המערכת 

אורך כחודש. במהלך תקופת הלימוד, המערכת לא תפסיק 
את זרימת המים לביתך. ברז המערכת לא ייסגר למעט 

במקרים בהם תתגלה צריכת מים גדולה מאוד או שתתגלה 
 .away זרימה גבוהה לאחר העברת המערכת למצב

בכל מקרה, יישלח אליך מסרון  SMS )במקרה שזוהתה 
נזילה, ותוכל להתעדכן באתר האינטרנט על אופי הנזילה( 

אם כי אתר האינטרנט אינו מתעדכן מיידית, אלא מדי כמה 
שעות. לאחר תקופת הלימוד המערכת תגן על ביתך

באופן הדוק יותר.

הלימוד 
תקופת
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צריכה חריגה
Flowless לא רק מגינה עליך מדליפות, 

אלא גם מעדכנת אותך כשצריכת המים חריגה 
כתוצאה מהשקיית יתר או משימוש רב אחר 

במים, ברמה השבועית והחודשית. 
במידה והמערכת זיהתה שיא צריכה חדש לאחר 

תקופת הלמידה יישלח אליך המסרון הבא:
הודעה מערכת ה - Flowless מדדה צריכה 
ממוצעת שבועית/ חודשית גבוהה/ נמוכה 

 , X מהממוצע. הממוצע השבועי/ חודשי הוא
.Y והצריכה בחודש/ שבוע שעבר עומדת על

כיצד עובדת ה- 

מה יקרה בעת אירוע צריכה חריגה?
אירוע צריכה חריגה יכול להיות דליפה, 

או שימוש יוצא דופן במים.
עם זיהוי אירוע חריג המערכת תתריע במספר אופנים:

שליחת התראה לטלפון הסלולרי שלך בכל סוג דליפה.

בדליפה גדולה ובינונית תיפתח האפליקציה, שתאפשר 
לך להחליט האם ברצונך לבטל את עצירת זרם המים.

עדכון אתר האינטרנט )במידה ואתה רשום לשרות(.

במקביל, בדליפה גדולה, המערכת תהבהב לך 
באמצעות הורדת והגברת זרם המים לסירוגין. במקרה 

זה, על מנת שהמים לא יסגרו, עליך לעצור את זרם 
המים ל-20 שניות ולשוב לפעולה הרגילה.

התראות צריכה חריגה
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   Flowless
כיצד עובדת ה- 

התראות צריכה חריגה 

מה לעשות כאשר מקבלים 
התראה על נזילה?

דליפה קטנה: דליפות קטנות הינן דליפות בזרם חלש 
יחסית, בדליפה קטנה המערכת לא תפסיק את זרימת 

המים, אלא רק תתריע.

עם זיהוי נזילה קטנה יישלח אליך המסרון הבא: 
התראה מערכת ה-Flowless זיהתה צריכת מים 

חריגה במשך X דקות בזרימה נמוכה 

יש לנסות ולאתר את מקור הדליפה.
     שים לב במידה והדליפה תוקנה, עדכון האתר 

והאפליקציה יתבצעו לאחר כ 24 שעות. 
במידה ולא איתרת את הדליפה, המערכת תמשיך 

לתזכר אותך כעבור 24 שעות, שבוע וחודש 
באמצעות מסרונים אודות המשך קיומה של הדליפה. 

אם ברצונך לבטל את הדיווח הנ”ל לחץ על לחצן 
“Open” על גבי פאנל המערכת או באמצעים 

המקוונים, על מנת שהמערכת תתעלם מדליפות 
קטנות. המערכת תתעלם מדליפות קטנות
עד אשר היא תזהה שהדליפה הסתיימה.

     שים לב: במצב זה ביתך אינו מוגן! 
המערכת תזהה דליפות גדולות יותר אך

תתעלם מדליפות בספיקות דומות.

דליפה בינונית: דליפה בינונית הנה דליפה שבה זרם 
המים אינו נמוך אך גם אינו גבוה מאוד.

עם זיהוי דליפה בינונית יישלח אליך המסרון הבא: 
התראה מערכת ה – Flowless זיהתה צריכת מים 

חריגה במשך X דקות בזרימה בינונית. במקביל, 
תיפתח האפליקציה. יש לך אפשרות להחליט שלא 
לעצור את זרם המים, באמצעות לחיצה על כפתור 

“Reject” , בחלון האפליקציה שייפתח. באם לא 
לחצת על “Reject”, המערכת תעצור את זרם המים 

ותשלח לך מסרון נוסף המדווח על כך שזרימת המים 
הופסקה. באפשרותך להחזיר את זרימת המים ע”י 

לחיצה על כפתור “Open” ע”ג פאנל המערכת במשך 
כשניה, או באמצעות האמצעים המקוונים על כפתור 

ה “Open”, עד 5 דקות מקבלת ההודעה. 

במידה והחלטת להורות למערכת להתעלם מזיהוי 
 ,” Open” או ”Reject“ הדליפה ע”י לחיצה על

לא ישלחו אליך מסרונים נוספים
והמערכת לא תפסיק את זרימת המים.

קיימים שלושה סוגי דליפות
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   Flowless
כיצד עובדת ה- 

התראות צריכה חריגה

דליפה גדולה: דליפה גדולה הינה דליפה המאופיינת 
בזרם מים גבוה. 

עם זיהוי נזילה גדולה יישלח אליך המסרון הבא: 
התראה מערכת ה – Flowless זיהתה

צריכת מים חריגה במשך X דקות בזרימה גדולה. 
במקביל, תיפתח האפליקציה ותאפשר לך שלא 

.”Reject“ לעצור את זרם המים באמצעות לחיצה על
במידה ובחרת שלא ללחוץ על “Reject”, זרם המים 

יופסק. ללא קשר, ובמקביל, המערכת תהבהב 
באמצעות זרם המים על ידי החלשתו והגברתו לסרוגין.

במידה והדברים בשליטתך, תוכל להורות למערכת 
להתעלם מההתראה שקבלת ולא להפסיק את זרימת 

המים במספר דרכים:

בחלון הנזילה שהאפליקציה הקפיצה, ניתן לדחות את 
הצעת המערכת לסגירת זרם המים על ידי לחיצה על 

לחצן ה “Reject“ . חלון הזמן לביטול סגירת המים הינו 
5 דקות מהופעת החלון. במידה ולא לחצת

על “Reject“  זרם המים יעצר.  

במקרה של ״הבהוב״ זרם המים )החלשת זרם המים 
והגברתו לסרוגין(, עצור את זרימת המים למשך 

של 20 שניות. המערכת תזהה פעולה אנושית
ותתיר לך לחזור ולהשתמש במים כרגיל.

ללחוץ על כפתור “Open” ע”ג פאנל המערכת.
 שים לב! לחיצה על לחצן “Open” תביא לכך 

שהמערכת תתעלם מקיומה האפשרי של דליפה, ולא 
תתריע יותר

על קיומה של דליפה, אם זו קיימת.

ללחוץ על כפתור “Open” באתר )תגובה מיידית של 
המערכת תיתאפשר עד 5 דקות מקבלת ההתראה(.

אחרי 5 דקות מקבלת ההתראה, הפיקוד על המערכת 
עשוי לקחת עד 24 שעות.

במידה ולא הורית למערכת לא לסגור את המים באחת 
מהדרכים שפורטו לעיל, המערכת תעצור את זרם המים, 

ותשלח לך מסרון נוסף המדווח על סגירת המים.
במידה וזרימת המים הופסקה, באפשרותך להחזיר את 
זרימת המים ע”י לחיצה על כפתור “Open” ע”ג פאנל 

המערכת במשך כ שניה אחת או ללחוץ באמצעים 
המקוונים על כפתור ה “Open” . ישם לב שהפיקוד
על המערכת במקרה זה עשוי לקחת עד 24 שעות.

1

2

3

4
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 Open תפעול המערכת על ידי לחצן

בנוסף לתפעול היחידה מרחוק באמצעות אתר האינטרנט 
והטלפון הסלולרי, באפשרותך לתפעל את היחידה גם

באופן פיזי. במקרה שזוהתה דליפה והמערכת הפסיקה 
את זרימת המים, ואתה מעוניין לפתוח את הברז תצטרך

ללחוץ על לחצן “Open” במערכת, דבר שיחזיר
את זרימת המים לביתך.

   

   Flowless
כיצד עובדת ה- 

תפעול המערכת מהפאנל הראשי
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מומלץ בקבלת התראת דליפה
פעולות 

תרשים סדר 

התראה על דליפה בינונית או גדולה

הדליפה אותרה 
ותוקנה?

זרימת המים 
הופסקה

זרימת המים 
לא הופסקה

סגור את המים 
למשך 20 שניות 

התראת שווא?
 Open לחץ

לפתיחת הברז
 Open לחץ

לפתיחת הברז

לחץ 
פתח ברז

הבהוב

וודא 
סיום 

הדליפה

אתר 
ותקן 
המערכת הדליפה

תסגור את 
המים

כן
כן

כן

התראה על דליפה קטנה

תקבל התראה בלבד, 
זרימת המים לא תעצר 

בכל מקרה- אתר 
הדליפה!

הדליפה אותרה 
ותוקנה?

וודא 
סיום 

הדליפה
באמצעים 
המקוונים

לא איתרת 
הדליפה  
הזמן איש 

מקצוע 
לאיתורה

לאכן

לא
לא

לא
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דליפה 
כיצד תאתר

מערכת ה - Flowless מאתרת כל סוג דליפה 
בין אם ברז נשכח פתוח ובין אם בפיצוץ 

צינור מתחת למרצפות, או באדמה. בנוסף, 
מאתרת המערכת דליפות קטנות מאוד וכמובן 

דליפות גדולות מאוד. בהתאם לכך,
נסה תחילה לאתר את הדליפה בעצמך.

אם לא הצלחת הזמן בעל מקצוע. 
בכל מקרה, אל תתעלם.

לאחר קבלת התראת דליפה, אנו ממליצים על 
סדר הפעולות הבא:

ראשית נסה לשחזר האם בוצע שימוש חריג במים 
)מקלחת ארוכה מאוד, שונו ההגדרות במערכת 

ההשקיה ייתכן שאלו יצרו התראת שווא(. 

אם לא בוצע שימוש חריג ודא שכל הברזים 
סגורים בבית ובחצר )כולל צינורות גינה(.

בצע מעבר בבית על כל המקומות בהם קיימת 
צנרת, או ברזים בבית ובחצר )כיורים, מקלחות, 

מכונת כביסה, מדיח(. 

בדוק את הניאגרות בחדרי השירותים בתשומת 
לב. תפיסת הלחצן, או בלאי באטם עשויים להביא 
לדליפות מתמשכות עליהן ה - Flowless תתריע.

אם עדיין לא מצאת את מקור הנזילה יתכן 
שמדובר בנזילה סמויה בקיר, ברצפה או באדמה 

)בבית צמוד קרקע(. אנו ממליצים לך להפסיק את 
זרימת המים לבית )אם לא הופסקה ממילא על ידי 

המערכת( ולהזמין בעל מקצוע.

עד הגעת איש המקצוע תוכל לנטרל אזורים 
בעיתיים על מנת לאתר את מקור הדליפה:

לפני השינה סגור את ברזי הניל בשירותים, 
ובבוקר בדוק באתר האישי או באפליקציה 

האם הדליפה הופסקה.

לחילופין, סגור את צנרת הגינה, ובבוקר בדוק 
באתר האישי האם הדליפה הופסקה.

2

1

6

4

5

3
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נפוצות לתפעול תקלות 
ותשובות 

שאלות 

המים נסגרו ונפתחו חליפות בעת צריכת
מים רגילה סגור את המים למשך 20 שניות.

לאחר מכן המשך כרגיל.

קיבלתי הודעת שיא צריכה בעת צריכת
מים רגילה המשך כרגיל.

קיבלתי התראת צריכה חריגה בעת 
צריכת מים רגילה

יתכן שיש בביתך דליפה שאינה נראית.
וודא זאת, ובמקרה שאתה בטוח שאין כזו

לחץ על כפתור ה Reject באפליקציה
.open או על לחצן

הברז נסגר בעת צריכת מים רגילה
לחץ על כפתור ה Reject באפליקציה.

אם הבעיה לא נפתרה, היכנס לאתר ולחץ
על כפתור Open . אם הברז עדיין לא

נפתח, גש למערכת ולחץ במשך 10 שניות
.Open על כפתור

נורית ה Error דולקת
המתן 24 שעות ובדוק שנית.

במידה וכפתור ה Error עדין דלוק
התקשר לתמיכה הטכנית. 

לחצתי על כפתורי המערכת
אך הנוריות לא נדלקות 

פנה לתמיכה הטכנית.

אינני יכול להיכנס לאפליקציה הסלולרית
במידה וזו הפעם הראשונה, נא ודא הרשמה

באתר האינטרנט. אם כבר נכנסת בעבר, 
נא הסר את האפליקציה והתקן מחדש.

לא קיבלתי מייל כניסה ראשונית לאתר
נא התקשר למספר התמיכה הטכנית

שניתן לך בעת ההתקנה.

שכחתי את סיסמת הכניסה לאתר ו\או לאפליקציה
נא כנס לאתר ולחץ על שכחתי סיסמה.

אינני רואה נתוני צריכה באתר
 Status ולחץ על כפתור ה Flowless גש למערכת ה

במשך 7 שניות עד שהנורות כבות. בדוק שנית את 
נתוני הצריכה באתר לאחר 10 דקות. אם עדיין לא 
ניתן לראות נתוני צריכה התקשר למספר התמיכה 

הטכנית שניתן לך בעת ההתקנה.

הברז נסגר ולא הצלחתי לפתוח אותו 
דרך האפליקציה

גש למערכת ה Flowless ולחץ במשך 10
שניות על כפתור Open עד שתשמע זרימת מים.

ניסיתי לפתוח את הברז בעזרת כפתור Open על 
גבי פאנל המערכת אך זרימת המים לא חודשה

 Open לחץ פעם נוספת, למשך 5 שניות על לחצן
וודא שאין הפסקת מים יזומה על ידי תאגיד המים. 

במידה ועדין אין זרימת מים, הזז את הידית הכחולה 
בכיוון החץ )להרחיקה מהצינור הנכנס( על מנת 

לנטרל את המערכת וצור קשר עם התמיכה הטכנית.

??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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לדעת 
חשוב

Flowless היא מערכת לומדת.
המערכת מזהה את דפוסי הצריכה השכיחים בבית וזוכרת אותם.

במידה וצריכת המים יוצאת דופן ושונה משמעותית מהמצב הנורמלי 
עשויה המערכת להתייחס לכך כאל נזילה, למשל:

מילוי בריכה

מילוי אקווריום

מקלחת ארוכה מאוד ביחס למקלחת הממוצעת בבית

מילוי אמבטיה אלא אם כן מדובר על דפוס קבוע בבית

טיפול חריג/ תקופתי בגינה

תכנות מחדש של מערכת השקיה

אם אתם יודעים על שימוש חריג במים שאתם 
מתכוונים לבצע, בדומה למוזכר לעיל, 

מומלץ להעביר את המערכת למצב נטרול מערכת. 
 Override ניתן לעשות זאת על ידי מעבר למצב

באמצעות לחיצה על לחצן סטטוס בפאנל.
ניתן גם להעביר למצב Override מאתר האינטרנט 

או האפליקציה. עדכון המערכת באמצעים המקוונים 
עשוי לקחת עד 24 שעות. לאחר 12 שעות המערכת 

תחזור למצב רגיל. ניתן לנטרל את המערכת ע״י 
הרמת ידית המעקף. שיטה זו אינה מומלצת מאחר 

והמערכת תלמד את הצריכה החריגה כצריכה תקינה. 
בנוסף יש לזכור להעביר את המערכת למצב רגיל 

לאחר סיום השימוש החד פעמי במים.
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 Flowless ,במקרה של התקנה על מערכת כיבוי אש
תותקן ללא ברז כך שתספק התראות על נזילות, 

אך לא תפסיק את זרימת המים.

אין להתקין את ה- Flowless בשילוב ברז חשמלי 
בסמוך למקור גז, לציוד חשמלי או מוליכי חשמל.

אין לפרק את הארקה במקרים בהם מורכבת 
הארקה למד המים או לצינור הזנה מתכתי ראשי.

Flowless תותקן ותפורק בעזרת כלי עבודה 
מתאימים בלבד. יש להקפיד על התאמת מפתח 

הצינורות לקוטר הצינור ועל הידוק המפתח
למניעת החלקתו.

כללים לשימוש בטוח ושרות לקוחות
בטיחות 

שמור על 

x

x

x

     שים לב! !
אין לפתוח את המכשיר במקרה תקלה 

אלא במעבדות חברת אקווה רימט. פתיחת 
המכשיר באופן עצמאי במקרה תקלה תסיר 

את האחריות עבור המוצר.

שרות לקוחות
בכל שאלה או בעיה אתה מוזמן לפנות

אלינו בטלפון 1-800-650-620
www.aquarimat.com או באתר האינטרנט

אין לחבר את ה- Flowless לקו מים חמים 
שטמפרטורת המים בו גבוהה מ 50 מעלות צלזיוס.

אין להתקין את המערכת בקרבת
מקורות חום ישירים.

Flowless -אין להתקין את ה
על צינור חלוד/רקוב.

x

x

x
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