
ÉRINTÉS NÉLKÜLI
SZAPPAN ÉS KÉZFERTŐTLENÍTŐ 

ADAGOLÓ

KÉRJÜK, HOGY ALAPOSAN TANULMÁNYOZZA ÁT A HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓT ÉS A BENNE FOGLALT BIZTONSÁGI TANÁCSOKAT.
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CSOMA TARTALMA
JELÖLÉS MENNYISÉG   MEGJEGYZÉS
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MEGNEVEZÉS
Adagoló
Használati útmutató
Kulcs a fedélhez
Rögzítő csavarok
Tipli
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Motor típusa

Áramellátás 1

Áramellátás 2

Kapacitás

Adagolt mennyiség

Érzékelési távolság

Elem élettartam

Működési hőmérséklet

Adagolás formája A
lkohol tűrés

Folyadék sűrűség

Viszkozitás

Ház anyaga

Termék bruttó súlya

Termék nettó súlya

Megjegyzés

DC motor, 1400 fordulat/perc, 0,5W

DC 6V (4 db 1,5 V AA ceruza elem)

AC/DC adapter 5V (opcionális)

1200 ml

1 ml

3-10 cm

50 000 adagolás (alkáli tartós elem esetén)

5 - 40 °C

Gél, szappan / Habszappan / Alkoholos folyadék

Maximum 80%

0,9 - 1,35 kg/dm3

550 - 2500 Cps

ABS műanyag

0,82 kg

0,67 kg

Ne használja klórós, 

maró anyaggal!

TECHNIKAI ADATOK:



A rendellenes működés elkerülése érdekében ne 
telepítse az eszközt tükröződő felület fölé, például 
rozsdamentes acél  mosdó fölé.

Amennyiben mosdó fölé telepíti az eszközt akkor 
hagyjon legalább 250 mm szabad helyet a mosdó és 
az adagoló között.

TELEPÍTÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK

TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS ELŐTT
Biztosítson függőleges, sima és tiszta rögzítési felületet.
Hagyjon elegendő helyet az adagoló felett, hogy a nyitó kulcsot gond nélkül használhassa.
Győzödjön meg róla, hogy az érzékelési távolságon belül nincs semmilyen akadály.
A telepítés előtt tesztelje le a készüléket a kezében tartva.

TELEPÍTÉS
Fúrjön 4 db Φ6x18MM lyukat a falba [ 15/64" Dia.x 45/64" ], ha a készülékhez mellékelt rögzítőelemeket 
használja. Helyezze bel a mellékelt tipliket a falfelülettel egy síkba, vagy szereljen be más, a 
falviszonyoknak megfelelő rögzítőrendszert (nem tartozék). Rögzítse az adagolót] a falhoz.

9
0
M

M
[3

-3
5
/6

4
"]

1
0
0
M

M
[3

-1
5
/1

6
"]

38MM

38MM 38MM

[1-1/2"]

[1-1/2"] [1-1/2"]

38MM
[1-1/2"]

Dia.Φ6ΜΜ
     [15/64"]

“X” Távolság [ Minimum ]:
Normál felület: > 200 MM [ 7-7/8" ] Rozsdamentes 
acél felület: >300 MM [11-13/16"]

254MM
[10"]

254MM
[10"]

X



Szappan
Fertőtlenítő

Helyezze be az elemeket, vagy csatalkoztassa
az adaptert.



Helyezze vissza a fedelet, és zárja be, ekkor az adagoló bekapcsol. [Ha adaptert használ, akkor 
csatlakoztassa az aljzathoz.

HASZNÁLAT

Első használat előtt, illetve hosszú használatmentes időszakot követően
többször helyezze az érzékelő alá a kezét, hogy a csőrendszert légtelenítse.

Gél, szappan, kézfertőtlenítő    Spray: Alkoholos folyadék    Habszappan

 FONTOS

Ellenőrizze a szappan minőségét és mennyiségét a tartályban.
Ellőrizze a szenzor tisztaságát, szükség esetén tisztítsa meg.
Ellenőrizze az elemek állapotát.
Ellenőrizze az adagoló nyílást, nincs e dugulás.
Ellenőrizze a bekapcsolást [ Telepítés “7" pont ]
Ellenőrizze a szappan tartály pozícióját[ Telepítés “3" pont]. 
Első használat előtt, illetve ritkább használat esetén helyezze többször a kezét az 
érzékelő alá, némelyik szer, hosszabb állás után dugulást okozhat.

Ellenőrizze a tartály állapotát.
Ellenőrizze a felszívó cső állapotát és csatlakozását.

A tartályt, csöveket, és kifolyó nyílást mossa át melegvízzel. Ellenőrizze, hogy a 
felszívó cső nem sérült e.

Nem adagoló

Folyadék szivárgás

Kevés az adagolt 
mennyiség

HIBAELHÁRÍTÁS



GARANCIA
Valamennyi termékünket úgy terveztük és gyártottuk, hogy évekig megbízható teljesítményt nyújtson. Az 
alkatrészek az eredeti számla kiállításától számított egy (1) évig garantáltan nem tartalmaznak anyag- és 
gyártási hibákat. Ezt a garanciát tiszteletben tartjuk, feltéve, hogy az eszközt az utasításoknak megfelelően 
telepítik és karbantartják. A beszerelés során megsérült alkatrészek a vevő felelőssége. A garancia kizárólag a 
hibákra terjed ki, és csak a hibás alkatrészek cseréjeért vállalunk felelősséget. Ez a garancia nem terjed ki a 
kopásra, a nem rendeltetésszerű használatra és a visszaélésekre. A szállítás, a fuvarozás és a munkaerő 
hibájából adódó kár esetén szintén nem érvényesíthető. Ez a garancia kizárólag a készülék eredeti vásárlójára 
vonatkozik, és regisztrációhoz kötött.

A ritkábban használt adagolók szelepit és cső rendszeret rendszeres időközönként meg kell tisztítani, a 
lerakódott kézmosó szer maradványokat el kell távolítani. Ezt a mindennapi gondozási rutin részeként kell 
elvégezni. Rendszeres használat mellett, az általános tisztítás elegendő, különösebb odafigyelést nem 
igényel.

Semleges tisztítószereket (nemionos felületaktív anyagok és citromsav tartalmú készítményeket) 
használjon. Vigye fel a tisztítószert puha kendővel. NE használjon csiszolófelülettel ellátott kendőt vagy 
szivacsot. Megkarcolhatják a felületet. Öblítse vízzel, amíg az összes vegyszermaradványt el nem 
távolítja.
A higiéniai termékek, folyékony szappanok, samponok, fürdőgél stb. Maradványai is károsíthatják a 
felületeket. Használat után öblítse le a felületet bő vízzel.
A vízkőfoltok megelőzhetők, ha használat után puha ruhával szárazra törlik a felületet.

Vízkő a hálózati vízből: Vigyen fel egy rész ecetet és három rész vizet tartalmazó oldatot közvetlenül a 
foltokra, és hagyja néhány percig hatni. Ezután dörzsölje át puha ruhával vagy nedves szivaccsal. Ezután 
öblítse le a vegyszer maradványokat bő vízzel.
Elfogadhatatlan gyakorlatok (a garancia elvesztése)
- Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek csiszolóanyagokat tartalmaznak, vagy amelyek:
Sósav
Nátrium -hipoklorit (fehérítő)
Hangyasav.
- Ne használjon csiszolóeszközöket, például fémlemezeket vagy csiszolószivacsokat.
- Ne permetezze a mosószert a felületre, mert a folyadék bejuthat a nyílásokba vagy berepedezhet
és kárt okoznak.
- Ne használjon vízkőmentesítő és vízkőoldó tisztítószereket. 
- Ne használjon ezüst tisztítószert, vagy olyat ami kloridot tartalmaz.

KARBANTARTÁS

Tisztítási javaslat




