Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekcie ZENCO bielo-čierny
Katalogové označenie: DAV001
NÁVOD
INŠTALÁCIA:
1.
Dávkovač otvorte pomocou priloženého kľúča. Vložte kľúčik do horného zámku a zatlačte.
2.
Nainštalujte dávkovač na stenu alebo držiak pomocou priložených skrutiek alebo obojstrannej lepiacej pásky. V prípade inštalácie pomocou obojstrannej lepiacej pásky sa uistite, aby
boli obe plochy čisté a suché.
3.
Odmontujte kryt batérií a vložte 8 ks nových AA alkalických batérií podľa správnej polarity a zatvorte veko.
4.
Pred naplnením nádoby gélom alebo tekutinou je nutné vytiahnuť nádobu von z dávkovača. Nádobu vytiahnete vysunutím smerom k sebe. Po naplnení vložte nádobu späť do
dávkovača.
5.
Zapnite dávkovač tlačidlom ON / OFF. Po zapnutí blikne zelená kontrolka.
6.
Nastavte dávkovanie na jednu alebo dve dávky na jedno sňatie pomocou tlačidiel (objem jednej dávky závisí od zvolenej pumpičky / náplne, pozri nižšie). Zatvorte veko dávkovača.
POUŽITIE:
Priložte ruku pod dávkovač vo vzdialenosti 3 - 10 cm so spodu od dávkovača.
Počas 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanú dávku náplne. V prípade, že potrebujete viac náplne, oddiaľte ruku preč a priložte späť pod senzor.
PUMPIČKY:
Súčasti balenia sú 3 čerpadlom na dávkovanie náplne:
1.
Pumpička géll/tekutina (YK1008) – prednastavená v dávkovači
náplň: šampón, sprchový gel, tekuté mýdlo, dezinfekčný gél, tekutá dezinfekcia
jedná dávka je 0,8ml, dve dávky 1,6ml

Obr. Pumpička gél/tekutina - v hrote pumpičky je dierka.

2.

Pumpička Sprej
náplň: pumpička je určena len pre tekuté náplne ako sú tekuté dezinfekce s obsahom alkoholu.
V prípadě použitia gélovej náplne môže dôjsť k upchaniu pumpičky.
Jedna dávka je 0,4ml, dve dávky 0,8ml

Obr. Pumpička Sprej – v hrote pumpičky je rozprašovacia zátka.

VÝMENA PUMPIČKY:
Pre výmenu pumpičky musí byť nádoba na náplň prázdna.
1.
Vyberte nádobu z dávkovača
2.
Pumpičku ťahom vysuňte z dávkovača.
3.
Nasaďte požadovanú pumpičku tak, aby celý horný hrot pumpičky bol zasunutý v tesnení nádoby.
INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNE:
- Ak je dávkovač zapnutý, kontrolka bliká zeleno každých 5 sekúnd.
- V prípade, že kontrolka bliká červeno sú slabé batérie.
- V prípade, že kontrolka bliká na červeno a zeleno zároveň sú batérie úplne vybité, alebo je nádoba na náplň prázdna, prípadne mohlo dôjsť k nejakej neobvyklosti ako je upchatie
trysky. Vypnite dávkovač, skontrolujte, prípadné nezvyčajnosti, odstráňte a znova zapnite.
- V prípade, že kontrolka bliká zeleno nepretržite došlo k nejakej prekážke pre možnosť dávkovania. Odstráňte prekážku k navráteniu do normálneho stavu.
ÚDRŽBA A ČISTENIE
Dávkovač čistite vlhkým obrúskom a následne osušte. Neumývajte dávkovač vodou.
Nádobu na náplň a pumpičku možno čistiť pod tečúcou vodou a následne osušte. Nádobu a pumpičku vkladajte do dávkovača vždy suchú.
Dávkovač dezinfekcie je určený na vnútorné použitie. Zaistite, aby nebol dávkovač vystavený priamemu slnku a dažďu.
Počas premiestnenia dávkovača musí byť nádoba na náplň prázdna, prípadne vybratá z dávkovača.
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