Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekcie ZENCO biely
Katalogové označenie: DAV003
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. Oddeľte kryt batérií odskrutkovaním 2 skrutiek na pravej strane dávkovača. Vložte 4ks nových AA alkalických batérií podľa správnej polarity a
zaskrutkujte veko
4. 4. Do nádoby na dezinfekciu zaskrutkujte požadovanú pumpičku hrotom dole (pred inštaláciou odstráňte kryty hrotov):

-

Pumpička s širokou pružinou je určena na tekutinu / gél – viď. obrázok

-

Pumpička s úzkou pružinou je určena na penové mydlo – viď. obrázok

5.
6.

Odmontujte kryt hrotu pumpičky, do nádoby nalejte náplň a vložte späť do dávkovača.
Prepnite prepínač dávkovania na jednu alebo dve dávky na jedno odobratie podľa potreby (jedna dávka je 1 - 1,5 ml náplne). Zatvorte veko
dávkovača.

POUŽITIE:
Priložte ruku pod dávkovač vo vzdialenosti 1 - 10 cm zospodu 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.
INDIKÁTOR STAVU BATÉRIE A NÁPLNE:
V prípade, že kontrolka bliká červeno je nutné vymeniť batérie.
V prípade, že kontrolka bliká zelene je potreba doliať náplň.
V prípade, že kontrolka bliká na červeno a zeleno zároveň, skontrolujte stav batérií a množstva náplne v nádobe, prípadne či nedošlo k upchatiu pumpičky.
UDRŽBA A ČISTENIE
Dávkovač čistite vlhkým obrúskom a následne osušte. Neumývajte dávkovač vodou.
Nádobu na náplň a pumpičku možno čistiť pod tečúcou vodou a následne osušiť. Nádobu a pumpičku vkladajte do dávkovača vždy suchú.
Dávkovač dezinfekcie je určený na použitie v interiéri. Zaistite, aby nebol dávkovač vystavený priamemu slnku a dažďu.
Počas premiestnenia dávkovača musí byť nádoba na náplň prázdna, prípadne vybratá z dávkovača.
Distribútor: JTF partnership s.r.o., www.gastro-jtf.sk www.4toilet.sk

