Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekce ZENCO
Katalogové označení: DAV007
NÁVOD
INSTALACE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nainstalujte dávkovač na zeď nebo držák pomocí přiložených šroubů nebo oboustranné lepicí pásky. V případě instalace pomocí oboustranné lepící pásky se ujistěte, aby byly obě
plochy čisté a suché.
Otevřete víko dávkovače pomocí přiloženého klíče.
Oddělejte kryt dávkovače a ze strany dávkovače a vložte 4 ks nových C baterií podle správné polarity a zavřete víko.
Naplňte dávkovač požadovanou náplní (gel/tekutina) z horní strany.
Přepněte boční tlačítko do polohy ON
Zavřete kryt dávkovače

POUŽITÍ:
Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 8 – 12 cm zespod od dávkovače.
Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanou dávku náplně. V případě, že potřebujete více náplně, oddělejte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor.
Při první použití opakujte dokud se nenaplní dávkovací hadice uvnitř dávkovače.
INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNĚ:
V případě, že kontrolka svítí zeleně, dávkovač funguje
V případě, že kontrolka svítí červeně s 5 s přerušováním, tak prosím vyměňte baterie
V případě, že kontrolka svítí červeně s 2 s přerušováním, prosím odstraňte předmět pod dávkovačem
UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Dávkovač čistěte vlhkým ubrouskem a následně osušte. Neumývejte dávkovač vodou.
Dávkovač desinfekce je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby nebyl dávkovač vystaven přímému slunci a dešti.
Během přemístění dávkovače musí být nádoba na náplň prázdná.
Dovozce do ČR: ALFI Corp., s.r.o, DIČ CZ28587855, www.alficorp.cz

Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekce ZENCO
Katalogové označení: DAV007
NÁVOD
INSTALACE:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nainstalujte dávkovač na zeď nebo držák pomocí přiložených šroubů nebo oboustranné lepicí pásky. V případě instalace pomocí oboustranné lepící pásky se ujistěte, aby byly obě
plochy čisté a suché.
Otevřete víko dávkovače pomocí přiloženého klíče.
Oddělejte kryt dávkovače a ze strany dávkovače a vložte 4 ks nových C baterií podle správné polarity a zavřete víko.
Naplňte dávkovač požadovanou náplní (gel/tekutina) z horní strany.
Přepněte boční tlačítko do polohy ON
Zavřete kryt dávkovače

POUŽITÍ:
Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 8 – 12 cm zespod od dávkovače.
Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanou dávku náplně. V případě, že potřebujete více náplně, oddělejte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor.
Při první použití opakujte dokud se nenaplní dávkovací hadice uvnitř dávkovače.
INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNĚ:
V případě, že kontrolka svítí zeleně, dávkovač funguje
V případě, že kontrolka svítí červeně s 5 s přerušováním, tak prosím vyměňte baterie
V případě, že kontrolka svítí červeně s 2 s přerušováním, prosím odstraňte předmět pod dávkovačem
UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Dávkovač čistěte vlhkým ubrouskem a následně osušte. Neumývejte dávkovač vodou.
Dávkovač desinfekce je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby nebyl dávkovač vystaven přímému slunci a dešti.
Během přemístění dávkovače musí být nádoba na náplň prázdná.
Dovozce do ČR: ALFI Corp., s.r.o, DIČ CZ28587855, www.alficorp.cz
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Nainstalujte dávkovač na zeď nebo držák pomocí přiložených šroubů nebo oboustranné lepicí pásky. V případě instalace pomocí oboustranné lepící pásky se ujistěte, aby byly obě
plochy čisté a suché.
Otevřete víko dávkovače pomocí přiloženého klíče.
Oddělejte kryt dávkovače a ze strany dávkovače a vložte 4 ks nových C baterií podle správné polarity a zavřete víko.
Naplňte dávkovač požadovanou náplní (gel/tekutina) z horní strany.
Přepněte boční tlačítko do polohy ON
Zavřete kryt dávkovače

POUŽITÍ:
Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 8 – 12 cm zespod od dávkovače.
Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanou dávku náplně. V případě, že potřebujete více náplně, oddělejte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor.
Při první použití opakujte dokud se nenaplní dávkovací hadice uvnitř dávkovače.
INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNĚ:
V případě, že kontrolka svítí zeleně, dávkovač funguje
V případě, že kontrolka svítí červeně s 5 s přerušováním, tak prosím vyměňte baterie
V případě, že kontrolka svítí červeně s 2 s přerušováním, prosím odstraňte předmět pod dávkovačem
UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Dávkovač čistěte vlhkým ubrouskem a následně osušte. Neumývejte dávkovač vodou.
Dávkovač desinfekce je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby nebyl dávkovač vystaven přímému slunci a dešti.
Během přemístění dávkovače musí být nádoba na náplň prázdná.
Dovozce do ČR: ALFI Corp., s.r.o, DIČ CZ28587855, www.alficorp.cz

