
Trzymać z dala od ognia.
Nie wystawiać bezpośrednio na promienie słoneczne.
Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Wyciągnij baterię oraz płyn w trakcie dłuższej przerwy nieużywania urządzenia.
Czyść urządzenie regularnie.
Nie używaj wody ani silnych środków do czyszczenia jako środka do dezynfekcji.
Nie dopuść do umyślnego uszkodzenia urządzenia.
Nie dopuść do zakurzenia wnętrza zbiornika na płyn do dezynfekcji.
W razie uszkodzenia urządzenia skontaktuj się z dostawcą.
Nie naprawiaj urządzenia samemu.
Nie wypełniaj zbiornika żrącym płynem.

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

SPECYFIKACJA
Dedykowana koncentracja cieczy - ≤ 1000 mpa.a
Dedykowany rodzaj płynu – płyn / żel
Dedykowana objętość jednej porcji - płynu 0,3-0,8 ml / żel 0,25 ml 
Urządzenie wyposażone w sensor ruchu o zasięgu 50-1200 mm
Materiał - ABS
Pojemność – 1000 ml
Zasilanie: 4 baterie typ C / LR14 (niezałączone w zestawie) /
dedykowany zasilacz AC/DC 5-6V (niezałączony w zestawie)

SPIS CZĘŚCI
1. Zamek 
2. Wizjer
3. Lampka LED
4. Otwór zbiornika
5. Zbiornik
6. Pompka płynu
7. Gniazdo na zasilacz
8. Otwór na zabezpieczenie  przed kradzieżą
9. Otwór montażowy
10.  Komora na baterię
11.  Włącznik/wyłącznik
12.  Czujnik ruchu
13.  Dozownik

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją



MONTAŻ NAŚCIENNY *
Znajdź docelowe miejsce na zamocowanie urządzenia na ścianie zachowując minimum 40 cm odstępu wokół niego.
Otwórz przednią pokrywę urządzenia oraz wyciągnij zbiornik na płyn.
Zaznacz na ścianie rozstaw otworów montażowych oraz  wywierć otwory na kołki.
Przykręć dozownik do ściany za pomocą załączonych śrub oraz kołków.
Otwórz pokrywę zasłaniającą baterię oraz wsadź baterię do środka lub użyj zasilacza.
Wsadź z powrotem pojemnik na płyn.
Uzupełnij pojemnik płynem przeznaczonym do dezynfekcji.

* Jeżeli do urządzenia używasz dedykowanego statywu podłogowego lub biurkowego użyj dedykowanego rozstawu otwór
montażowych w celu poprawnego zainstalowania urządzenia na statywie.

SPOSÓB UŻYCIA
 Wsadź baterię do środka lub użyj zasilacza. Jeżeli używasz zasilacza
wyciągnij baterię z urządzenia.
Napełnij zbiornik urządzenia płynem do dezynfekcji (zalecany płyn o
stężeniu alkoholu nie większym niż 75%).
 Włącz urządzenia przy pomocy guzika.
Podczas pierwszego użycia urządzenie potrzebuje około 20-30 ruchów ręką
w celu napompowania instalacji.
Podstaw ręce pod czujnik i poczekaj aż dozownik uwolni płyn.
Jeżeli baterie będą bliskie wyczerpaniu lampa LED zapali się na czerwono.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

KONSERWACJA
Produkt jest przeznaczony do użytku wewnętrznego.
Proszę unikać silnego nasłonecznienia urządzenia.
Używaj suchego ręcznika do czyszczenia urządzenia.
Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie należy instalować urządzenie
w wilgotnych miejscach np. w takich jak m. in. prysznice, baseny itp.
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