
Automati kus Szappanadagoló Szerelési Útmutató
Köszönjük, hogy termékünket választott a, kérjük kövesse a használat útmutatót 

és a termék kézikönyvét az adagoló szereléséhez és alkalmazásához.

Kiegészítők listája
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1. Lépés: Automati kus szappanadagoló telepítése

Falra helyezés (lásd: A rész)

1)  Győződjön meg róla, hogy a felszín, amelyre felhelyezi lapos, sima, ti szta és száraz legyen.
    (A matrica csak sima felületen alkalmazható.)
    Az automatkus szappanadagolót legalább 20 cm-re az asztaltól kell felszerelni.
2) Vegye le a védőfóliát a matricáról, nyomja a szappanadagolót a felhelyezésre kívánt felszínre.
    15 másodpercig tartsa nyomva, majd nyissa fel a fedelét és nyomja még 15 másodpercig. 4 óra múlva használható.

Becsavarozás

1)  Használja a különleges lopásgátló kulcsot, illessze be a szappantartó tetején található kulcslyukba, tartsa fent kézzel a fedél tetejét és 
nyissa le óvatosan. A fedél az adagoló alján lesz.

2)  Vegye ki az utántölthető üveget és a nyomófejet (amint a B képen látható), és ezzel egyszerre nyomja oda az elemtartót. Fogja meg 
a két fogót a töltődoboz tetején és nyomja le a tetejétől az aljáig.

3)  Helyezze a szappanadagolót a falra, amelyre fel szeretné szerelni (amint a C képen látható), majd jelölje meg az alsó lemezhez tartozó 
rögzítő lyukat, fúrjon egy 4-6 mm-es lyukat a jelzésen és helyezze az alsó lemezt a falra a csatolt gumi dugóval és csavarral.

4) Hivatkozzon a 2. lépésre, hogy visszarakja az elemtartót, az újratölthető üveget és a pumpafejet az alsó részbe.

Telepítési módszer

Matricák
(a csomagolás

nem tartalmazza)

Elemtartó
helye

Hátsó rész



2. Lépés: Elemek behelyezése (amint a D képen látható)

Nyissa ki a szappanadagolót. Az elemtartó jobb oldalon, a szappanadagolóval szemben 
található. Nyomja előre az elemtartó fedőjét, tegyen 4 elemet a pozití v és a negatí v részhez, 
és zárja be az elemtartó fedőjét. Ugyanakkor, használhat 6V DC tápegységet is. 
(a csomagolás nem tartalmazza)

4. Lépés: Kiválaszthatja az adagolás mennyiségét (1 vagy 2). Jegyezze meg, hogy 1 nyomásnál 
a jelzőfény kétszer villog zölden, 2 nyomásnál 3-szor, hogy meg tudja különböztetni.

3. Lépés: Telepítse a szappantartó 
utántölthető üvegét 
(amint az E képen látható)

1) Helyezze az utántölthető üveget a vezérlődoboz felső pumpa fejére, úgy, hogy lefelé nézzen az üveg.
2)  Óvatosan tegye a pumpa fejet a vezérlődoboz barázdájára. Győződjön meg róla, hogy a tolórúd beakad 

az 1. üres pozícióba, amely a pumpa fej ürítő fúvókáján található.
3)  Zárja be a szappanadagoló fedelét, tegye kezét 1-8 cm-re a szappanadagolótól. A LED jelzőfény zölden 

fog világítani és belenyomja a szappant a kezébe.
Amikor a szappanadagoló be van kapcsolva, a LED jelző fény felvillan zölden/pirosan
háromszor egymás után, amely azt jelzi, hogy a vezérlődoboz ki van-e kapcsolva.

Időzítő

Pumpafej 
felső állásban

4 x AA Elem
(nem tartozék)

1) A gép feltölthető folyékony szappannal, fertőtlenítővel és az alkoholos folyadékkal.
2)  A hab megfelel fertőtlenítőnek, beleértve a szappant és folyékony szappant. Amennyiben habbal tölti  fel a gépet, takarékosabb, mint 

a hagyományos szappan. Például, a habosítószert tartalmazó folyékony szappan közvetlenül hozzáadható. A habosítószer nélküli folyékony 
szappant lehet vízzel hígítani. A szappan-víz arány általában 30% folyékony szappanhoz 70% víz.

3) Folyékony szappannak megfelel mindenféle folyékony állagú szappan folyadék, gél tí pusú ti sztí tószer, stb.
• A folyékony szappan folyadéknak alacsony a tapadási foka, és előre-hátra rázható az üvegben, mint a háztartási mosószer, sampon, tusfürdő, stb.
Kerülje el a kenőcsöt, kristályt, és a sűrített  folyadékot, mert eldugíthatja a pumpafej kivezető nyílását, amely a szappanadagoló normál 
használatát akadályozhatja.

Folyadék hozzáadási módszer

A gép feltölthető bármilyen kézfertőtlenítésre alkalmas alkoholos folyadékkal, folyékony szappannal, illetve gél állagú fertőtlenítő szerrel. 

Adagolandó mennyiség beállítása

Lopásgátló kulcs (1 db)  •  Gumi dugó és csavar (3 db)  •  Útmutató (1 db)
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További információkért kérjük látogasson el a következő webhelyre: 
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Az adagoló beállítása: kiválaszthatja, hogy a készülék 1 vagy 2 adag kézfertőtlenítőt adagoljon 
1) Nyissa ki a készüléket a speciális kulccsal
2)  A készülék bal oldalán található fekete időzítő gomb megnyomásával tudja kiválasztani, hogy a készülék egy vagy két adag fertőtlenítőt 

adagoljon egyszerre.
Ha a kívánt mennyiség 1 adag, akkor a készüléken látható LED lámpa kétszer röviden villog.
Ha 2 adagot szeretne beállítani, akkor a LED lámpa egymás után háromszor világít.

Ha folyékony szappannal, vagy gél állagú 
kézfertőtlenítővel szeretné feltölteni, 
abban az esetben a rozsdamentes 
szűkítő szelepet távolítsa el az adagoló 
tartály aljáról. 

Amennyiben alkoholos kézfertőtlenítő 
folyadékkal tölti  fel a gépet, 
győződjön meg róla, hogy a készülék 
adagoló tartályának alján, a rozsda-
mentes acél szűkítő szelep rögzítve van. 

Fúvókával Fúvóka nélkül


