
Automatyczny dozownik mydła

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i ją zachować.

Aluminium+ABS

Automatyczny dozownik mydła

Czujnik podczerwieni

10 CM+/-2 CM

1000 ml

55 000 razy

A: 4 szt. rozmiaru „AA”, bateria alkaliczna

B: Zasilacz AC/DC (alternatywa), prosimy 
o kontakt ze sprzedawcą
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Pokrywa butelki

Uchwyt na butelkę
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Kontrolka

Powłoka

Obudowa baterii

Odpływ

Osłona uchwytu na butelkę

Złącze prądu stałego

Czujnik

Wylot

Przycisk ustawień

Płytka montażowa
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Uwaga: W przypadku blatu 
ze stali nierdzewnej wyso-
kość powinna wynosić co 
najmniej 40 cm.

Montaż

Aby zagwarantować, że to urządzenie będzie w pełni spełniać swoje wyjątkowe funkcje i aby 
przedłużyć jego okres użytkowania w ramach przyszłej pracy, prosimy o zwrócenie uwagi na 
poniższe punkty.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

2. Należy zainstalować 4 szt. baterii alkalicznej wielkości „AA”, marka baterii powinna być taka 
sama, nie należy łączyć ze sobą nowych i używanych baterii.

3. Należy upewnić się, że ściana jest płaska i wytrzeć ją do czysta, przed zamontowaniem tego 
urządzenia.

4. Należy zamontować urządzenie na wysokości co najmniej 30 cm nad blatem.

5. Prosimy o przekazanie niniejszej instrukcji obsługi użytkownikowi po zakończeniu instalacji.

6. Należy upewnić się, że pod obszarem działania czujnika jest wolna przestrzeń.

7. Nie należy instalować elementów odblaskowych lub czujników fotoelektrycznych pod obszarem 
działania czujnika, pozwoli to uniknąć jego nieprawidłowego działania.

8. Nie należy instalować urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, aby uniknąć nieprawidłowego 
działania.

Spis elementów w opakowaniu

Urządzenie: 1 szt.

Instrukcja obsługi: 1 szt.

Szablon montażowy: 1 szt. Śruby samogwintujące: 5 szt.

Kołek rozporowy: 5 szt.

Podłoże

Klucz: 1 szt.

— Instrukcja obsługi —

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcja Zabronione Konieczne Nie wolno 
otwierać

Trzymać z dala od 
ognia

Aby uniknąć deformacji, prosimy nie 
umieszczać w miejscach nasłonecznionych

Produktu należy używać ostrożnie, nieostrożne 
użytkowanie spowoduje uszkodzenie urządzenia.

Proszę wyjąć baterię i wylać mydło, gdy urzą-
dzenie nie będzie używane przez dłuższy czas

Prosimy o regularne czyszczenie produktu

Nie wolno myć wodą, spowoduje to 
uszkodzenie urządzenia

Nie wolno celowo uszkadzać ani rozbijać 
urządzenia.

Nie należy używać silnie żrących 
chemicznych środków czyszczących.

Nie należy wpuszczać pyłu do dozownika 
mydła w płynie.

Absolutnie nie należy demontować, napra-
wiać, odnawiać urządzenia osobiście itp.
Spowoduje to awarię urządzenia itp. W sprawie naprawy pro-

simy o kontakt ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta na-

szej firmy.

Nie wylewać do urządzenia korozyjnych 
substancji chemicznych itp.

Trzymać z dala od ognia

Produkt

Czujnik

Odległość wykrywania

Materiały urządzenia

Obj.

Czas pracy baterii

Zasilanie

LISTA CZĘŚCI

Automatyczny bezdotykowy dozownik 
myd a w p ynie i  rodków dezynfekcyjnychłł ś

1 l MED Pro silver / graphite

SA1000ATS/SA1000ATG



Użytkowanie

Blokada

Osłona góra

Kontrolka

Pokrywa butelki

Uchwyt 
na 
butelkę

Przycisk 
ustawień

1. Otworzyć górną pokrywę za 
pomocą klucza, po 
zainstalowaniu baterii.

2. Otworzyć górną 
pokrywę.

3. Otworzyć pokrywę butelki, napełnić 
płynem i wyczyścić uchwyt na 
butelkę oraz pokrywę butelki.

4. Umieścić rękę pod obszarem 
działania czujnika, aż do 
momentu wypłynięcia płynu.

Należy upewnić się, że dzieci są z opiekunem podczas korzystania z tego urządzenia, aby 
zapobiec pomyłkowemu spożyciu przez nie mydła
W celu ochrony środowiska naturalnego nie należy wyrzucać zużytych baterii. 
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z wyznaczoną metodą recyklingu.

Nie należy rozpylać wody na urządzenie, wewnątrz znajdują się precyzyjne obwody elektroniczne.

Uwaga:

1. Po zainstalowaniu baterii kontrolka zamiga jeden raz, a urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Należy 
nacisnąć przycisk ustawień, urządzenie przejdzie w stan czuwania.

2. Po opuszczeniu fabryki urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, należy nacisnąć przycisk ustawień, aby 
rozpocząć jego użytkowanie. Kontrolka zamiga jeden raz, a urządzenie przejdzie w stan czuwania. Po 
naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ustawień przez 5 sekund wskaźnik zamiga jeden raz, a urządzenie 
przejdzie w stan uśpienia

Konserwacja

1. W urządzeniu znajdują się precyzyjne przyrządy elektroniczne i zawory 
elektromagnetyczne,  nie wolno uderzać urządzenia, aby uniknąć awarii.

2. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodów podczas demontażu urządzenia.

3. Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy przetrzeć go miękką szmatką zanurzoną w neutralnym detergencie. 
Następnie zetrzeć detergent i brud wilgotną, odciśniętą szmatką.  Nie należy rozpylać wody na urządzenie ani 
używać detergentów zawierających cząsteczki takie jak proszek odkażający, proszek do prania lub rozcieńczalnik 
ani nylonowej szczotki, aby uniknąć uszkodzenia powłoki lub niszczenia wewnętrznych elementów 
elektronicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić przezroczystej pokrywy okienka czujnika, 
żeby uniknąć pogorszenia działania czujnika.

4. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, a ma być ponownie używane, należy je napełnić ciepłą wodą 
(60 stopni) i włączyć kilka razy, gdyby płyn w środku był zamarznięty.

Regulacja dozowania płynu

Przycisk ustawień

Kontrolka

W urządzeniu można ustawić pięć różnych dozowanych ilości płynu: 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 
3 ml, 4 ml. Gdy urządzenie znajduje się w stanie czuwania, naciśnięcie przycisku ustawień 
powoduje regulację dopływu płynu. Ustawienie fabryczne wynosi 1,0 ml. Ilość dozowane-
go płynu może być inna, jeżeli stosowany jest inny płyn. Po każdym naciśnięciu przycisku 
ustawień lampka będzie odpowiednio migać. 0,5ml miga 5 razy, 1ml 1 raz, 2 ml  2 razy, 
3ml 3 razy, 4ml 4 razy.

lampka

Nieprawidłowe działanie

Wygląd Przyczyna Rozwiązanie

Kontrolka nie 
działa

Płyta PCB jest uszkodzona Wymienić PCB
Zasilanie Sprawdzić, czy bateria lub zas. prądem stałym są prawidł.
Wew. przew. są poluzowane Sprawdzić przew. wew. lub skontaktować się ze sprzedawcą

Okienko czujn. jest zabrudz. Wyczyść okienko czujnika

Kontrolka świeci 
się na czerwono Zużyte baterie Wymienić na nowe baterie (wszystkie 4)

Kontrolka 
działa, 
urządzenie 
nie działa

Czujnik stale wykrywa ruch Usunąć obiekt znajdujący się pod czujnikiem

Odl. od czujn. jest zbyt duża Skontaktować się ze sprzedawcą

Urządzenie jest zepsute Skontaktować się ze sprzedawcą

Ilość 
dozowanego 
płynu nie jest 
wystarczająca

Czas pracy jest zbyt krótki Wyregulować dozowanie płynu

Płyn jest zbyt lepki Należy zmienić na odpowiedni płyn

Zamarznięty płyn Kilka razy włączyć urządzenie, w sposób ciągły trzymając dłoń pod czujnikiem, aż do 

momentu, gdy płyn zacznie wypływać normalnie lub skontaktować się ze sprzedawcą

Uwaga: Należy unikać przedostawania się do butelki zgęstnień, aby uniknąć zatoru

Metoda instalacji

1. Przyłożyć szablon montażowy do ściany, 
wywiercić 5 otworów i włożyć kołek 
rozporowy z tworzywa sztucznego.

2. Zamocować płytkę montażową na ścianie za 
pomocą śrub.

3. Zawiesić urządzenie na haku płyty 
montażowej.

4. Przymocować uchwyt na butelkę do kołków 
rozporowych za pomocą śrub.

Instalacja i wymiana baterii

Kontrolka

Włącznik zasilania i regulacji

Śruba Obudowa 
baterii

1. Należy wymienić baterię, 
gdy kontrolka świeci się na 
czerwono.

2. Wyłączyć urządzenie 
(wciskać przycisk 
ustawień przez 5 sekund)

3. Odkręcić śrubę i wyjąć 
obudowę baterii

4. Wymienić baterię, założyć z powrotem 
obudowę i przymocować ją śrubą. 
Następnie ponownie wcisnąć przycisk 
ustawień, urządzenie przejdzie w stan 
czuwania.

3. Zasilanie tego urządzenia obejmuje baterię i zasilacz prądu stałego. Po każdym odcięciu zasilania urządzenie 
przejdzie w tryb uśpienia. Proszę wcisnąć przycisk ustawień, urządzenie ponownie przejdzie w tryb czuwania. 
Podczas używania zasilania z zasilacza prądu stałego, zasilanie z baterii zostanie automatycznie odcięte.

Szablon instalacyjny


