
AUTOMATYCZNY DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE (SA1100PDW) 

 

 
Tel.:(+48) 61 6100212, Fax:(+48) 61 6100307, E-mail: biuro@faneco.com 

      Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że spełni on Państwa oczekiwania 
i przyczyni się do zachowania najwyższego poziomu higieny 
     Obudowa dozownika wykonana została z trwałego tworzywa ABS. Urządzenie wyposażone jest w 
procesor sterujący o wysokiej odporności na zakłócenia oraz czujnik podczerwieni zapewniający 
bezdotykową obsługę, co pozwala zminimalizować ryzyko infekcji. Niski pobór energii zwiększa 
żywotność baterii. Dozownik doskonale sprawdza się w miejscach użyteczności publicznej, służbie 
zdrowia, przemyśle, kuchniach, toaletach i łazienkach. 

Właściwości:  
 Odpowiedni do wszystkich rodzajów mydła w płynie. 
 Pojemnik na mydło o pojemności 1,1 litra. 
 Wizjer stanu pojemności mydła. 
 Zamykany na kluczyk.  
 Łatwa obsługa, mydło uzupełniane z kanistra. 
 Stałe dozowanie niezmiennej ilości mydła 

1-pompka, 2-otwory wkrętów montażowych, 3-korek pojemnika na mydło, 
4-pojemnik na baterię, 5-pojemnik na mydło, 6-czujnik podczerwieni,  
7-otwór wylotowy mydła, 8-wyłącznik 

Sposób montażu: 
1. Otworzyć kluczykiem obudowę przednią. Zgodnie z wymiarami podanymi na rys. 2 wywiercić w 

miejscu montażu cztery otwory o średnicy 6 mm, wsadzić w nie kołki rozporowe a następnie za 
pomocą wkrętów przytwierdzić obudowę tylną dozownika.  

UWAGA! Należy zachować co najmniej 40cm wolnej przestrzeni pod dozownikiem. NIE instalować 
dozownik w miejscach o silnym działaniu promieni słonecznych i ich odbiciach (np. blat z połyskiem). 
2. Rys. 3 – Zdjąć pokrywę pojemnika na baterie, umieścić 4 baterie typu LR6 (AA) 1,5V w 

pojemniku (zaleca się użycie baterii alkalicznych). Założyć pokrywę pojemnika na baterie.  
3. Zamknąć obudowę przednią. 

 

Uzupełnianie zbiornika mydłem. Otworzyć kluczykiem obudowę przednią. Zdjąć korek zbiornika.  
Napełnić zbiornik mydłem – max. poj. 1100 ml. Zamknąć korkiem zbiornik. Zamknąć obudowę. 
Uruchamianie urządzenia.  
Podstawienie dłoni pod dozownik w odległości ok. 5-8 cm od otworu wylotowego mydła spowoduje 
wypłynięcie mydła przez otwór wylotowy. Jedna doza to 1 ml mydła.  
Utrzymanie dłoni pod dozownikiem spowoduje wypłynięcie dozy mydła co 3 sek. do 10 powtórzeń. 
UWAGA! W nowym dozowniku system pomp jest wypełniony powietrzem. W celu odpowietrzenia 
systemu należy kilkakrotnie przesunąć dłonie pod czujnikiem podczerwieni. 
 
Kontrolować poziom mydła przy pomocy okienka kontrolnego. Nie dopuszczać do zaschnięcia mydła w pompce 
dozownika. W przypadku zaschnięcia mydła w dozowniku należy go napełnić ciepłą wodą, zamieszać 
zawartość pojemnika i poczekać, aż mydło odzyska płynną konsystencję. Nie należy dopuszczać do 
całkowitego opróżnienia zbiornika na mydło. Zasychające mydło może unieruchomić system zaworów 
dozownika. Dozownik czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnych, neutralnych środków myjących.     
Nie dopuszczać do zamoczenia elementów sterujących urządzenie, znajdujących się w dolnej części 
dozownika. Zawilgocenie układów elektrycznych dozownika spowoduje unieruchomienie urządzenia i uratę 
gwarancji. 

Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące naszych produktów prosimy kierować na adres e-mail: info@faneco.com 
 

Budowa: 

 


