INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie / żelu
dezynfekcyjnego
Model: 17.501-BM
17.501-SB
17.501-SP
Opis urządzenia
Kluczyk

Spód urządzenia

Pokrywa

Dysza wypływu płynu
Okienko czujnika

Pokrywa
zasobnika

Pokrywa pojeminka
na baterie
Wkręt zabezpieczający

Klamra zasobnika
Zasobnik płynu

Przycisk ustawień /
regulacji dawki płynu

Uchwyt mocujący
Wskaźnik LED
Obudowa

Pojemnik na baterie

Urządzenie przeznaczone jest do dozowania mydła w płynie lub żelu dezynfekcyjnego.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Płyny uzupełniane są z kanistra.
Dane techniczne
Materiał obudowy

Stal nierdzewna, tworzywo

Zasilanie

DC9V (6 x bateria AA )

Pojemność zasobnika

700 ml

Odległość wykrywania

5-9 cm

Wymiary

100 x 110 x 220 mm

Dawkowanie

0.5 - 2.5 ml (5 poziomów dawkowania)

Waga

1.1 kg

Zakres temperatury pracy

0-45°C

Ważne wskazówki dotyczące montażu / użytkowania urządzenia
1. Produkt zawiera delikatne, wrażliwe na wstrząsy układy elektroniczne, w związku z czym nie należy
narażać urządzenia na uderzenia, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Urządzenie należy instalować z dala od bezpośredniego działania wody, słońca, źródeł ognia, oleju
i lotnych gazów.
3. Obiekty odblaskowe należy usunąć z obszaru wykrywania ruchu.
4. Należy unikać umieszczania odblaskowych powierzchni (lustra, stal nierdzewna) na blatach pod spodem
urządzenia i na ścianach w obszarze wykrywania ruchu.
5. Zaleca się aby dzieci użytkowały urządzenie wyłącznie pod opieką dorosłych, aby zapobiec
przypadkowemu połknięciu płynu !
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W przypadku montażu urządzenia nad
blatem wykonanym ze stali nierdzewnej,
należy zapewnić minimalną odległość
35 cm pomiędzy dolną krawędzią
obudowy a blatem.

Podłoga

Uruchomienie i obsługa
Klucz
Pokrywa
Pokrywa
uszczelniająca
Klamra
mocująca

Przycisk
regulacji płynu

Wskaźnik LED

1. Po zamontowaniu urządzenia na
ścianie otwórz górną pokrywę
dozownika przy pomocy znajdującego się w zestawie kluczyka.
2. Włóż baterie do pojemnika na baterie
postępując zgodnie z załączoną
poniżej instrukcją instalacji i wymiany
baterii.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
ustawień przez 3 sekundy, po czym
wskaźnik LED zaświeci się migając
3 razy.

4. Otwórz wewnętrzną pokrywę uszczelniającą i wlej
do zasobnika mydło w płynie, następnie usuń
nadmiar płynu.

5. Umieść rękę pod czujnikiem aż do
podania płynu.

Sposób instalacji / wymiany baterii

Pokrywa
pojemnika
na baterie
Wskaźnik LED

1. Mrugający wskaźnik LED oznacza,
że baterie nadają się do wymiany.

Wkręt
zabezpieczający

2. Wykręć wkręt zabezpieczający znajdujący
się na spodzie urządzenia i wysuń
pojemnik na baterie poprzez ściśnięcie
dwóch elementów zatrzaskowych.

3. Wyjmij zużyte i wstaw nowe baterie 9V / AA
(6 szt.). Wsuń pojemnik z bateriami do
wnętrza urządzenia i wkręć wkręt
zabezpieczający.

4. Po włożeniu baterii, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 3 sekundy, następnie wskaźnik LED zacznie migać. Po 3-krotnym mrugnięciu
urządzenie pozostanie w trybie gotowości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień, aby przełączyć urządzenie ze stanu gotowości urządzenia
do stanu uśpienia.
5. Zaleca się zainstalowanie baterii, nawet jeśli nie korzystasz z urządzenia. Urządzenie uruchamia się automatycznie co 72 godziny, aby uniknąć
przylgnięcia cewki.
6. Należy stosować 6 szt. identycznych, dobrej jakości baterii typu AA. Nie można instalować nowych i zużytych baterii jednocześnie. Baterie
słabej jakości mogą powodować skrócenie żywotności urządzenia.
7. Niektóre urządzenia mają zainstalowane baterie już przed dostawą, pozostając wtedy w stanie uśpienia. W takim przypadku przytrzymaj
przycisk ustawień przez 3 sekundy, wskaźnik LED zamiga 3 razy przechodząc w tryb gotowości.

Ustawianie wielkości dawki płynu
Przycisk regulacji
wielkości dawki płynu

Wskaźnik LED

W stanie gotowości urządzenia, można regulować wielkość
dawki płynu naciskając przycisk regulacji. Domyślna
wyjściowa objętość dawki wynosi około 1,0 ml. Po
każdorazowym naciśnięciu przycisku wielkość dawki
będzie się zwiększać o około 0,5 ml. Występuje 5 poziomów
wielkości dawki tworząc zakres 0,5 - 2,5 ml. Różne płyny
mogą mieć niewielkie odchylenia od tych wartości.

Rozwiązywanie problemów
Problem

Przyczyna

Potencjalne Rozwiązanie Problemu

Wskaźnik LED nie świeci

Awaria systemu sterowania

Wymienić kontroler

Problem z zasilaniem

Sprawdź obwody i baterie

Słaby kontakt baterii lub brak zasilania

Zainstaluj ponownie lub wymień baterie

Problem z obwodami lub słaby kontakt

Sprawdź obwody

Zablokowany widok wskaźnika LED

Wyczyść okienko wskaźnika LED

Wskaźnik LED miga

Słaba moc baterii

Wymień baterie

Wskaźnik LED świeci,
urządzenie nie podaje mydła

Czujnik kontynuuje pracę

Usuń obiekt z obszaru wykrywania

Poza zasięgiem wykrywania

Skontaktuj się ze sprzedawcą

Błąd urządzenia

Skontaktuj się ze sprzedawcą

Krótki czas dostarczania płynu

Ustaw odpowiednią dawkę płynu

Niewystarczająca
dawka płynu

Zbyt lepki płyn

Zredukuj lepkość cieczy

Koagulacja lub niedrożność płynu

Spróbuj ponownie lub skontaktuj się ze sprzedawcą

Wskazówki: Nie dopuść aby zanieczyszczenia dostały się do pojemnika, aby uniknąć zablokowania

Czyszczenie i konserwacja
Produkt należy czyścić miękką szmatką stosując wyłącznie neutralne detergenty. Po wyczyszczeniu wytrzeć
detergent i brud używając wykręconej miękkiej ściereczki, a następnie wytrzeć do sucha.Nie wolno czyścić
urządzenia pod bieżącą wodą, nie należy używać do czyszczenia szorstkich gąbek, preparatów
przeznaczonych do szorowania zawierających materiały ścierne oraz środków chemicznych zawierających
agresywne substancje typu amoniak, wybielacze, kwasy, rozpuszczalniki, które mogą spowodować wytrawienie
zewnętrznej powłoki dekoracyjnej oraz aby nie zniszczyć wewnętrznych układów elektronicznych. Szczególnie
należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić przezroczystej osłony okienka z czujnikiem indukcyjnym
zlokalizowanego na spodzie urządzenia, aby uniknąć zmniejszenia skuteczności reakcji.
Informacje dotyczące utylizacji
Proszę nie wyrzucać zużytych baterii, przetwarzaj zużyte baterie we właściwy sposób!
Urządzenia oznaczone tym znakiem nie wolno usuwać wraz z odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbioru
odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu ! Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz
chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu
należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych.
ul. Wrocławska 170, 62-800 Kalisz, Poland
stella@stella24.pl
www.stella24.pl

