
 NEŽ ZAČNETE S MONTÁŽÍ, JE NUTNÉ SI OVĚŘIT, ZDA NA DANÉM MÍSTĚ SENZOR DÁVKOVAČE FUNGUJE. VLOŽTE DO DÁVKOVAČE BATERIE
 DLE NÁVODU, ZAPNĚTE PŘÍSTROJ Z BOKU BEZ MÝDLA A UJISTĚTE SE , ZDA SENZOR BEZVADNĚ REAGUJE NA MÍSTĚ, KTERÉ JSTE MU URČILI.
 SENZOR MOHOU RUŠIT ODLESKY UMYVADLA, VODOVODNÍCH BATERIÍ, ODRAZY ZRCADEL APOD.
 NA NEVHODNÉM MÍSTĚ SE MŮŽE STÁT, ŽE SENZOR SPÍNÁ STÁLE NEBO NAOPAK VŮBEC!
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A- Odemkněte dávkovač pomocí přiloženého klíčku nebo s�skněte palcem tlačítko a zatlačte jej směrem ke své ruce. 
     Pokud máte dávkovač připevněný a jen jej doplňujete, nezapomeňte jej před otevřením krytu VYPNOUT na boční straně (jinak dojde ke znečištění  
     dávkovače uvnitř) 
B- Dávkovač je jištěný pojistkou, kterou nyní vyjměte. 
C- Tahem vzhůru odeberte dávkovací nádobu. 
D- Tahem vzhůru k sobě sejměte ochranný kryt baterií. 
E- Tužkou označte místo pro vyvrtání otvorů (otvory pro uchycení jsou uprostřed nebo po stranách jak je šipkou vyznačeno na obrázku E) 
F- Vyvrtejte otvory. Součás� balení jsou: 4 šrouby,  4 hmoždinky, bezpečnostní klíč k otevírání zásobníku, nástavec k případnému používání zásobníku bez  
     klíče.  Pro připevnění použijte přiložené hmoždinky a šrouby. 
G- Vložte 4 ks baterií 1,5v typ C a zpět opačným způsobem zasuňte ochranný kryt baterií podle obr. D. 
H- V případě zakoupení dávkovače na zpěňovací mýdlo, lze zakoupit mýdlo již naředěné nebo si jej můžete sami doma následně vyrobit smícháním: 
     30% tekutého mýdla+70% čisté vody.  
I- Zasuňte zpět ochrannou pojistku. 
J- Naplňte zásobník tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem nebo zpěňovacím mýdlem podle typu zakoupeného dávkovače 
K- Uzavřete zásobník. Pro domácí používání doporučujeme místo klíče použít přiložený nástavec k otevírání zásobníku pouhým stlačením. Nástavec  
    zacvakněte do otvoru a pootočte-obr. K. 
    Zapněte přístroj posuvným tlačítkem na straně. 
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 
 
-součást balení- 4 šrouby, 4 hmoždinky, klíč k otevírání zásobníku, nástavec k případnému otevírání zásobníku bez klíče  
-baterie nejsou součás�- použi� baterie 4 ks - 1,5 V typ C 
-objem nádobky 1000ml 
-váha 1,006 kg 
-materiál ABS 
-SENZOR- POZOR- dávkovač snímá dlaň až do 7 cm pod senzorem- umístění dávkovače musí být ve výši min 12 cm nad umyvadlem,  
 aby při čištění umyvadla pod dávkovačem nedocházelo k nechtěnému dávkování. 
-při doplnění mýdla - vypněte na straně přístroj-jinak dojde k dávkování uvnitř přístroje a následně k jeho znečištění uvnitř. 
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PRED ZAČIATKOM MONTÁŽE, JE NUTNÉ SI OVERIŤ, ČI NA DANÉ MIESTO SENZOR DÁVKOVAČA FUNGUJE. VLOŽTE DO DÁVKOVAČA 
BATÉRIE PODĽA NÁVODU, ZAPNITE PRÍSTROJ Z BOKU BEZ MYDLÁ A UISTITE SA, ČI SENZOR REAGUJE NA MIESTE, KTORÉ STE MU URČILI.
SENZOR MÔŽU ZASAHOVAŤ ODLESKOV UMÝVADLÁ, VODOVODNÉ BATÉRIE, ODRAZMI ZRKADIEL POD.
NA NEVHODNOM MIESTĚ SA MÔŽE STAŤ, ŽE SENZOR REAGUJE STÁLE ALEBO NAOPAK VÔBEC!

J

1

1

2

A C D

E F G

tekuté
mýdlo
30%

čistá
voda
70%

321

H I

1
2

B

K
 

 

A- Odomknite dávkovač pomocou priloženého kľúča alebo stlačte palcom tlačidlo a zatlačte ho smerom ku svojej ruke. 
     Ak máte dávkovač pripevnený a iba ho doplňujete, nezabudnite ho pred otvorením krytu VYPNÚŤ na bočnej strane (inak dôjde ku znečisteniu  
     dávkovača vo vnútri) 
B- Dávkovač je istený poistkou, ktorú teraz vy?ahnite . 
C- Ťahom hore odoberte dávkovaciu nádobu. 
D- Ťahom hore a k sebe otvorte ochranný kryt batérií. 
E- Ceruzkou označte miesto pre vyvŕtanie otvorov (otvory pre uchytenie sú v strede alebo na bokoch, ako je šipkou vyznačené na obrázku E) 
F- Vyvŕtajte otvory. Súčasťou balenia sú: 4 skrutky, 4 hmoždinky, bezpečnostný kľúč na otváranie zásobníka, nástavec pre prípadné používanie zásobníka bez  
     kľúča.  Pre pripevnenie použite priložené hmoždinky a skrutky. 
G- Vložte 4 ks batérií 1,5V typ C a späť opačným spôsobom zasuňte ochranný kryt batérií podľa obr. D. 
H- V prípade zakúpenia dávkovača na penové mydlo, je možné zakúpiť mydlo už nariedené alebo si ho môžete sami doma nasledovne vyrobiť: zmiešaním 
     30% tekutého mydla + 70% čistej vody.  
I- Zasuňte späť ochrannú poistku. 
J- Naplňte zásobník tekutým mydlom, dezinfekčným prostriedkom alebo penovým mydlom podľa typu zakúpeného dávkovača. 
K- Uzatvorte zásobník. Pre domáce používanie odporúčame namiesto kľúča použiť priložený nástavec na otváranie zásobníka iba stlačením. 
M- Nástavec zacvaknite do otvoru a pootočte - obr. K. 
    Zapnite prístroj posuvným tlačidlom na boku. 
 
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 
 
-súčasť balenia: 4 skrutky, 4 hmoždinky, kľúč na otváranie zásobníka , nástavec pre prípadné otváranie zásobníka bez kľúča 
-batérie nie sú súčasťou - použiť batérie 4 ks - 1,5 V typ C 
-objem nádobky 1000ml 
-váha 1,006 kg 
-materiál ABS 
-SENZOR - POZOR- dávkovač sníma dlaň až do 7 cm pod senzorom -      JE NUTNE umiestniť dávkovače vyššie ( 12cm nad umývadlo) ,  
 aby pri čistení umývadla pod dávkovačom nedochádzalo k nežiaducemu dávkovaniu. 
-pri doplnení mydla - vypnite prístroj na boku - inak dôjde k dávkovaniu vo vnútri prístroja a potom k jeho znečisteniu vo vnútri. 
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