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 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Automatyczny dozownik do płynów takich jak np. mydło czy płyn do mycia naczyń. Do
dozowania płynów wykorzystuje wbudowany czujnik podczerwieni IR. Idealne rozwiązanie
do często uczęszczanych pomieszczeń takich jak kuchnia, łazienka czy pokoje socjalne w
miejscach  publicznych.  Urządzenie  ma  zbiornik  o  pojemności  aż  300  ml,  więcej  niż
wielkość  standardowego  opakowania  mydła  w  płynie,  co  znacząco  zwiększa  jego
bezobsługowość i ogranicza konieczność napełniania. Specjalna miarka ułatwia bieżącą
kontrolę jego napełnienia. Wyposażony został dodatkowo w 4 antypoślizgowe nóżki, które
uniemożliwiają jego przypadkowe wywrócenie się w wilgotnym środowisku. Zasilany jest 3
bateriami AA, co uniezależnia go od źródeł energii elektrycznej.

Cechy produktu:

• Automatyczny dozownik znacząco ułatwia i przyśpiesza dozowanie odpowiedniej
ilości  mydła  w płynie  czy innego płynu dezynfekcyjnego -  wystarczy podstawić
ręce pod spód urządzenia, a porcja płynu natychmiast wypłynie z dozownika. 

• Do dozowania płynów wykorzystuje wbudowany czujnik podczerwieni IR. 
• Znacząco  zwiększa  poziom  higieny  w  pomieszczeniach  publicznych.  Jest

bezdotykowy. 
• Przeznaczony  do  ustawienia  na  płaskiej  powierzchni  w  poziomie.  Dodatkową

stabilizację zapewniają 4 antypoślizgowe nóżki na spodzie. 
• Pojemnik  na  płyn  o  pojemności  300  ml  wystarczy  na  długie  użytkowanie

dozownika bez potrzeby jego uzupełniania. 
• Bardzo szybko się napełnia - nie potrzeba do tego żadnych dodatkowych narzędzi!
• Zasilanie bateryjne uniezależnia dozownik od źródła energii elektrycznej! 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: 3x bateria AA (brak w zestawie) 
• Pojemność zbiornika na płyn: 300 ml 
• Wymiary: 17 cm x 10 cm x 6,5 cm 
• Kolor: jak na zdjęciu 
• Opakowanie: kartonowe pudełko

Instrukcja obsługi – przygotowanie:

→ Zdejmij klapkę na spodzie urządzenia i umieść w gnieździe 3 baterie AA pamiętając o 
odpowiedniej polaryzacji (+ / -), następnie zamknij klapkę.

→ Upewnij się, że przycisk obok klapki baterii jest przesunięty w pozycję OFF. 

→ Wysuń zbiornik na mydło pociągając go do tyłu (w tylnej części urządzenia).

→ Napełnij zbiornik mydłem bądź innym płynem czyszczącym maksymalnie do znacznika 
MAX zaznaczonego na zbiorniku i po napełnieniu wsuń go do szczeliny z tyłu dozownika.

Dalsze użytkowanie:

→ Aby włączyć automatyczne dozowanie wciśnij przycisk włącznika.

→ Urządzenie automatycznie dozuje mydło po podłożeniu rąk pod dyszę na górze 
urządzenia.

UWAGA: Jeżeli planujesz nie korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, 
wyjmij z niego baterie!

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu może wystąpić konieczność parokrotnego 
poruszania rękami pod dyszą urządzenia, aby je aktywować!


