
Automatikus
szappan- és mosogatószer-adagoló

Használati útmutató

Figyelmesen olvassa el!



MÛKÖDÉSI LEÍRÁS •

Az elemek behelyezése és cseréje
1. Gyõzõdjön meg róla, hogy a készülék alján található kapcsoló Ki (OFF)

állásban van.

2. Vegye le a készülék alján található elemtartó fedelét.

3. Helyezzen be 4 db 1,5 V-os AAA elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra.

4. Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Fontos:

Célszerû az elemcserét a szappan vagy mosogatószer betöltése elõtt
elvégezni, mert így elkerülhetõ a folyékony szappan véletlen kiömlése.

Tippek:

1. Az elemek cseréje akkor célszerû, amikor az automatikus adagolás és
hangjelzés gyengül.

2. Ha úgy végzi az elemcserét, hogy a készülékben van még szappan vagy
mosogatószer, gyõzõdjön meg arról, hogy a tároló tartály fedele stabilan
a helyén van-e. Így elkerülheti a  folyadék kiömlését, amikor megfordít-
ja a készüléket az elemcseréhez.

3. Ha hosszabb ideig nem használja az adagolót, vegye ki az elemeket.

A szappan illetve mosogatószer betöltése

1. Gyõzõdjön meg róla, hogy a készülék alján található kapcsoló Ki (OFF)
állásban van.

2. Emelje le a tárolótartály tetejét a zárófedél hátsó részén található
bemélyedésnél.

3. Töltse meg a tartályt folyékony szappannal vagy mosogatószerrel.

4. Rakja vissza a fedelet.

Megjegyzés: Az adagoló akkor mûködik hibátlanul, ha a tartályban lévõ
szappan vagy mosogatószer szintje nem magasabb a tartályon található
"MAX" jelzésnél és nem alacsonyabb, mint a tartály magasságának 1/8-a.
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Az automatikus adagolás, a hangjelzés és LED-es világítás
ki-, bekapcsolása

1. Ha a készülék alján található kapcsolót "ON - be" állásba állítja, az
automatikus adagolás bekapcsolódik.

2. Ha a kapcsolót "CHIME - hangjelzés" állásba állítja, akkor az adagolás
mellett a hangjelzés  és a tartályban található LED-es világítás is
üzemkész lesz.

Tipp: A gyerekek nagyon kedvelik a készülék dallamát és a LED villogását,
így nagy örömmel szoknak rá a rendszeres kézmosásra.

3. Rakja a kezét az adagolócsõ alá. A beépített infravörös érzékelõ észleli
ezt és kismennyiségû szappant vagy mosogatószert adagol a kezébe.

A továbbiakban, amikor használni akarja a készüléket egyszerûen tegye a
kezét az adagolócsõ alá.

A készülék kikapcsol, ha a kapcsolót "OFF - ki" állásba állítja.

Tipp: Elsõ használatkor többször tegye a kezét az adagolócsõhöz, hogy a
rendszer feltöltõdjön szappannal vagy mosogatószerrel.

Figyelmeztetés

– Ügyeljen arra, hogy még a készülék alja se kerüljön víz alá, mert a befolyó
víz tönkreteszi az elektronikát!

– A készülék csak vízszintes felületre állítva mûködik hibátlanul.

– Ne higítsa a szappant vagy a mosogatószert!

– A közvetlen erõs napsugárzás az infravörös érzékelõt megzavarja.
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Fontos figyelmeztetés:
Ne mossa el és ne rakja vízbe vagy folyó víz alá az adagolót, mert a
készülékbe jutó víz tönkreteszi az elektronikát. Tisztítás csak kívülrõl, puha
ronggyal vagy szivaccsal, semleges tisztítószerrel.

Figyelmeztetés:
Az adagoló csak szabványos folyékony szappannal illetve mosogatószerrel
használható. A habos vagy szilárd részecskéket tartalmazó folyadék
eltömheti az adagolómechanikát!

Elemtartó

OFF - Ki

ON - Be

CHIME - Hangjelzés

Szappantartály tetõ
Felfelé nyílik

Szappantároló tartályAdagolócsõ


