
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Bezdotykowy dozownik mydła 
lub płynu dezynfekującego. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
PRZED ZAINSTALOWANIEM I UŻYTKOWANIEM ZESTAWU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ! 

UŻYWAJ URZĄDZENIA ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. 



Bezdotykowy dozownik 
Informacje wstępne: 

1. Postaw urządzenie na płaskiej i suchej powierzchni. 
2. Używaj mydła w płynie o niskiej zawartości alkoholu. 
3. Gdy potrzebujesz przemieścić dozownik,wyłącz go najpierw. Pozwoli to uniknąć 

przypadkowego uruchomienia i rozlania płynu. 

4. Nie płucz urządzenia pod silnym strumieniem wody. Nie mocz spodu dozownika w 
stojącej wodzie. Takie działanie może uszkodzić urządzenie. 

5. Nie wystawiaj dozownika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innego 
silnego światła. Może to uszkodzić czujnik podczerwieni. 

6. Jeżeli nie będziesz używał urządzenia przez dłuższy czas, opróżnij i wyczyść pojemnik 
na płyn a następne schowaj dozownik w suchym miejscu. 

7. Zachowaj poniższą instrukcję, możesz jej potrzebować w przyszłości. 
 

Użytkowanie: 

1. Przekręć delikatnie pojemnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go otworzyć. 
2. Wlej wymaganą ilość płynu do pojemnika i delikatnie zakręć przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara aż do zablokowania. 
3. Włączanie – wciśnij raz przycisk zasilania na górze, aż zapali się niebieska kontrolka. 
4. Wyłączanie – wciśnij raz przycisk zasilania na górze, aż zapali się czerwona kontrolka. 
5. Po włączeniu urządzenia możesz podstawić rękę pod wylot piany aby automatycznie 

uruchomić dozowanie. 
 
 
 



Tabletki musujące: 

1. Jedna tabletka musująca jest dołączona do zestawu. 
2. Rozetnij opakowanie i wyjmij tabletkę musującą. 
3. Wsadź tabletkę do kubka i dodaj wody. 
4. Poczekaj około 5 minut, aż tabletka rozpuści się całkowicie. 
5. Przelej płyn do pojemnika dozownika. 
6. Tabletki musujące są sprzedawane osobno lub mogą być zastąpione zwykłym 

detergentem. 

 

Ładowanie urządzenia: 

1. Urządzenie wyposażone jest w port USB przeznaczony do ładowania wbudowanego 
akumulatora litowego. 

2. Podłącz dozownik przy pomocy kabla USB do ładowarki USB 5V. 
3. Podczas ładowania, czerwona kontrolka jest cały czas zapalona. 
4. Zapalenie się niebieskiej kontrolki oznacza pełne naładowanie akumulatora. 
5. Czas ładowania to ok. 3 godziny. 
6. Na pełnym naładowaniu urządzenie może działać do 40 dni, w zależności od 

intensywności użytkowania. 
7. Kiedy poziom baterii spadnie poniżej 20%, urządzenie samo się wyłączy aby wydłużyć 

okres użytkowania akumulatora. 
8. Przy następnym włączeniu, czerwona kontrolka zamiga dwukrotnie sygnalizując 

potrzebę ładowania. 

 
UWAGA! Wbudowana bateria litowa nie może być wystawiania na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Podczas czyszczenia uważaj, aby woda nie dostała się do środka 
urządzenia aby zapobiec zwarciu i zniszczeniu akumulatora. 

 

Uwagi bezpieczeństwa: 

1. Wlej skoncentrowany środek odkażający do rąk do pojemnika urządzenia, dolej 2-3 razy 
tyle wody w zależności od konsystencji płynu. Wymieszaj delikatnie, unikając 
potrząsania. Pamiętaj, że zbyt gęsty płyn będzie wpływał negatywnie na działanie 
urządzenia. 

2. Podczas dolewania, nie przekraczaj maksymalnego poziomu płynu w pojemniku. Jego 
przekroczenie może spowodować wadliwe działanie urządzenia. 

3. Nie odwracaj i nie przechylaj urządzenia. Może to spowodować przelanie się płynu i 
uszkodzenia urządzenia. 

4. Pojemność pojemnika na płyn to 350 ml. Zalecana ilość płynu w urządzeniu to 
maksimum 300 ml w celu zapewnienia poprawnego działania dozownika. 



Gwarancja: 

1. Produkt objęty jest roczną gwarancją. Podczas tego czasu producent zapewnia 
bezpłatne usuwanie usterek związanych z jakością wykonania i wadami fabrycznymi. 

2. Za początek okresu gwarancji uważa się datę zakupu urządzenia. 
3. Gwarancją nie są objęte następujące sytuacje: 

• użytkownik spowodował awarię przez nieprzestrzegania instrukcji 
• uszkodzenie mechaniczne związane z upadkiem ub uderzeniem 
• demontaż urządzenia przez użytkownika 
• urządzenia przeznaczone do prezentacji, zmodyfikowane lub poddanie testom 

wytrzymałościowym 

 
W celu dochodzenia naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się z dystrybutorem oraz 
okazać dowód zakupu. Naprawy nie należące do zakresu bezpłatnej gwarancji lub zgłoszone 
po terminie jej upływu będą wykonywane na koszt zgłaszającego. 
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