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Automātiskais šķidro ziepju dozētājs
Lietošanas instrukcija
Modelis: HAP-2163
Paldies, ka iegādājāties šo produktu.
Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo
instrukciju.
Ierīces sagatavošana pirms pirmās lietošanas
1) Ievietojiet baterijas dozatorā un ielejiet rezervuārā ziepes vai želeju (pievērsiet
uzmanību MIN un MAX atzīmei).
2) Aizveriet dozatoru.
3) Novietojiet roku zem snīpja un turiet to tur, kamēr jūs dzirdat, ka dozatora sūknis
sāk darboties. Atkārtojiet šo soli 3-8x līdz produkts sāk izsniegt ziepes.
Piezīme:
Dozators ir paredzēts izmantošanai tikai telpās. Augsta temperatūra var ietekmēt
funkcionalitāti. Dozators ir paredzēts izmantošanai šķidrajām ziepēm un želejām.
Putu ziepes, cietās ziepes, losjoni vai krēmi, kuri satur graudus nedrīkst izmantot. Var
tikt bojāts sūknis. Šo kaitējumu garantija nesedz.
Brīdinājums
Dozators ir mitruma izturīgs, bet negremdējiet to ūdenī, jūs sabojāsiet viņa
funkcionalitāti. Nekad nemazgāt dozatoru ūdenī, ūdens
varētu iekļūt iekšā un iekšējās, elektriskās detaļas var
oksidēties. Dozatoru tīrīt tikai ar sausu drānu.
Vienmēr novietojiet dozatoru taisni un vertikāli. Normālai
automātiskai dozēšanai nejauciet ziepes ar ūdeni.
Dozators nav domāts komerciāliem mērķiem.
Kad nelietojat dozatoru ilgu laiku, izņemiet ziepes, jo tās
varētu nosprostot snīpi.
Drošība
Lietojiet tikai jaunas sārma baterijas ar nepieciešamo
izmēru un veidu. Nejauciet vecas un jaunas baterijas, vai
dažādu veidu baterijas. Ja baterijas netiek lietotas vai ja
dozators netiks izmantots ilgāku laiku, izņemiet tās..
Vispārējais apraksts
A. Ieplūdes atveres vāks un atvere ziepju piepildīšanai
rezervuārā
B. Snīpītis
C. Piepildīšanas atzīme: MIN un MAX
D. Infrasarkanais sensors
E. Apskates logs uz rezervuāru
F. ON / OFF (Izslēgt / Ieslēgt / + dozēšanas laiks)
G. Bateriju nodalījums
H. Dozatora apakšējā daļa
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Bateriju ievietošana un mainīšana
1. Pirms bateriju ievietošanas, pārliecinieties, ka dozators ir izslēgts.
2. Noņemiet akumulatora vāciņu kas atrodas dozatora apakšējā daļā.
3. Ievietojiet 1,5 4x AAA baterijas ar pareizu polaritāti
Tvertnes uzpilde
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim, kas atrodas dozatora apakšā, jābūt izslēgtam.
2. Ielieciet īkšķi atverē uz tvertnes vāku un pavelciet to, lai atvērtu.
3. Aizpildiet līdz atzīmei MAX vai zemāk un nospiediet vāku atpakaļ vietā.
Neuzpildiet rezervuāru virs atzīmes MAX vai zem atzīmes MIN.
Izmantošana
1) Izvēlieties iestatījums daudzumam:
- Jūs varat izvēlēties starp diviem iestatījumiem dozēšanas laikā - garāks / īsāks.
- Sagatavošanās pirms produkta pirmās lietošanas: Dozatorā ievietojiet baterijas,
rezervuārā ielejiet ziepes vai gēlu (skatīties uz atzīmes MIN un MAX).
Ieslēdziet dozatoru. Pielieciet savu roku zem snīpja un atstājiet to tur, kamēr jūs
dzirdat, ka sūknis dozatorā ieslēdzas. Atkārtojiet šo soli 3-8x līdz produkts sāk
izsniegt ziepes.
Piezīme:
Šī procedūra ir nepieciešama arī tad, ja dozators nav lietots ilgu laiku.
2) Automātiskā dozēšana:
- Novietojiet savu roku zem snīpja, infrasarkanais sensors fiksē roku un automātiski
uzsāk ziepju dozēšanu.
- LED apgaismojums rezervuāra iekšpusē iedegas
- Pārliecinieties, ka jūs ievietojāt zem snīpja visu roku, ne tikai pirkstus
- Deva, kura izdalās var atšķirties
- Blīvākas ziepes izdala mazākas devas, bet, ja ziepes ir šķidras, deva ir lielāka.
3) Izslēgšana:
- Pārslēdziet uz pozīciju izslēgt.
Problēmu novēršana
1) Ja dozators ir darbībā, bet izdala ziepes ļoti lēni, pārbaudiet, vai snīpis nav
aizsērējis. Ja konstatējat, ka snīpis ir aizsērējis, notīriet to ar mitru drānu.
2) Ja dozators izdala maz ziepju, lūdzu, rīkojieties šādi: Pārliecinieties, ka baterijas
nav tukšas. Ja tā ir, nomainiet tās. Ja ziepes ir pārāk biezas. Ja tā atšķaidiet tās..
3) Ja nelietojat dozatoru ilgu laiku, nolieciet savu roku zem uzgaļa un turiet to tur,
kamēr jūs dzirdat, ka sūknis dozatorā ieslēdzas.
Atkārtojiet šo soli par 3-8x līdz ierīce sāk izdot ziepes.
Tehniskā specifikācija
Barošanas avots - 4x 1,5 V AAA
Aktivizēšana - infrasarkanais sensors
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Ierīces garantija neattiecas:
 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas
rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana
utt.).
 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga
iemesla rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas.
Apkārtējās vides aizsardzība
Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci
nedrīkst nodot parastos
sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un
elektronisko iekārtu
savākšanas vietā.
Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu
līdzcilvēku
veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide
un cilvēku veselība.
Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā,
no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.
Importēts no Čehijas Republikas
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