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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním 
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další 
použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Popis částí :
1. Tryska na dávkování mýdla
2. LED dioda
3. LCD display
4. +/- tlačítko k nastavení množství 
5. Magnetický odkapávací tácek
6. Přihrádka na baterie
7. Kryt víčka na mýdlo
8. Otvor pro plnění s víčkem
9. Senzor

Technická data
Zdroj: 4.5V , (3*1.5V baterie, LR6 AA)
Objem nádržky: cca 230ml 

Použití výrobku
Dávkovač mýdla umožňuje automatické, bezdotykové a hygienické dávkování mýdla. Je ideální do kuchyně
i koupelny. K zajištění správné funkčnosti se prosím řiďte instrukcemi v tomto manuálu. Aktivace dávkování je řízena 
infračerveným paprskem a není proto vhodné sahat na IČ diodu a senzor. Jejich znečištění může způsobit nespráv-
nou funkci přístroje.
Magnetický odkapávací tácek zachytává kapky mýdla a může být lehce vyjmut a očištěn.
Display v horní části přístroje poskytuje jasné a přehledné informace o stavu baterií, stavu zásobníku a nastavené 
úrovni dávkovaného množstv.

Bezpečnost
- Naplňujte pouze jemnými neagresivními kapalinami neobsahujícími
   rozpouštědlo. Jiné než doporučené kapaliny mohou poškodit jednotku.
- Nikdy nepoužívejte dávkovač k dávkování jakýchkoliv potravin.
- Nedívejte se přímo do IČ LED diody v horní části přístroje za dávkovací
  tryskou.
- Nenechte děti, aby si s dávkovačem hráli.

Vložení baterií
Před vložením očistěte baterie a kontakty, pokud je to třeba. Při 
vkládání baterií dbejte na jejich polaritu. Nemíchejte nikdy staré 
baterie s novými.
1.  Tahem vysuňte přihrádku na baterie z těla dávkovače a vložte 

3 ks baterie (1.5V/AA)
2.  Zasuňte přihrádku baterií zpět. 
3. Displej se aktivuje.

Plnění zásobníku
Doporučení: Vypněte před plněním funkci dávkování opakova-
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ným stisknutím tlačítka - dokud se na obrazovce nezobrazí  „POWER OFF“.
1. Otevřete kryt víčka, pootočte víčko ve směru šipky a vyjměte jej z plnícího hrdla zásobníku.
2. Nádržku naplňte, při plnění nepřekračujte max. množství. Uvnitř nádržky je ryska MAX.
3. Nádržku i kryt opět uzavřete.
4. Umístěte dávkovač na místo určení a před něj vložte magnetický odkapávací tácek. Výrobek je nyní připraven 
k použití.

Doporučení:
Po instalaci se ujistěte, že dávkovač, respektive senzor v jeho dolní části není vystaven přímému slunečnímu svitu. 
Mohlo by to způsobit špatnou funkci přístroje.

Provoz
Display vám poskytuje nejdůležitější informace k pří-
stroji a jeho nastavení.
A: velikost dávky 
B: stav zásobníku / úroveň zaplnění v nádržce
C: stav baterií
D: vypnutí
F: propláchnutí / vyprázdnění

Dávkování

Pomocí tlačítek + a – nastavte velikost dávky, je možné 
ji nastavit ve 4 úrovních. S každým stisknutím tlačítka 
se na displeji zobrazí úroveň příslušné dávky. Pokud 
není zobrazena žádná úroveň, objeví se pod indikáto-
rem dávky „DISPENSE AMOUNT“, tj. indikace vypnutí 
dávkování (nastavte při plnění zásobníku, či jiné 
manipulaci s ním).

Stav zásobníku
Pomocí indikátoru stavu zásobníku můžete kontrolovat kolik je ještě v nádržce mýdla. Pokud je nádržka prázdná, 
tak displej bliká.
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Indikátor baterie 
Indikátor stavu baterie zobrazuje aktuální kapacitu baterií. Pokud jsou baterie vybité, na displeji nezobrazí žádná 
úroveň a indikátor nabití baterie bliká.
Varování: Okamžitě vyjměte vybité baterie z jednotky k zabránění vytečení baterií. Vždy vyměňte všechny tři baterie 
najednou za nové stejného typu (1.5V,LR6 AA).

POUŽITÍ
Pomocí tlačítek + a - nastavte požadovanou velikost dávky. Pokud vložíte ruku pod dávkovač, dojde k přerušení IČ 
paprsku tryska nadávkuje nastavené množství mýdla. Dávka může být pokaždé nastavena dle potřeby.
Poznámka: Při prvním použití nebo po pročištění se může vyskytnout určité zpoždění v distribuci mýdla z trysky,
po dobu než nedojde k naplnění všech distribučních cest uvnitř přístroje. 

Funkce - vypouštění (pročištění)
Pomocí vypouštěcího cyklu můžete jednoduše 
vypustit z dávkovače zbývající množství mý-
dla, popř. jej propláchnout čistou vodou.
Vyjměte odkapávací tácek a umístěte pod 
trysku dávkovače vhodnou nádobu. Stiskněte 
současně obě tlačítka + i – a podržte je, dokud 
se nespustí dávkování. Pumpa nyní bude pra-
covat 30 sekund a vyprázdní nádržku. Pokud 
je to nutné tak proces opakujte, nebo přerušte 
zmáčknutím jednoho ze dvou tlačítek.

Čištění a údržba
Varování: Při čištění neponořujte přístroj do 
tekoucí vody, může ho to poškodit. V žádném 
případě nevkládejte do myčky na nádobí!! 
Nepoužívejte k čištění hrubé nebo abrasivní čističe ani rozpouštědla.

Dávkovač čistěte pouze pomocí jemné vlhké látky, a pokud je to nutné slabým čisticím prostředkem. Všechny jeho 
části pak vytřete do sucha. Udržujte čistý infračervený snímač. Pokud nebylo zařízení déle používáno, očistěte ho
a uvolněte ucpané části pomocí párátka a vlhkou houbičkou.
Poté jej můžete propláchnout čistou vlažnou vodou (viz odstavec výše).
Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, vyjměte z něj baterie!

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdej-
te na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na 
místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebeni funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištěni, výměna dílů podléhajících běžnému opotře-

beni)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašnosti, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškozeni v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím 

nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástro-
jů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy 
nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškozeni při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na připadne změny v 
návodu k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


