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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.

Bezpečnostní pokyny
1.  Udržujte povrch výrobku čistý a suchý. Pravidelně otírejte tělo přístroje hadříkem, aby jste se dlouhodobě vyhnuli 

korozi výrobku.
2. Uchovejte manuál na bezpečném místě pro budoucí použití.
3.  Za žádných okolností nezasahujte do elektrických částí přístroje. Nesnažte se přístroj sami opravit, k tomu je 

určený pouze autorizovaný servis .
4. Neoplachujte dávkovač proudem vody. Očistěte ho pouze vlhkým hadříkem.
5. Zabraňte přímému slunečního svitu na infračervený snímač.

Popis částí

1. Víčko plnícího otvoru
2. Plnící otvor zásobníku
3. Vypínač/ Nastavení množství
4. Dávkovací tryska
5. Tělo dávkovače
6. Indikátor
7. Prostor pro baterie
8. Stojan

Instrukce na sestavení

DÁVKOVAČ MÝDLA
BEZDOTYKOVÝ NEREZOVÝ

model PM-855
návod k použití
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Provoz 
1. Umístěte baterie do prostoru na baterie (viz odstavec výměna baterií).
2.  Uvolněte víčko plnícího otvoru jeho otočením proti směru hodinových ručiček. Jemně za víčko zatáhněte směrem 

vzhůru, aby jste jej sundali. Naplňte dávkovač mýdlem. Ujistěte se prosím, že mýdlo neobsahuje jakékoliv pevné 
částice, abyste se vyhnuli ucpání. Při plnění dejte pozor, aby mýdlo nateklo pouze do plnicího otvoru, jeho případ-
né přetoky otřete.

3. Víčko plnicího otvoru opět uzavřete.
4. Pro zapnutí podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund, stejně postupujte při vypnutí přístroje.
5.  Po zapnutí přístroje nastavte dávkované množství. Pro nastavení množství dávkovaného mýdla podržte tlačítko 

ON/OFF jednou.
6.  Opakujte krok 4, dokud nedosáhnete požadovaného množství. K výběru jsou 3 nastavitelné úrovně dávkovaného 

množství.
7.  Vložte dlaň pod senzor (světelný indikátor) pro nadávkování mýdla. Z dávkovací trysky vyteče zvolené množství 

mýdla.
Výměna baterií
1. Odšroubujte kryt schránky na baterie na spodní části jednotky a poté jej vyjměte.
2.  Vložte 4 ks 1,5 V AAA baterií a ujistěte se, že souhlasí jejich polarita.

Pozn.:   NEMÍCHEJTE STARÉ BATERIE S NOVÝMI!
3. Vraťte kryt zpět na své místo a zašroubujte jej.
4.  Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z přístroje baterie, zabráníte tím vytečení baterií a poškození 

přístroje.

Údržba:
Vnější části přístroje otírejte vlhkou látkou a poté vysušte. Nepoužívejte žádné abrazivní, nebo žíravé látky k jeho 
čištění.

Parametry výrobku:
Napájení: 4 x 1,5 V AAA
objem nádržky: cca 230 ml
dávkovací režimy: 3

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomic-
ká, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího 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 

opotřebeni)
- 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 nástrojů 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 změ-
ny v návodu k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti 
na modelu.


