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Obróć głowicę maszyny w kierunku 
strzałki, jak pokazano, a na spodzie 
urządzenia znajduje się komora 
baterii.
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Specyfikacja produktu

           
     

                       

Moc: bateria alkaliczna nr 5 (AA) x 4 sztuki (brak w zestawie) żywotność baterii: 
około 10 miesięcy (wyczucie dziesięć razy / dziennie)

 
                        
                       

Proszę używać baterii alkalicznych. 
Wydajność baterii w zależności od warunków użytkowania tj. 
wilgotność, temperatura może się skrócić.

l
 

          
      

  

Uwagi 

 

W procesie produkcji i kontroli możliwe jest pozostawienie wilgoci w wewnętrznej 
ścianie rury. 
Produkt nie jest całkowicie wodoodporny. 
Unikaj używania w wodzie, unikaj rozpylania wody i umieszczaj w wysokiej 
wilgotności przez długi czas. 
Podczas użytkowania nie przechylaj ani nie odwracaj urządzenia, ponieważ płyn w 
środku może wyciekać. 
Nie wlewaj płynu do produktu, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas. 
Proszę regularnie czyścić dyszę. 
 
 

O używanych płynach
Urządzenie jest przeznaczone do dozowania płynu do dezynfekcji rąk na bazie 
alkoholu z czujnikiem. 
Nie używaj płynnego oleju oczyszczającego, płynu o wysokiej lepkości, takiego jak 
żel do dezynfekcji rąk, szampon, mydło bąbelkowe do rąk, rozcieńczony środek do 
dezynfekcji rąk itp.

Automatyczny Podajnik Mydła 

Przeczytaj uważnie uwagi przed użyciem i używaj go bezpiecznie i prawidłowo.

△ Uwagi  ：

● Proszę nie rozkładać ani nie modyfikować urządzenia. 
● Produkt nie jest całkowicie wodoodporny. 
● Nie używaj w wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, zapyleniu i innych    
    miejscach. Nie wlewaj do butelki kwasów, zasad, oleju ani innych płynów. 
    

Do not fill acid, alkali, oil and other liquids in the bottle.

● trzymać z dala od przedmiotów o wysokiej temperaturze, takich jak sprzęt 
grzewczy.

Uwaga：

 

● Nie umieszczaj go w miejscu, w którym jest wstrząsany, mocno uderzany lub 
na chwiejnej powierzchni. 
● Unikaj uderzeń oraz zgniatania. 
● Nie umieszczaj go w pobliżu urządzeń grzewczych, źródeł ognia, oleju, wilgoci 
lub gorącego otoczenia. 
● Nie pozwól, aby płyn zwilżył wewnętrzne elementy. 

Informacja o bateriach △Uwagi :

 

● W przypadku wycieku baterii nie należy bezpośrednio dotykać cieczy. Jeśli 
ciecz dostanie się do ciała lub ubrania, natychmiast spłucz ją wodą. Jeśli na 
skórze występują objawy zapalenia lub zranienia, natychmiast skonsultuj się z 
lekarzem. 
● Kiedy elektrolit z baterii dostanie się do oczu, nie pocieraj go. Wypłucz dużą 
ilością wody i udaj się do szpitala na leczenie. 
● Nie zbliżać się do źródła ognia, nie rozkładać ani nie podgrzewać. 
● Nie ładuj baterii alkalicznej. 
● Nie używaj baterii innego typu. 
● Zwróć uwagę na dodatni i ujemny biegun baterii i zainstaluj baterię 
prawidłowo. 
● Nie przechowuj baterii z metalowymi naszyjnikami, spinkami do włosów itp. 
● Wyjmij baterię z maszyny, jeśli nie była używana przez dłuższy czas.  
● Nie mieszaj nowych, starych i różnych typów baterii alkalicznych. 
● Nie używaj przeciekających baterii. 
● Nie używaj baterii bez folii ochronnej. 

Uwaga：

 

Spray dezynfekcyjny

objętość cieczy: około 360ml 
wymiary produktu: 95x135x195mm 
waga: 345g (bez baterii) Klasa IP: IPX4

● Nie umieszczaj go w pobliżu ognia, w bezpośrednim świetle słonecznym ani w 
samochodzie w palącym słońcu. 
● Nie zrywaj folii ochronnej ani nie uszkadzaj baterii. 
● Przeczytaj uważnie środki ostrożności wskazane na baterii. 
● Aby chronić środowisko, należy utylizować lub poddawać recyklingowi baterie 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania. Każdy jest 
odpowiedzialny za dbanie o środowisko.

Instrukcje bezpieczeństwa Szczegóły produktu

       
      

      

Uwaga: Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik LED urządzenia zmieni kolor na 
czerwony. Proszę wymienić baterię. 

Podczas wymiany należy wymienić wszystkie baterie. Nie mieszać nowych, starych i różnych 
typów baterii alkalicznych. Podczas czyszczenia urządzenia należy opróżnić butelkę z płynem, w 
przeciwnym razie ciecz dostanie się do urządzenia, powodując uszkodzenie urządzenia. 
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Obróć w lewo i wyjmij butelkę 
Otwórz komorę baterii i zainstaluj bieguny dodatnie i ujemne, 

jak pokazano. Włóż 4 sztuki nr 5 baterii.

Otwórz butelkę i zdejmij nasadkę, jeśli 
silikonowa nasadka znajduje się z boku 
korpusu (na silikonowej rurce). Jeśli 
silikonowa nasadka znajduje się na 
butelce z płynem, najpierw ją zdejmij, a 
następnie wlej płyn. Nie mieszać 
różnych płynów. Najpierw załóż 
silikonową nasadkę na butelkę z 
płynem, a następnie załóż korpus 
produktu. Podczas instalacji 
urządzenia usłyszysz „kliknięcie”.

Istnieją dwa poziomy objętości cieczy, wyreguluj za 
pomocą przycisku +, -. Włącz domyślny tryb małej 
objętości cieczy przy pierwszym uruchomieniu. 
Jeśli urządzenie zostanie wyłączone, naciśnij 
przycisk + na 1 sekundę, aby włączyć urządzenie, a 
kontrolka zaświeci się na zielono. Długo naciśnij 
przycisk - przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. 
Lampka wskaźnika zaświeci się na czerwono. Gdy 
baterie będą bliskie rozładowania, wskaźnik zmieni 
kolor na czerwony, aby przypomnieć, że należy 
wymienić baterie. Urządzenie nie wymaga 
wyłączania, automatycznie przejdzie w tryb czuwania, 
gdy nie będzie w użyciu.

          
Dziękujemy za zakup naszego produktu. 

Przeczytaj uważnie instrukcję przed jej użyciem. 
Proszę zachować go w bezpiecznym miejscu i 
wyjąć w razie potrzeby.


