
Prosím o přečtení návodu k použití před užíváním výrobku.

NÁVOD K POUŽITÍ

Když je zásobník napájen, LED dioda bliká zeleně a červeně, aby bylo jasné, že 
funguje. 
Pokud LED svítí, bliká každých pět sekund zeleně:
Otevřete přední kryt a zapněte nebo vypněte dávkovač stisknutím ON / OFF.
(Svítí - LED bliká zeleně, OFF = Červená).

Stiskněte tlačítko (kapka), LED dioda jednou blikne zeleně, což znamená, že signál 
je přijímán, LED dioda bude zelená a dávkovač vydá jednu dávku, když vypnete 
senzory.
Stiskněte tlačítko / dvě kapky /, LED dioda dvakrát zabliká zeleně, což znamená, že 
signál je přijímán. LED dioda bude zelená a dávkovač vydá dvě dávky, když vypnete 
senzory.

Dávkovač mýdla nefunguje při otevření krytu. Po nastavení polohy vypouštění 
kapaliny zavřete přední kryt.

1. Když je dávkovač zapnutý nebo je dávka upravena, bude LED 1-2krát nepřetržitě 
blikat zeleně.
2. Kontrolka bude v pohotovostním režimu blikat každých pět sekund zeleně.
3. Zelená kontrolka se rozsvítí, když dávkovač vypouští dávky.
4. LED dioda bliká červeně, když je baterie téměř vybitá. LED dioda bude blikat červeně 
a zeleně, když baterie blíží se k vybití.
5 LED dioda střídavě bliká zeleně a červeně, když automat zjistí abnormality, jako 
například: Ucpání filtru, příjem energie, žádný výtlak kapaliny ,, Pokud je odchylka 
odstraněna, vypněte ji a znovu se vraťte do normálu.
6. LED dioda bude trvale blikat zeleně, pokud je pod dávkovačem překážka, odstraně-
ním překážky se vrátíte do normálu.

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ NEBO 
VÝMĚNĚ FILTRU

Dávkovač pěnového mýdla se doporučuje vyčistit nebo vyměnit příslušenství filtru 
v následujících případech:
1. Žádná pěna nebo malá pěna,
2 Nefunguje po dobu jednoho týdne po použití
3. Používá se déle než 3 měsíce,
4. LED nepřetržitě bliká ČERVENĚ a ZELENĚ, zkontrolujte, zda je filtr zablokován.

POZOR

Nevystavujte slunečnímu záření, aby nedošlo k deformaci 

Nepoužívejte násilí, může to poškodit výrobek.

Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.

Výrobek pravidelně čistěte.

Velké množství vody by mohlo poškodit produkt.

Zabraňte pádu nebo nárazu způsobený záměrně.

K čištění produktu nepoužívejte silná žíravá chemická rozpouš-
tědla, která by poškodila a deformovala povrch produktu.

Zabraňte vniknutí prachu do láhve mýdla (čerpadlo může 
být zablokováno).

Nepouštějte se do demontování, či  opravování produktu sami, 

zákaznický servis).

Nepoužívejte leptavé chemikálie.

Držte přístroj dál od ohně.

DEMONTÁŽ FILTRU

Láhev

Pumpa

1. Vyjměte láhev.
2. Vytáhněte přední kryt čerpadla.
3. Vyjměte filtr ručně, pinzetou nebo 
jiným nástrojem.
4.Očistěte zbývající nečistoty 
na obou koncích filtru a vyměňte je 
v původním pořadí.
5 Namontujte přední kryt na místo.

Sestava čerpadla

Sestava filtru

Filtr

Přední část 
čerpadla

Rozšířené schéma 
montáže membránového 
čerpadla

POKYNY K ZÁRUCE PRODUKTU

Společnost zajišťuje, aby výrobky dodávané z továrny splňovaly příslušné 
bezpečnostní normy a technické požadavky, které mohou splňovat všechny 
funkce pro použití a údržby.

Záruka je 1 rok a vztahuje se na to, když se potvrdí že závada je poškozena 
výrobou. Zákonná záruka je 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na:
- poškození produktu způsobené nesprávným použitím
- poškození produktu způsobené nesprávnou instalací
- výrobky způsobené neoprávněnou úpravou zákazníkem
- přírodní katastrofy a škody způsobené člověkem

Společnost provádí pouze servisní služby s platnými dokumenty 
a odpovídajícími záručními listy na výrobky.

Nevystavujte výrobek vlhkosti nebo vodě.

NÁVOD K POUŽITÍ
SENZOROVÉHO DÁVKOVAČE primaSOFT

090313 určeného pro tekutou dezinfekci, 
tekuté mýdlo nebo gel 



900 ml

900 ml

900 ml

M odel:H S -1808 M odel:H S -1808F M odel:H S -1808S

HS-1808F

H S -1808 HS-1808S

Děkujeme, že jste si vybrali dávkovač. Může to přinést pohodlí pro váš 
budoucí život.

Dávkovač: gel/tekutý Dávkovač: mýdlo Dávkovač: spray

ROZMĚRY PRODUKTU

SPECIFIKACE

Pokud zvolíte dávkovač gelu / kapaliny, 
přečtěte si následující pokyny:

Pokud zvolíte dávkovač pěny,
přečtěte si následující pokyny:

Pokud zvolíte dávkovač spreje,
přečtěte si následující pokyny:

NÁZEV:

NÁZEV:

NÁZEV:

POSTUP INSTALACE BATERIE

Vyjměte láhev, otevřete prostor pro baterie a vložte 4-8 alkalických baterií AA.

 Vyjměte láhev Sejměte kryt 
prostoru pro baterie

Vložte baterie

POPIS SOUČÁSTÍ

Klíč

Viditelné okno

Adaptérová 
zásuvka

Uzávěr nádoby

Nádržka

Pumpička

Přední obal

Boční strana

Baterie

Vnitřní jednotka

Tlačítko zapínání

Dvojité tlačítko

LED indikátor

Ushape

Závěsný otvor

Světlo senzoru

Vývod

Klíč
(Součástí balení)

PŘÍKLAD POUŽITÍ

Indukční vzdálenost:
- min. 3 cm, 
- max. 10     2 cm

POZNÁMKY K INSTALACI

Při instalaci mějte pod prostorem zásobníku nejméně 30 cm. Vyberte vhodné 
místo pro instalaci stroje.

Vložte klíč do odpovídajícího otvoru v zásobníku. (A-1)
Zatlačte na klíčový otvor a otočte kryt dolů (A-2)
Vyjměte láhev (A-3)
Podle pozice otvoru pro šroub na spodní desce dávkovače použijte pero k 
označení, upevnění šroubů a zavěšení dávkovače (A-4)
Otevřete kryt prostoru pro baterie a správně vložte 4 nebo 8 alkalických 
baterií AA (A5)
Nalijte tekutinu do láhve (pro přidání kapaliny je nutné láhev vyjmout) A-6
Vložte láhev do stojanu svisle a rovnoběžně (A-7)
Hlava čerpadla musí být zajištěna ve správné poloze části ve tvaru U (A-8)

Tečkovaná čára představuje 
část ve tvaru U.

Upozorňujeme, že toto 
je správná poloha.
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