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Dávkovač tekutého mýdla dálkové ovládání CZ



CZ
1. MNOŽSTVÍ MÝDLA

Tlačítka na 1-4 kapky umožňují uživateli zvolit požadované množství mýdla.

1  0,2 až 0,4 krychl. cm
2  0,7 až 0,9 krychl. cm
3  0,7 až 0,9 krychl. cm
4  2,1 až 2,3 krychl. cm*

SIGNALIZACE: nepřetržité blikání 
červené kontrolky v oku čidla.
* Přesné dávkování mýdla závisí na 
jeho viskozitě.

2. ADJ

Tato funkce umožňuje vrácení množ-
ství mýdla  zpět  na  výrobní
nastavení.
Stiskněte tlačítko ADJ. 
SIGNALIZACE: 2 bliknutí červené 
kontrolky v oku čidla.

3. FUNKCE DOČASNÉHO VYPNUTÍ

Tato funkce je ideální pro provádění 
jakéhokoliv druhu činnosti před či-
dlem, aniž by systém byl v provozu 
(například čištění).
Jestliže se toto tlačítko stiskne 
jednou, dávkovač mýdla zůstane 
po dobu 1 minuty zavřený. Jestliže 
chcete tuto funkci zrušit a vrátit se k normálnímu provozu, stiskněte znovu tlačítko 
zapínání/vypínání (On/Off) nebo 1 minutu vyčkejte.
SIGNALIZACE: VYP. – 2 rychlá
bliknutí, ZAP. – 4 rychlá bliknutí

4. DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU MÝDLA

Když hladina mýdla v zásobníku klesne ke spodní rysce na zásobníku, je třeba mýdlo 
doplnit. Za tímto účelem vyšroubujte zásobník mýdla ze sestavy čerpadla a doplňte 
tekuté mýdlo až po horní rysku.
Zašroubujte zásobník mýdla zpět do sestavy čerpadla a zkontrolujte, zda zásobník je 
zajištěn pevně na svém místě.
Stiskněte tlačítko FILL (plnění). Čerpadlo se spustí na jednu minutu, aby mýdlo začalo 
vycházet z hubice dávkovače.
Jestliže chcete tuto činnost zastavit, stiskněte znovu tlačítko FILL.

DŮLEŽITÉ

Vybité baterie se nesmějí likvidovat s normálním domovním odpadem. 
Další informace o likvidaci a recyklaci odpadu je možné získat od míst-
ních úřadů.
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