
Használati útmutató
Típusok Részek Szerelési útmutató fali készülékhez

HSD-201770-WM

Fali Asztali Állványos

Jellemzők

Automata kézfertőtlenítő adagoló

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

Típus: HSD-201770 széria
Érzékelő:  Infra
Érzékelési távolság: 2-10 cm
Anyag: ABS fehér
Kapacitás: 1500 ml 
Töltet fajtája: Gél/Spray (Választható) 
Áremellátás: 4 x AA elem
Kiegészítő: AC / DC adapter 6V 1A (Opcionális)
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① Kulcs 
②Felső borítás
③Kifolyó nyílás
④Érzékelő 
⑤Működésjelző LED
⑥Fő egység
⑦Utántölthető tartály
⑧Elemtartó fedél
⑨Elemtartó
⑩Adagolást állító kapcsoló

⑪Tartály kupak
⑫ Ki- Be kapcsoló gomb
⑬Utántöltő zacskó
⑭Felszívó cső
⑮ Csepegtető tálca (fali) 
⑯Csepegtető tálca (asztali) 
⑰Csepegtető tálca (állványos)
⑱ AC/DC adapter csatlakozó
⑲ Állvány
⑳Szerelési anyagok és kulcs

A1, Helyezze be a kulcsot az adagoló tetején található zárba.
A2, Vegye le a belső tartály kupakját és töltse fel folyadékkal. 
A3, Helyezze a zacskót a helyére és csatlakoztassa a felszívó      
       csőhöz.(opcionális) 
A4, Helyezze be az elemeket, vagy csatlakoztassa az adaptert(Opcionális). 
A5, Zárja be a fedelet és vegye ki a kulcsot. 
A6, Használja a jelölő rajzot a furatokhoz, majd fúrja ki a csavarok helyét
       Φ6x30mm a falon.
A7, Rögzítese az adagolót a falra a csavarok segítségével.

Figyelem:
1. A szivárgás elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a felszívó csövek rögzítve vannak.
2. Első feltöltés alkalmávval, működtesse néhányszor az adagoló, hogy a 

levegő távozzon a rendszerből.
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Asztali típus beüzemelése Állványos típus telepítése Működés Figyelmeztetés

Hulladékkezelés

A1, Állítsa össze az állvány rudazatát
A2, Vezesse át a talpon lévő vezetéket az oszlopon, majd helyezze a
       a talpat  az oszlopra és erősen tekerje rá.
A3, Csatlakoztassa a vezetéket az adagolóhoz.
  
A4, Helyezze az adagolót az oszlop tetéje és szorosan rögzítse.
A5, Helyezze be a kulcsot az adagoló fedelébe és nyissa ki.
A6, Helyezze be az elemeket, vagy csatlakoztassa az adaptert(Opcionális)
   
A7, Vegye le a belső tartály kupakját és töltse fel folyadékkal. 
A8, Put disposable liquid bag into the dispenser and connect       
       the inlet and outlet tube.(optional) 
A9, Zárja be a fedelet és vegye ki a kulcsot.  

Ezt a készüléket az állami és helyi előírásoknak 
megfelelően kell megsemmisíteni.

Gyermekek felügyelet mellett használhatják a készüléket, és nem 
játszhatnak vele.Ki/Be kapcsolás

Nyomja meg a bekapcsoló gombot(12), kék fénnyel jelzi, ha 
bekapcsolt, sárga fénnyel ha kikapcsolt.

Működtetés
Helyezze a kezét a kifolyó nyilás alá, kék fény jelzi a 
működést, a folyadék kiáramlik a nyíláson keresztül.
Az érzékelési távolság: 2 - 10 c,
* Feltöltés után működtesse néhányszor a készüléket, hogy 

a levegő távozzon a rendszerből.
* Egy kis nedvesség az adagolóban normális.

Állítható adagolás
* "  " normál adag (Alapbeállítás).
* "  " adagok növelése 

Merülő elem jelzés
A készülék jelzi ha merül az elem, de még adagol: Sárga 
fény 3x felvillan, majd a kék fény folyamatosan világít amíg a 
készülék adagol. Kérjük, hogy rövid időn belül cserélje ki az 
elemeket.

Az elem lemerült: Sárga fény 3 másodpercenkét 1x 
felvillan. A sárga fény kétszer felvillan, de az 
adagoló nem adagol, ha a kezét a kifolyó alá 
helyezi.  Kérjük, hogy haladéktalanul cserélje ki az elemeket.

Akadályozó tényező jelzése
A kék fény folyamatosan villog, ha a szenzor működését 
gátolja valamilyen tárgy, vagy elkoszolódott.

Nyitás/zárás 
Nyitás: Helyezze a kulcsot a nyilásba.
Zárás: Vegye ki a kulcsot a nyilásból. 

Műanyag tartály / zacskó cseréje
1.Húzza ki felszívó csövet a tartályból. ( vagy a 

zacskóból )
2. Cserélje ki a zacskót (vagy a tartályt).
3.Csatlakoztassa a felszívó csövet. 

Figyelem 
Vigyázat
Tilos
Nyilt lángtól távol tartandó
Helyes használat

NE használjon maró szert a termék tisztításához.
Ha három hónapig, vagy tovább nem használja a készüléket, akkor 
távolítsa el az elemeket belőle.
NE tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
NE áztassa a terméket.
NE végezzen javítást, alkatrész cserét saját maga a készüléken.
Tűztől és forróságtól távol tartandó.
Rendszeresen tisztítsa meg az eszközt.
Finoman használja a készüléket.
Ügyeljen a belső tartály higiéniájára. 
Az állványt biztonságos helyre helyezze.
Az állvány a padlóhoz rögzíthető, ha szükséges.
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A1, Helyezze be a kulcsot az adagoló tetején található zárba.
A2, Vegye le a belső tartály kupakját és töltse fel folyadékkal. 
A3, Helyezze a zacskót a helyére és csatlakoztassa a felszívó      
       csőhöz.(opcionális) 
A4, Helyezze be az elemeket, vagy csatlakoztassa az adaptert(Opcionális). 
A5, Zárja be a fedelet és vegye ki a kulcsot. 

Figyelem:
1. A szivárgás elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a felszívó csövek rögzítve vannak.
2. Első feltöltés alkalmávval, működtesse néhányszor az adagoló, hogy a 

levegő távozzon a rendszerből.

Figyelem:
1. A szivárgás elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a felszívó csövek rögzítve vannak.
2. Első feltöltés alkalmávval, működtesse néhányszor az adagoló, hogy a 

levegő távozzon a rendszerből.




