Användarmanual
Automatisk Handdesinfektions-dispenser

Läs noga igenom användarmanualen innan du använder dispensern.
Dispensern kan monters separat eller i någon av våra golvstående eller Vägghängda Modeller

INSTALLATIONSANVISNINGAR:
Om dispensern monteras direkt på väggen, se till att det finns minst 20 cm utrymme mellan dispensern och exempelvis bänk eller
bordsskiva. Låt inte dispensern bli blöt.

Sätt nyckeln i motsvarande hål på dispenser. (A-1)
Trycka ner nyckeln och vik skyddskåpan nedåt. (A-2)
Ta ur flaskan. (A-3)
Öppna locket till batterifacket och sätt i 4 st elle r 8 stAA alkaliska batterier på rätt sätt. (A-5). Se separat anvisning.
Häll vätska i flaskan (Ta bort flaskan, ur dispensern, när vätska ska fyllas). (A-6)
Sätt tillbaka flaskan i dispensern vertikalt och för in den parallellt. (A-7)
Pumphuvud behöver låsas i korrekt läge av U-form del. (A-8)

MONTERING AV BATTERIER:
Ta ut flaskan,öppna batterifacket och sätt i 4 eller 8 AA alkaliska batterier

①Ta ur flaskan

②Ta bort locket på
Batterifacket

③Stoppa i batterierna
Var noga att de monteras korrekt

Användar Instruktion
För att aktivera dispensern första gången.Se till att strömbrytaren på baksidan är i läge OFF. (Gäller ej modeller med foam).Öppna
sedan frontluckan med den medföljande nyckeln. Sätt i batterier och fyll på vätska enligt anvisning.Tryck på PÅ/AV-knappen på
framsidan. När dispensern slås på kommer lysdioden att blinka GRÖN och RÖD för att låta dig veta att den fungerar. LED lysdioden
kommer att blinka rött så länge frontluckan är öppen..
Välj doseringsmängd genom att trycka på någon av de två knapparna.
Tryck på
knappen. LED kommer att blinka grönt när frontluckan stängs och dispensern kommer att ladda ur en dos när du
aktiverar sensorerna.
Tryck på
knappen, LED kommer att blinka grönt när frontluckan stängs och dispensern kommer att avge två doser när du
aktiverar sensorerna.
Stäng frontluckan och dispensern är klar för användning.
När dispensern är i i standy, LED kommer att blinka GRÖN var femte sekund.
Stäng luckan och sätt strömbtytaren på baksidan till läge ON. Ska dispensern monteras i en golvstående modell sätts strömbrytaren i
läge ON när dispensern är på plats.
Vid användning första gången, aktiverat IR sensorerna med handen 4~ 5 gånger och dispensern kommer att luftas, vätskan kommer att
släppas ut normalt efter att luften är borta.

När du fyller på vätska, slå av strömbrytare på baksidan (gäller ej modeller med foam) innan du öppnar frontluckan.

LED lampans funktioner
1. Lysdioden blinkar GRÖNT var femte sekund när den är i vänteläge.
2. Den GRÖNA LED:n tänds när dispensen laddar ur doser.
3. Lysdioden kommer att blinka RÖTT när batteriet har låg effekt;
4. Lysdioden kommer att blinka RÖTT och GRÖNT samtidigt när batteriet har djup låg effekt.
5. LED kommer att blinka GRÖN och RÖD växelvis när dispensern känner av avvikelser, såsom: filter igensättning,
strömutmattning, ingen vätskeurladdning,etc. Stäng av, åtgärda felet och starta om för att återgå till det normala.
6.LED-lampan kommer att snabbt blinka GRÖN kontinuerligt när det finns ett hinder under dispensern, den kommer att ladda ur doser
tills hindret avlägsnats.

ANLEDNING FÖR RENGÖRING ELLER BYTE AV FILTER PÅ FOAM DISPENSER:
Det rekommenderas att rengöra eller byta ut filtertillbehör i följande fall:
1-Inget skum eller lite skum kommer vid aktivering
2-Stopp efter en vecka utan användning
3-Används i mer än 3 månader
4-LED-blinkningarna RÖD och GRÖN växelvis, kontrollera om filtret blockerat

Rengöring av Filter på Foam dispenser
1- Ta ut behållaren ur dispensern

Behållare

2- Dra ut det främre huset på
Filter komplett
Filter

pumpen
3- Ta bort filtret för hand,
Vrid och skruva lös Pumphuset

Pumphus

4- Rengör smutsen som finns på båda

Pump främre del

ändarna av filtret och återmontera delarna
i den omvända ordningen. Det klickar till.
5-Montera tillbaka behållaren på plats

Pump monterings ritning

PRODUKTGARANTIANVISNINGAR
Företaget säkerställer att de produkter som skickas från fabriken uppfyller relevanta säkerhetsstandarder och tekniska
krav, som kan visa alla funktioner vid normal användning och normalt underhåll. Inom ett år från inköpsdatum,det
bekräftas av vår underhållspersonal att felet är skadat på grund av tillverkningsprocess eller material, då garantin är gratis.
Av någon av följande anledningar kan du inte njuta av de kostnadsfria garantiservicevillkoren från vårt företag under
garantiperioden:
Produktskada orsakad av felaktig användning
Produktskada orsakad av felaktig installation
Produktskada orsakad av kundens otillåtna modifiering
Naturkatastrofer Företaget utför endast underhållsservice för produkt efter försäljning med giltiga produktgarantikort.
Produkten utsatt för fukt eller vatten

!

Varning

Utsätt inte dispensern för direkt solljus för att undvika produktdeformation Använd inte dispensern våldsamt, det kommer att skada produkten.
Ta ut batterier och hälla ut vätska när den inte används under en längre tid.
Var vänlig Rengör produkten regelbundet Skölj inte med vatten, det kan skada produkten
Tappa inte eller slå till produkten med flit
Använd inte starka frätande kemiska lösningsmedel för att rengöra produkten, vilket kommer att skada ytan
Låt inte damm och smuts komma in i behållaren Pumpen kan bli blockerad. Om du upptäcker att insidan av behållaren är smutsig,vänligen byt
vätska och rengör behällaren och eventuellt pumpen.
Aldrig demontera, reparera, modifiera, etc,utan tillstånd Kan orsaka produktfel
För reparationer, vänligen konsultera vår kundtjänst.
Häll inte frätande kemikalier i behållaren.
Håll dig borta från brand och eld.

Mått på Dispenser:

SPECIFIKATIONER:
PRODUKTNAMN: Sanitise Now Automatisk Handdesinfektions dispenser
INDUKTION SÄTT: infraröd reflektion Induktions avstånd: från 3cm till 13±2cm
MATERIAL: ABS Plast
BEHÅLLARVOLYM: 1000ml Handdesinfektionsmedel
ANVÄNDNINGSOMRÅDE. Alkohol-baserad Handsprit 70 % <
Alkohol-baserad Handsprit i Gel form 70% <
Vattenbaserad Handdesinfektion Foam
DOSERING: Gel/Vätska/dos: 1,0ml alt 2,0 ml
Foam/dos;
1,25 ml alt 2,5 ml
BATTERI:4 eller 8st AA alkaliska batterier
STRÖMADAPTER: Inkommande spänning: AC110~240V 50/60Hz
Utgående spänning: DC 6.0V 2A
(Tillval, ej standard )

Komponent beskrivning:

1,Nyckel

6,Pump

11,En dos knapp

16,Upphängningshål

2,Inspektions fönster

7,Skydds kåpa

12,Två dos knapp

17,Huvudbrytare (ej på foam modeller)

3,Anslutning El-adapter

8,Bottenplatta

13,Av/På knapp

18,IR Sensor

4,Påfyllnings kork

9,Batteri låda

14,LED indikator

19,Doserings munstycke

5,Behållare

10, Intern enhet

15,U-formad
(pumpmedbringare)

1,Nyckel
(medföljer leveransen)

