
Elektryczny dozownik mydła 200 ml Carlo Milano (NX5463)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• dozownik mydła

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo wymagane:

• 4 baterie AA.

Wkładanie baterii

• Urządzenie jest zasilane na 4 baterie AA.

• Otwórz komorę baterii, naciskając po obu stronach pokrywę z tyłu dozownika.

• Włóż baterie. Zwróć uwagę na ich poprawną biegunowość.

• Zamknij pokrywę.

Uzupełnianie mydła

WSKAZÓWKA!

proporcje mieszaniny wody z mydłem powinno wynosić 3/1 (np. na 150 ml wody 50 ml

mydła w płynie)

• Otwórz górną pokrywę dozownika.

• Wlej mieszankę wody z mydłem do tylnej części urządzenia.

• Zamknij ponownie górną pokrywę.

WSKAZÓWKA!

Podczas początkowego napełniania mydło w płynie może wydostawać się z dozownika.

W takim przypadku naciśnij  siatkę  na kilka  sekund.  Po krótkim czasie  utworzy się

mydlana piana.
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Należy pamiętać, że może minąć trochę czasu, zanim myło wydostanie się z dozownika mydła

podczas pierwszego uruchomienia. Pomocne może być rozcieńczenie mydła w płynie niewielką

ilością wody.

Użytkowanie

• Przesuń przełącznik pod ikoną „LOCK” w prawo.

• Umieść rękę pod dozownikiem i naciśnij siatkę.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Mydło  należy  wylać  z  pojemnika,  jeśli  produkt  nie  jest  używany  przez  dłuższy  czas.

W przeciwnym razie mydło w płynie może wyschnąć  zatkać dyszę.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 
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Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Akumulatory  mają  niższe  napięcie  wyjściowe  niż  baterie.  Powoduje  to,  że  niektóre

urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy  używać  zawsze  razem baterii  tego  samego  typu  i  wymieniać  wszystkie  baterie

w urządzeniu w tym samym czasie!

Deklaracja zgodności 

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX5463  jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi

wytycznymi Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 014/30/UE odnoszącej się

do kompatybilności elektromagnetycznej oraz z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.
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