
Dozownik mydła automatyczny z czujnikiem IR 400 ml Carlo Milano (NX5273)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• dozownika

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo wymagane:

• 4 baterie AAA.

Dane techniczne

Zasilanie 4 baterie AAA

Pojemność 400 ml

Materiał ABS, chrom

Czujnik podczerwieni tak

Przezroczysty pojemnik do napełniania tak

Nadaje się do

mydła w płynie

środka dezynfekującego

balsamu nawilżającego

kremu do opalania

wymiary 83 x 193 x 130 mm

waga 216 g

Uruchomienie

Dozownik mydła zasilany jest 4 bateriami AAA (brak w zestawie)

1. Otwórz komorę baterii na spodzie dozownika.

2. Włóż 4 baterie AAA. Zwróć uwagę na ich poprawną polaryzację.

3. Zamknij komorę baterii.

Uzupełnianie mydła

1. Otwórz korek, obracając go w lewo, a następnie zdejmij.

2. Napełnij  pojemnik  mydłem  w  płynie.  Uważaj,  aby  nie  przekroczyć  znaku  MAX  na

zewnętrznej krawędzi pojemnika.

3. Załóż korek i obróć go w prawo, aby zamknąć.
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Użytkowanie

1. Umieść dozownik mydła pionowo na płaskiej, poziomej powierzchni.

2. Ustaw przełącznik na spodzie dozownika w pozycji ON (brak sygnału dźwiękowego) lub

GONG (z sygnałem dźwiękowym).

3. Przytrzymaj rękę pod czujnikiem. Mydło w płynie jest przekazywane w porcjach.

WSKAZÓWKA!

Przy pierwszym uruchomieniu dozownika może się zdarzyć, że mydło nie zostanie

najpierw wydane, ponieważ musi zostać zassane przez cały wąż dozownika mydła.

Wystarczy krótko przytrzymać ręce pod czujnikiem dozownika mydła, aż zostanie

nalane mydło.

Wyłączanie

Wyłącz dozownik, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas. Ustaw przełącznik na spodzie

urządzenia w pozycji OFF.

Czyszczenie

Wyczyść dozownik lub nasadkę wilgotną szmatką.

Bezpieczeństwo

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

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 wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Produkt nie nadaje się do stosowania pod prysznicem.

• Nie  należy  napełniać  pojemnika  dozownika  wodą,  nawet  w celu  rozcieńczenia  mydław

płynie.
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• Urządzenie przeznaczone jest do użytku w kuchni lub w łazience.

• Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Produkt należy zawsze stawiać w pozycji pionowej oraz na poziomej powierzchni.

• 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.

Deklaracja zgodności 

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX5273  jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi

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

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz 2014/30/UE odnoszącej

się do kompatybilności elektromagnetycznej.
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