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MANUAL DE UTILIZARE DOZATOR DE SĂPUN 

 

Vă mulțumim că ați cumpărat acest dozator de săpun, care este fabricat din oțel 

inoxidabil de tip 304. Acest dozator este controlat de CPU și are o buna abilitate 

anti-interferență. Este alimentat de baterii și consumă puțin, astfel poate fi folosit 

mai mult timp, având senzor cu infraroșii, distribuie săpun în mod automat fiind 

evitată atingerea și împiedicată infectarea.  

Caracteristici: 

❖ Corp din oțel inoxidabil, puternic și durabil 

❖ O picătură cu volum constant per acționare  

❖ Ușa de deasupra și cea de dedesubt au încuietoare pentru a împiedica atât 

blocarea orificiului de scurgere cât și furtul dozatorului. 

 

 

 

Piese:  

 

 
 

 

1. Orificiu de scurgere   

2. Senzor  

3. Buton  

4. Carcasa de deasupra 

5. Cheie  

6. Carcasa de dedesubt 

7. Corp  

8. Orificiul de verificare a nivelului săpunului 

9. Indicator  
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10. M4x 8 șuruburi 

11. Inel de cauciuc 

12. Suport de prindere 

13. Dibluri 

14. S14x 20 de șuruburi 

 

Instalare  

1. Descuiați și deschideți carcasa frontală(6) folosind cheia (5) atașată conform 

figurii 1. 

2. Așa cum se arată în figura 2, faceți 2 găuri de 6 mm și fixați suportul de prindere 

pe perete cu diblurile (13) și șuruburile  ST4x20 (14) atașate. 

3. Puneți dozatorul pe suport și fixați-l cu șuruburile M4x8 (10) atașate. 

Instalarea bateriei: 

❖ Descuiați și deschideți carcasa inferioară (4) folosind cheia (5) atașată, apăsați 

butonul de la carcasa bateriei și scoateți cutia pentru baterii (16) conform figurii 

3. 

❖ Instalați 4 baterii LR6 în cutie conform polilor  + - , puneți bateria la loc și închideți 

carcasa cutiei pentru baterii(figura 4) 

 

 

 

Reumplerea cu săpun 

❖ Deschiați și deschideți carcasa superioară(6), reumpleți corpul (7) și închideți 

carcasa.  
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Aplicație : 

1. După instalarea bateriilor, indicatorul (9) se va aprinde. Apăsați butonul (3), 

indicatorul se va stinge și dozatorul va fi în stand-by. 

2. La prima folosire, faceți-l să distribuie de câteva ori pentru a scoate aerul din 

pompă. 

3. Când aveți nevoie de săpun, puneți mâinile la 0-8 mm sub orificiul de scurgere, 

dozatorul va distribui automat. Acesta distribuie 1 ml de săpun de fiecare dată. 

4. Cân bateriile se consumă, indicatorul se va apinde; când dozatorul se oprește 

din funcționare, trebuie schimbate bateriile. 

 

Specificații: 

Voltaj: DC 4 x 1,5 LR6 

Capacitate: 1200 ml 

Distanță de inducție: aproximativ 8 cm 

Doză: 1 ml o data 

 

 

Note: 

1. Pentru a evita funcționarea incorectă, lăsați cel puțin 40 cm spațiu sub 

dozator. 

2. NU instalați dozatorul în locuri care au o puternică lumină solară directă 

sau deasupra lucrurilor care au o puternică reflexie. 

3. Nimic nu trebuie să blocheze orificiul de scurgere 

4. Mențineți săpunul curat fără orice fel de impurități 

5. NU stropiți dozatorul direct 

6. NU folosiți nici un fel de diluant sau lichid chimic care ar putea să dăuneze 

suprafeței pentru a curăța dozatorul. 

Pachet: 

Un dozator de săpun 
Un exemplar al manualului de utilizare 
Un set de 2 bucăți de șuruburi și 2 dibluri, 1 cheie. 
 

 

 


