
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V105G Bezdotykový dávkovač mýdla - 200 ml, stříbrný 

Popis:

1, Udržujte povrch jednotky v čistotě, tělo pravidelně
utírejte mopem, aby nedošlo k dlouhodobé korozi na
jednotce.
2, Návod uložte na bezpečném místě pro budoucí použití
3, Za žádných okolností nevystavujte elektroniku.
Nepokoušejte se jednotku opravit.
4, Dávkovač nemyjte. Otírejte vlhkým hadříkem.
5, Zabraňte přímému slunečnímu záření na infračervený
panel.

1, Horní kryt
2, Držák kapaliny
3, Přepínač/ Ovládání 
4, Tryska na tekuté mýdlo
5, Tělo dávkovače
6, Indikátor
7, Přihrádka na baterie
8, Stojan

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 
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• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Vložte baterie do prostoru pro baterie, jak je znázorněno na obrázku výše. Pokyny naleznete
v části pro  baterie
2. Odemkněte horní kryt otočením proti směru hodinových ručiček. Jemným zatažením za kryt 
sejměte. Naplňte přihrádku mýdlem. Ujistěte se prosím, že mýdlo neobsahuje pevné částice, 
aby nedošlo k ucpání.

3. Pro zapnutí stiskněte tlačítko (+) v horní části na 3 sekundy. Pokud jej chcete vypnout, 
stiskněte tlačítko (-) na 3 sekundy.

4. Chcete-li upravit objem dávkovaného mýdla, stiskněte tlačítko +/-, dokud se nezobrazí 
požadovaný objem. K dispozici jsou 4 nastavitelné úrovně.

5. Umístěte ruku pod senzor (světelný indikátor) pro dávkování mýdla.

Pokyny pro vyjmutí a instalaci baterie

1. Odšroubujte kryt na spodní straně jednotky a poté kryt sejměte.
2. Vložte 4xAAA baterie do přihrádky a dbejte na správnou polaritu.
NESMÍŠEJTE STARÉ BATERIE S NOVÝMI BATERIE.
3. Vraťte kryt na místo a přišroubujte jej zpět na místo.
4. Pokud jednotku nepoužíváte, vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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