
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Stisknět kne 1x ZELENĚ, jako 
potvrzení nastavení dávkování po 1 kapce.

Stiskněte tlačítko       , LED dioda blikne 2x ZELENĚ, jako 
potvrzení nastavení dávkování po 2 kapkách.

Při prvním použití 5-8 krát aktivujte senzor, aby se z 
dávkovače dostal vzduch, a poté se začala dávkovat 
kapalina.

 

Pokud jsou baterie vybité, LED dioda bliká ČERVENĚ.
Doporučujeme včas vyměnit baterie.

FIGYELEM

A deformáció elkerülése érdekében ne tegye ki napfénynek.

Ne használjon erőszakot, az megkárosíthatja a terméket.

Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

Tisztítsa rendszeresen a terméket.

Nagy mennyiségű víz árthat a terméknek.

Óvja meg leeséstől vagy szándékosan okozott ütéstől.

A termék tisztítására ne használjon erősen maró hatású vegyi 
oldószereket, amelyek károsíthatják és deformálhatják a termék felületét.

Óvja meg a szappanflakont por behatolásától 
(leblokkolhat a szivattyú).

Ne kísérelje meg szétszedni vagy megjavítani a terméket 
(javítás céljából vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal).

Ne használjon maró vegyszereket.

A készüléket tartsa távol a tűztől.

TERMÉKGARANCIA

Köszönjük, hogy ezt az adagolókészüléket választotta, amely a jövőben nagyobb komfortot nyújt Önnek.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
primaSOFT 090316 SZENZOROS ADAGOLÓ 

folyékony fertőtlenítőszerre, folyékony 
szappanra vagy gélre 

Když je dávkovač napájen LED dioda bliká ZELENĚ 
a ČERVENÉ, aby bylo jasné, že funguje.
Pokud LED svítí a bliká každých pět sekund ZELENĚ:
Otevřete přední kryt a zapněte nebo vypněte dávkovač 
stisknutím ON / OFF.
(Svítí - LED bliká ZELENĚ, OFF =ČERVENÁ).

Ha az adagolóegység feszültség alatt van, a LED dióda 
ZÖLDEN és PIROSAN villog, ezzel egyértelművé teszi, 
hogy működik.
Ha a LED világít és minden öt másodpercben zölden villog:
Nyissa ki az elülső burkolatot és kapcsolja be vagy kapcsolja 
ki az adagolót ON / OFF megnyomásával. (Világít - LED ZÖLDEN 
villog, OFF = PIROS)

Nyomja meg a    gombot, a LED dióda 1x felvillan ZÖLDEN, 
az 1 cseppnyi adagolás beállításának igazolásaként.
Nyomja meg a      gombot, a LED dióda 2x felvillan ZÖLDEN, 
a 2 cseppnyi adagolás beállításának igazolásaként.
Első használatnál aktiválja a szenzort 5-8x, hogy 
az adagolóból eltávozzon a levegő, és azután kezdje 
adagolni a folyadékot.
Ha az elemek lemerültek, a LED dióda PIROSAN villog.
Ajánljuk időben kicserélni az elemeket.

A társaság biztosítja, hogy a termékek teljesítsék a vonatko-
zó biztonsági szabványokat és műszaki követelményeket.

Rendeltetésszerű használat és helyes karbantartás esetén az 
adagoló valamennyi funkciója hozzáférhető.
A társaság szervizszolgáltatást csak azokon a termékeken 
végez, amelyek megvásárlását érvényes vásárlási bizony-
lattal és garancialevéllel igazolják.
Kérem, hogy a termék használata előtt olvassák el használa-
ti utasítását.



Press the upper button and open the front cover (A-1)

(A-2)

t ll ti , keep a ground clearence of a  lea t 3 cm b low 
the dispenser. Choose a suitable pla e to in tall t at ill n t g t
the dispenser wet.

(A-3)

Köszönjük, hogy ezt az adagolókészüléket választotta, 
amely a jövőben nagyobb komfortot nyújt Önnek.

TERMÉK MÉRETEI:

SPECIFIKÁCIÓ:

Model 090316

090316

090316

AZ ELEMTELEPÍTÉS LÉPÉSEI:

Vegye ki a tartályflakont, nyissa ki az elemfiókot és illessze bele 
a 4-8 db AA típusú alkáli elemet.

 Vegye ki 
a tartályflakont 

Vegye le az elemfiók 
burkolatát 

Illessze be az elemeket

Az ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA:

FELHASZNÁLÁSI PÉLDA:

TELEPÍTÉSHEZ MEGJEGYZÉSEK:

Nyitógomb

Kémablak

Elülső burkolat 

Tartályflakon-zár  

Tartályflakon

Pumpa

Adapter aljzat 

Elemek elülső 
burkolata

 

Elemfiók

Belső egység

Adagológomb 
1 cseppre
Adagológomb 
2 cseppre

ON / OFF

LED kontrolégő

U-alakú rész

Függesztőnyílás 

Szenzorégő

Kivezetés

Indukciós távolság:
- min. 3 cm, 
- max. 10 + 2 cm

+-

Telepítésnél az adagoló alatt legyen min. 30 cm térség. 
Válasszon ki megfelelő helyet a készülék telepítésére.

  
   

A pontozott vonal az 
U-alakú részt jelzi.
Figyelmeztetjük, hogy 

ez a helyes pozíció.

Zmáčkněte horní tlačítko a otevřete přední kryt  (A-1).
Vyjměte nádržku (A-2).
Podle otvorů na zavěšení na zadní stěně dávkovače si vyznačte místo k upevnění 
vrutů, na které pak zavěsíte dávkovač (A-3).
Otevřete kryt prostoru pro baterie a správně vložte 4 nebo 8 alkalických baterií AA 
(A-5).
Nalijte tekutinu do nádržky (pro přidání kapaliny je nutné nádržku vyjmout A-6).
Vložte nádržku do dávkovače svisle a rovnoběžně (A-7).
Hlava čerpadla musí být zajištěna ve správné poloze součástky ve tvaru U (A-8).

-

Nyomja meg a felső gombot és nyissa ki az elülső burkolatot (A-1).
Vegye ki a flakont (A-2).
Az adagoló hátsó falán lévő függesztőnyílások szerint jelölje meg a csavarok 
rögzítésének helyét, amelyekre majd felfüggeszti az adagolót (A-3).
Nyissa ki az elemfiók burkolatát és illesszen bele megfelelően 4 vagy 8 db AA 
típusú alkáli elemet (A-5).
Öntsön folyadékot a flakonba (a folyadék feltöltéséhez a flakont ki kell emelni (A-6).
Illessze vissza a tartályflakont az adagolóba függőlegesen és párhuzamosan (A-7).
A szivattyúfőt az U-alakú részben helyes pozícióba kell rögzíteni (A-8).


