
Návod k obsluze

Bezdotykový dávkovač
na mýdlo RING

 Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům 
Evropské unie (EU).

 Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být 
likvidovány odděleně od komunálního odpadu pros-
třednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvi-
dace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního 
systému Retela (www.retela.cz). Použité baterie 
nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, 
můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, 
která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ 
společností ECOBAT (www.ecobat.cz).

 Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. 
Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za 
tento obal byl uhazen finanční příspěvek organizaci 
zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v 
souladu se Směrnicí ES 94/62 (ww.ekokom.cz)

Poměr dávkování

Instalace uchycení na zeď

Technické parametry:
Kapacita baterie: 1200mAh
Váha: 380g-420g
Kapacita mýdla: 300ML
Jmenovitý výkon: 3W
Vstupní proud: 0,6A
Velikost produktu: 135 mm × 135 mm × 59 mm
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1. Otvoř pro nalevání mýdla
2. Digitální displej s ukazatelem pokojové teploty
3. Ovládací panel
 • Dlouhým stisknutím na 1,5 sekundy se zapne,  

 dýchací světlo bliká;
 • Dlouhým stisknutím na 1,5 sekundy se vypne,   

dýchací světlo bliká;
 • Po spuštění stroje trojitým kliknutím na tlačítko  

 spustíte automatický stroj na čištění mýdla. Motor  
 se zastaví po práci po dobu 10 sekund. Čištění  
 zastavíte krátkým stisknutím.

4. Nabíjecí port USB-C
5. Senzor pro snímání rukou s tryskou mýdla 

(dávkuje se 1,5 sekund)

Umístěte ruku 4 cm pod 
výstup mýdla, snímač jí 
zaznamená.

Upozornění na plnění kapaliny
• Nalijte dezinfekci na ruce do maximálního objemu 280 ml, 

dezinfekční prostředek na ruce dodávaný s našimi produkty 
lze přímo vstřikovat a používat;

• Tento produkt je vhodný pouze pro vodní kapalinu, jako je 
čisticí prostředek, mycí kapalina, čisticí prostředek na obličej 
a další gelové kapaliny, které by měly být před tím zředěny 
3~8krát čistou vodou.

VAROVÁNÍ!!! HUSTÉ MYCÍ PROSTŘEDY SE NESMÍ NALÉVAT BEZ ZŘEDĚNÍ.

Poměr vody by měl být upraven podle aktuální konzistence mýdla.

1. Aplikujte lepidlo či oboustrannou lepící pásku na zadní stranu 
záchytného držáku

2. Nástěnný držák s lepidlem přitlačte ke zdi minimálně v délce 15 
sekund.

3. Po instalaci je dávkovač připravený k použití.

MÝDLO + VODA 1:3

Vzhledem k výrobní zkoušce produktu, se může v nádobě 
vyskytovat zbytkové kapky vody.

4~5 cm

>15 cm

Výstup mýdla

plocha


