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At the standby status, you can adjust liquid by pressing the liquid adjustment button.
T he default liqui crease around 0.5ml output for 
per press. T otall o  
may have a slight deviation.
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   After nst lling t e batte ies, long ress t e setting button for about 3 seconds, then the LE D light 

on with a flashing, after 3 times flashing will the unit stay in standby, long press the setting button 
to switch between turning the machine   
T he unit is  suggested to install batteries even if you don't use it, so that the unit can automatically
run once per 72 hours in the standby status to avoid the catheter pressure adhesion.
S ome of unit had installed batteries and in dormant status before delivery. K eep press setting
buttons for more  turning into standby status. 
Whereas if the unit turn to dormant status after keeping press the setting button.

. The unit includes electronic devices and solenoid valve, please do not knock.

. C aution for connecting line hen disassembling the unit.

. Please  it using soft cloth th neutral detergent hen cleaning the
product. Next  detergent and dirt by the ung- out soft cloth, then using
dried soft cloth to dry.
4. Please do not shing th tering or using some detergent h particle
such as scouring  and laundry detergent, also do not using diluent,
detergent th high acid or Nylon brush to clean this product, lest to damage
surface or erode internal electronic components, especially be careful not to
damage transparent cover hich pla ed induc  to avoid decrease the

ctiveness of reaction. T ips: E nsure the distance bet  sensing 
and counter top is above 35cm When installing on stainless steel counter top.
Installation

T roubleshoo i g

 

standby status and dormant status.

1. Vložte klíč do zámku do baterie. 
Stiskněte tlačítko pro dobu asi 3 
vteřin, poté se LED rozsvítí - třikrát 
blikne

2. Otevřete těsnicí uzávěr 
a nalijte tekuté mýdlo

POUŽITÍ

3. Položte ruku pod senzor 
dokud tekutina nevystříkne

POZOR

POZOR

Děti by měly přístroj používat pod dozorem dospělých! 
Použité baterie nevyhazujte, ale poté recyklujte správným způsobem.
Jednotka byla vybavena elektronickým obvodem mikropočítačů. Nestříkejte vodu.

1. Po vložení baterií dlouze stiskněte nastavovací tlačítko po dobu asi 3 sekund, poté se LED dioda „kapky“ 
rozsvítí, začně blikat, po třetím bliknutí zůstane jednotka v pohotovostním režimu.

2. Doporučujeme instalovat baterie, i když je nepoužíváte, aby se jednotka mohla automaticky přepnout 
jednou za 72 hodin do pohotovostního stavu, aby se tak zabránilo přetlaku.

3. Některé jednotky před dodáním byly nainstalovaly v klidovém stavu. Pro další přepnutí do pohotovostní-
ho stavu stiskněte nastavení tlačítka. Pokud se jednotka po ukončení ponechá v klidovém stavu, stiskněte 
tlačítko nastavení.

POZOR

ÚPRAVA KAPALINY

V pohotovostním stavu můžete tekutinu upravit stisknutím tlačítka pro nastavení kapaliny.

může mít mírnou odchylku.

Indikátor

Tlačítko pro nastavení kapaliny

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Problém

1. Jednotka obsahuje elektronická zařízení a elektromagnetický ventil, prosím, 
vyhněte se úderům.

2. Pozor na připojovací vedení při demontáži jednotky.

3. Pro čištění používejte měkký hadřík a neutrální čistící prostředek. Na čištění 

čisticí a prací prostředky, ředidlo, čisticí prostředek s vysokou kyselinou nebo 

nebo vnitřních elektronických součástí. 

LED kontrolka
nesvítí

Důvod Potencionální řešení

SPECIFIKACE

Problém s kontrolní systémem
Problém s napájením

Vybitá baterie nebo špatný kontakt
Problém s obvody nebo špatný kontakt
Blokovaný indikátor

Vyměňte ovladač
Vyměňte baterie
Znovu vložte nebo vyměňte baterie
Zkontrolujte obvody
Vyčistěte okno indikátoru

LED nesvítí eiretab etňěmyVeigrene ketatsodeN
Kontrolka svítí 
bez přívodu 
kapaliny

Senzor nadále pracuje Změňte senzorový objekt
Mimo snímací vzdálenost Kontaktujte prodejce

Kontaktujte prodejcePorucha jednotky
Nedostatečná 
dávka kapaliny

Krátka doba dodávky kapaliny Upravte výstup kapaliny
Příliš viskózní kapalina Snižte viskozitu kapaliny
Tekutina nebo koagulace Kontaktujte prodejce

Tip: Zabraňte vniknutí nečistot do nádržky, aby jste zabránili zablokování.

Objem
Rozměry
Hmotnost

Napájení
Senzorová vzdálenost
Dávkování tekutin
Okolní teplota

(5 úrovní nastavení)

(6 AA baterií)

SENZOROVÉHO DÁVKOVAČE primaSOFT
090314 určeného pro tekutou dezinfekci, 

tekuté mýdlo nebo gel

NÁVOD K POUŽITÍ

dalších nečistot použijte vhký měkký hadřík a poté suchý měkký hadřík k usušení.

prací prostředky, ředidlo, čistící prostředky s vysokým obsahem kyseliny nebo 

Výchozí objem kapaliny je přibližně 1,0 ml před dávkováním, zvýší se přibližně o 0,5 ml na výstupu.
Všech 5 úrovní nastavení s rozsahem dávkování tekutého mýdla 0,5 ml - 2,5 ml nebo různé kapaliny



1. Přiložte montážní desku ke zdi,
tužkou označte polohu instalace 
- tři otvory.

Tips: Ensure the distance 

counter top is above 35cm 

When installing on stainless 

steel counter top.

Podlaha

Instalační panel

Odtok kapaliny

DnoKlíč

Víčko

Těsnící víčko

Pevná nádržka

Prostor pro baterie

Prostor pro baterie

Vypouštěcí otvor

Indikátor

Obal

Zásobník na baterie

Tužka

2. Vrtákem vyvrtejte tři otvory 
podle značek, do odpovídajících 
otvorů vložte hlavu rozpěrného 
šroubu.

3. Šroub bude uzavřen plastovým 
hřebíkem. Upevněte 
je spolu s montážní deskou.

4. Nasuňte jednotku správným směrem a stiskněte, 
ujistěte se, že je jednotka připojena 
k montážní desce.

5. Mírně zatlačte na jednotku.

Umístění

notice that:

1.Please read user manual and instructions very carefully before installing the unit.

lifetime.

3.

objects.

er the unit.

UnitX1 Installation Panel X1

1.Please make sure if any items are missing or problems before installing, contact your dealer or

manufacturer.

ime, please contact your dealer or

bags.

Key X1

Installation Manual X1

Dodací list

PŘEDSTAVENÍ

Indikátor

Nádobka pro baterie

    

Senzorové okno

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

INSTALACE

Chcete-li zajistit, aby dávkovač fungoval a prodloužila se jeho životnost, uvědomte si, že:
1. Před instalací jednotky si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a pokyny.
Použijte prosím stejnou baterii AA - známé značky. Staré a nové baterie nelze kombinovat. Používáte-li 
padělky nebo baterie s nízkou spotřebou, může tak poškodit životnost zařízení.
3. Před instalací jednotky zkontrolujte, zda je zeď rovná nebo ne, a očistěte povrch stěny
4. Vzdálenost / více než 25 cm / . potřebné od spodní části jednotky ke stolům nebo jiným objektům.
5. Pokyny k zabezpečení budou uživateli nebo správci dány kvalifikovanou osobou.
6. Žádné předměty nesmějí být umístěny do snímací vzdálenosti pod jednotkou nebo pod spodní stranu 
jednotky, aby nedošlo k nesprávnému snímání.
8. Pouze pro vnitřní použití, aby se zabránilo nesprávnému umístění.

1. Před instalací se ujistěte, zda Vám některé položky nutné k instalaci nechybí. Pokud zjistíte, že něco 
chybí, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce.
2. Pokud během instalace nastanou nějaké problémy, nebo si nebudete vědět rady, obraťte se na svého 
prodejce, či výrobce.
3. Hlavní předměty jsou zapečetěny ve speciálním obalu. Při pohybu nebo otevírání sáčků dávejte pozor, 

INSTALACE

Vrtat

Rozpěrný šroub

INSTALACE A VÝMĚNA BATERIE

Šroub

1. Když kontrolka LED bliká, 
držte dávkovač přímo vzhůru.

2. Odšroubujte šroub a vyjměte 
nádobku na baterie.

3. Vložte nebo vyměňte všechny standardní 
baterie (DC 9v / AA - 6ks).
Vraťte nádobku na baterie zpět do zásobníku 
a zašroubujte. 


