
Olvassa el, kérem, ezt a használati utasítást a termék használata előtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
dyž je zásobník napájen, LED dioda bliká zeleně a červeně, aby bylo jasné, že 

funguje. 
Pokud LED svítí, bliká každých pět sekund zeleně:
Otevřete přední kryt a zapněte nebo vypněte dávkovač stisknutím ON / OFF.
(Svítí - LED bliká zeleně, OFF = Červená).

Stiskněte tlačítko (kapka), LED dioda jednou blikne zeleně, což znamená, že signál 
je přijímán, LED dioda bude zelená a dávkovač vydá jednu dávku, když vypnete 
senzory.
Stiskněte tlačítko / dvě kapky /, LED dioda dvakrát zabliká zeleně, což znamená, že 
signál je přijímán. LED dioda bude zelená a dávkovač vydá dvě dávky, když vypnete 
senzory.

Dávkovač mýdla nefunguje při otevření krytu. Po nastavení polohy vypouštění 
kapaliny zavřete přední kryt.

Když je dávkovač zapnutý nebo je dávka upravena, bude LED 1-2krát nepřetržitě 
blikat zeleně.
2. Kontrolka bude v pohotovostním režimu blikat každých pět sekund zeleně.
3. Zelená kontrolka se rozsvítí, když dávkovač vypouští dávky.
4. LED dioda bliká červeně, když je baterie téměř vybitá. LED dioda bude blikat červeně 
a zeleně, když baterie blíží se k vybití.
5 LED dioda střídavě bliká zeleně a červeně, když automat zjistí abnormality, jako 
například: Ucpání filtru, příjem energie, žádný výtlak kapaliny ,, Pokud je odchylka 
odstraněna, vypněte ji a znovu se vraťte do normálu.
6. LED dioda bude trvale blikat zeleně, pokud je pod dávkovačem překážka, odstraně-
ním překážky se vrátíte do normálu.

UTASÍTÁS SZŰRŐ TISZTÍTÁSÁRA 
VAGY CSERÉJÉRE 

Dávkovač pěnového mýdla se doporučuje vyčistit nebo vyměnit příslušenství filtru 
v následujících případech:
1. Žádná pěna nebo malá pěna,
2 Nefunguje po dobu jednoho týdne po použití
3. Používá se déle než 3 měsíce,
4. LED nepřetržitě bliká ČERVENĚ a ZELENĚ, zkontrolujte, zda je filtr zablokován.

FIGYELEM!

A deformáció elkerülése érdekében ne tegye kI napfénynek.

Ne használjon erőszakot, az megkárosíthatja.

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

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 oldós-
zereket, amelyek károsíthatják és deformálhatják a termék felületét.

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

Ne kísérelje meg szétszedni vagy megjavítani a terméket 
a termék megkárosodására kerülhet sor (javítás céljából, 
kérem, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal).

Ne használjon maró vegyszereket. 

A készüléket tartsa távol a tűztől.

A SZŰRŐ LESZERELÉSE

Palack

Pumpa

1. Vyjměte láhev.
2. Vytáhněte přední kryt čerpadla.
3. Vyjměte filtr ručně, pinzetou nebo 
jiným nástrojem.
4.Očistěte zbývající nečistoty 
na obou koncích filtru a vyměňte je 
v původním pořadí.
5 Namontujte přední kryt na místo.

Szivattyú összeállítás

Szűrő összeállítás

Szűrő

Szivattyú 
elülső része

Membránszivattyú 
bővített szerelési sémája 

POKYNY K ZÁRUCE PRODUKTU

Společnost zajišťuje, aby výrobky dodávané z továrny splňovaly příslušné 
bezpečnostní normy a technické požadavky, které mohou splňovat všechny 
funkce pro použití a údržby.

Záruka je 1 rok a vztahuje se na to, když se potvrdí že závada je poškozena 
výrobou. Zákonná záruka je 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na:
- poškození produktu způsobené nesprávným použitím
- poškození produktu způsobené nesprávnou instalací
- výrobky způsobené neoprávněnou úpravou zákazníkem
- přírodní katastrofy a škody způsobené člověkem

Společnost provádí pouze servisní služby s platnými dokumenty 
a odpovídajícími záručními listy na výrobky.

Nevystavujte výrobek vlhkosti nebo vodě.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
primaSOFT 090313 SZENZOROS ADAGOLÓ 

folyékony fertőtlenítőszerre, 
folyékony szappanra vagy gélre

1. Vegye ki a palackot.
2. Húzza ki a szivattyú elülső burkolatát.
3. Vegye ki a szűrőt kézzel, csipesszel vagy 
egyéb eszközzel.
4. Tisztítsa le a szennyeződést a szűrő 
mindkét végén és cserélje ki az eredeti 
sorrendben.
5. Szerelje fel helyére az elülső burkolatot.

Ha az adagolóegység feszültség alatt van, a LED dióda zölden és pirosan villog, ezzel 
egyértelművé teszi, hogy működik.
Ha a LED világít, minden öt másodpercben zölden villog:
Nyissa ki az elülső burkolatot és kapcsolja be vagy kapcsolja ki az adagolót ON / OFF 

Nyomja meg a gombot (csepp), a LED dióda egyszer felvillan zölden, ami azt jelenti, hogy 
a jelzés elfogadásra került. A LED dióda zöld lesz és az adagoló kiad egy adagot, ha 
kikapcsolja a szenzorokat.

Nyomja meg a gombot (két csepp), a LED dióda kétszer felvillan zölden, ami azt jelenti, 
hogy a jelzés elfogadásra került. A LED dióda zöld lesz és az adagoló két adagot ad ki, ha 
kikapcsolja a szenzorokat.

A szappanadagoló nem működik a burkolat kinyitásánál. A folyadék kieresztési 
helyzetének beállítása után csukja be az elülső burkolatot.

1. Ha az adagoló be van kapcsolva, vagy az adag módosításra került, a LED 1-2-ször 

folyamatosan zölden fog villogni.

2. A kontrolégő készenléti üzemmódban öt másodpercenként fog zölden villogni.

3. A zöld kontrolégő felgyullad, ha az adagoló kiengedi az adagokat.

4. A LED dióda pirosan villog, ha az elem már csaknem lemerült. A LED dióda pirosan és 

zölden fog villogni, ha az elem közeledik lemerüléséhez.

5. A LED dióda váltakozva villog zölden és pirosan, ha az automata rendellenességeket 

fedez fel, mint például: Szűrő eldugulása, energiafelvétel, nincs folyadék kinyomás… Ha a 

hibát eltávolították, kapcsolja azt ki és térjen vissza normálba.  

6. LED dióda tartósan zölden fog villogni, ha az adagoló alatt akadály található, az akadály 

eltávolításával visszatér normál helyzetbe.

A habszappan adagoló a szűrőtartozékok kitisztítását vagy cseréjét a 
következő esetekben ajánlja:
1. Semmi hab vagy kevés hab,
2. Nem működik egy hét időtartamig a használat után
3. Több mint 3 hónapig használják,
4. A LED folyamatosan villog PIROSAN és ZÖLDEN, ellenőrizze, hogy a szűrő 
nincs-e leblokkolva.

TERMÉKGARANCIA ÚTMUTATÓ
A társaság biztosítja, hogy a gyárból szállított termékek teljesítsék 
a vonatkozó
biztonsági szabványokat és műszaki követelményeket, amelyek 
minden felhasználási és karbantartási funkciót teljesíthetnek.  

A jótállás 1 év, és arra vonatkozik, ha megerősítést nyer, hogy a 
hiba a gyártás folyamán jött létre. A törvényes garancia 24 hónap.

A garancia nem vonatkozik:
nem rendeltetésszerű használattal okozott termékkárosodásra
nem megfelelő telepítés által okozott termékkárosodásra
vevő által jogosulatlanul módosított termékekre
természeti katasztrófákra és ember által okozott károkra.

A társaság csak a termékre vonatkozó érvényes dokumentumok-
kal és jótállási lappal végez szervizszolgáltatásokat.

Ne tegye ki a terméket nedvességnek vagy víznek.
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HS-1808F

H S -1808 HS-1808S

Köszönjük, hogy ezt az adagolókészüléket választotta. 
Kényelmet nyújthat jövendő életében.

Adagoló: gél/folyékony Adagoló: szappan Adagoló: spray

A TERMÉK MÉRETEI

SPECIFIKÁCIÓ:
Ha gél- vagy folyadékadagolót választ, 
olvassa el a következő utasításokat:

Ha szappanadagolót választ, 
olvassa el a következő utasításokat:

Ha sprayadagolót választ, 
olvassa el a következő utasításokat:

MEGNEVEZÉS:

MEGNEVEZÉS:

MEGNEVEZÉS:

AZ ELEMTELEPÍTÉS LÉPÉSEI 
Vegye ki a palackot, nyissa ki az elemfiókot és illesszen bele 4-8 db AA 
típusú alkáli elemet.

 Emelje ki a flakont Vegye le az 
elemfiók fedelét

Illessze be az elemeket

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

Kulcs

Kémablak

Adapter 
csatlakozó

Edényzár

Tartály

Pumpa

Elülső burkolat

Oldalfal

Elemek

Belső egység

Kapcsológomb

Dupla kapcsoló

LED indikátor 

U-alakú rész

Függesztőnyílás

Szenzorégő

Kivezetés

Kulcs

(Csomagolás része)

FELHASZNÁLÁSI PÉLDA

Indukciós távolság:
- minimális 3 cm, 
- max. 10     2 cm

MEGJEGYZÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ 

Telepítésnél a tároló térsége alatt legyen legalább 30 cm. 
Válasszon ki megfelelő helyet a készülék telepítésére.

Vložte klíč do odpovídajícího otvoru v zásobníku. (A-1)
Zatlačte na klíčový otvor a otočte kryt dolů (A-2)
Vyjměte láhev (A-3)
Podle pozice otvoru pro šroub na spodní desce dávkovače použijte pero k 
označení, upevnění šroubů a zavěšení dávkovače (A-4)
Otevřete kryt prostoru pro baterie a správně vložte 4 nebo 8 alkalických 
baterií AA (A5)
Nalijte tekutinu do láhve (pro přidání kapaliny je nutné láhev vyjmout) A-6
Vložte láhev do stojanu svisle a rovnoběžně (A-7)
Hlava čerpadla musí být zajištěna ve správné poloze části ve tvaru U (A-8)

A pontozott vonal az U 
alakú részt jelzi.

Figyelmeztetjük, hogy 
ez a helyes pozíció.

+-

Illessze a kulcsot a készülék megfelelő nyílásába (A-1) Nyomja meg a kulcsnyílást és 
fordítsa lefelé a burkolatot (A-2) Vegye ki a flakont (A-3)
Az adagoló hátsó lemezén lévő csavarnyílás pozíciója szerint használjon ceruzát 
jelölésre, a csavarok rögzítésére és az adagoló felfüggesztésére (A-4)
Nyissa ki az elemfiók fedelét és illesszen bele megfelelően 4 vagy 8 db AA típusú alkáli 
elemet (A5)
Öntsön folyadékot a flakonba (a folyadék töltéséhez ki kell emelni a flakont) A-6 Illessze 
vissza a palackot az állványba függőlegesen és párhuzamosan (A-7)
A szivattyúfőt az U alakú részben kell helyes pozícióba rögzíteni (A-8)


