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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. Illessze a kulcsot a zárba. 
Nyomja meg a gombot kb. 
3 másodpercig, ezután a 
LED felgyullad – háromszor villan 

2. Nyissa ki a tömítőfedelet 
és öntse be a folyékony szappant

FELHASZNÁLÁS

3. Tegye a kezét a szenzor alá, 
míg a folyadék ki nem fröccsen

FIGYELEM

FIGYELEM

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.

FIGYELEM

FOLYADÉK KEZELÉSE

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

může mít mírnou odchylku.

Indikátor

Folyadék beállítási gomb

 PROBLÉMÁK ELTÁVOLÍTÁSA

Probléma

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

LED kontrolégő 
nem világít

Ok Potenciális megoldások

SPECIFIKÁCIÓ

Ellenőrzőrendszeri probléma
Betáp probléma

Lemerült elem vagy rossz kontaktus
Áramköri probléma vagy rossz kontaktus
Blokkolt indikátor

Cserélje ki a vezérlőt
Cserélje ki az elemeket
Ismét tegye be vagy cserélje ki az elemeket
Ellenőrizze az áramköröket
Tisztítsa ki az indikátor ablakát

LED nem világít tekemele za ik ejléresCaigrene neletgélE
Kontrolégő 
folyadék 
bevezetés 
nélkül is világít

Szenzor továbbra is dolgozik Változtassa meg szenzor tárgyát
Érzékelési távolságon kívül van Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel

Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővelEgység üzemzavara
Elégtelen 
folyadék adag

Rövid folyadékadagolási idő Módosítsa a folyadék kimenetelét
Túl viszkózus folyadék Csökkentse a folyadék viszkozitását
Folyadék vagy koaguláció Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel

Tipp: Gátolja meg a szennyeződés behatolását a tartályba a blokkolás megakadályozása érdekében.

Térfogat
Méretek
Tömeg

Betáp
Érzékelési távolság
Folyadék adagolás
Környezeti hőmérséklet

(5 beállítási szint)

(6 db AA elem)

primaSOFT 090314 SZENZOROS ADAGOLÓ 
folyékony fertőtlentőszer, folyékony 

szappan vagy gél adagolására 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
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

A gyermekek a készüléket felnőttek felügyelete alatt használhatják!
Ne dobja ki az elhasznált elemeket, hanem hasznosítsa újra megfelelő módon.

Az egységet mikroszámítógépek elektronikus áramkörével látták el. Ne locsoljon rá 
vizet.

Az elemek beillesztése után nyomja meg hosszan a beállítási gombot kb. 3 
másodpercig, ezután a LED dióda „csepp“ felgyullad, villogni kezd, a harmadik 
villanás után az egység készenléti üzemmódban marad.  

Ajánljuk az elemek telepítését, még ha nem is használja, hogy az egység automati-
kusan átkapcsolhasson 72 óránként készenléti állapotba, hogy így elkerülje a 
túlnyomást.

Valamelyik egységet nyugalmi állapotban telepítettek a szállítás előtt.  Készenléti 
állapotba történő további átkapcsolásuk céljából nyomja meg a beállítási gombot. 
Ha az egységet befejezés után nyugalmi állapotban hagyja, nyomja meg a beállítási 
gombot.

1. Az egység elektronikus berendezést és elektromágneses szelepet tartalmaz, 
kérem, óvakodjon az ütéstől.
2. Ügyeljen a csatlakozó vezetékekre az egység szétszerelésénél.
3. Tisztításhoz használjon puha törlőruhát és semleges tisztítószert. Az egyéb 
szennyeződések letisztítására használjon puha, nedves törlőruhát, majd száraz, 
puha törlőruhát a szárításhoz.
4. Kérem, ne spricceljen és ne használjon a tisztításra tisztítószereket vagy 
mosószereket, oldószereket, nagy savtartalmú tisztítószereket vagy nylon kefét 
ennek a termékeknek a tisztításához, hogy ne kerüljön sor a felületi vagy a belső 
elektronikus részek sérülésére.     

A folyadékot készültségi állapotban a folyadék beállítási gombjának megnyomásával kezelheti.  A folyadék kiindulási 
térfogata megközelítőleg 1,0 ml az adagolás előtt, a kimeneten megközelítőleg 0,5 ml-rel növekszik. Mind az 5 
beállítási szint esetében a folyékony szappan vagy egyéb folyadék 0,5 ml - 2,5 ml adagolási tartományában lehet 
kisebb eltérés.



1. Illessze a telepítőpanelt a falra, 

jelölje meg ceruzával a telepítési 

helyzetet – három nyílást.

Tips: Ensure the distance 

counter top is above 35cm 

When installing on stainless 

steel counter top.

 Padló

Telepítőpanel

Folyadék kifolyása

Aljzat
 Kulcs

 Fedél 

Tömítőfedél

Szilárd tartály

Elemfiók

Elemfiók

Kieresztőnyílás

Indikátor

Burkolat

Elemfiók

Ceruza

2. Fúrjon ki fúróval három nyílást 

a jelölés szerint, a megfelelő 

nyílásokba illessze bele a műanyag 

tipliket.

3. A műanyag tipli műanyag 

csavarral lesz lezárva. Rögzítse 

velük a telepítőpanelt 

4. Tolja rá az egységet megfelelő irányba, majd 

nyomja meg. Győződjön meg arról, hogy 

az egység rögzítődött a telepítőpanelhez.

5. Enyhén nyomja meg lefelé az egységet.

Elhelyezés

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

Szállítólevél

ALKATRÉSZEK

Indikátor

Elemfiók

    

Szenzorablak

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

TELEPÍTÉS

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, 

TELEPÍTÉS

Fúrni

Műanyag tipli

ELEMEK TELEPÍTÉSE ÉS CSERÉJE

Csavar

1. Ha a LED kontrolégő villog, 

tartsa az adagolót egyenesen 

felfelé. 

2. Csavarozza ki a csavart és 

emelje ki az elemfiókot.

3. Illessze be vagy cserélje ki az összes 

standard elemet (DC 9v / AA – 6db).

Tegye vissza az elemfiókot a tárolóba 

és csavarozza azt vissza.

Ha biztosítani szeretné, hogy az adagolóegység működjön, és meghosszabbítsa élettartamát, vegye tudomásul, hogy

1. Az egység telepítése előtt gondosan olvassa el a használói kézikönyvet és utasításokat.

2. Használjon, kérem, ismert márkájú azonos AA elemet. A régi és új elemeket nem lehet kombinálni.   Ha hamisítvá-

nyokat vagy alacsony fogyasztású elemeket használ, ez megkárosíthatja a berendezés élettartamát. 

3. Az egység telepítése előtt ellenőrizze, hogy egyenes-e a fal vagy sem, és tisztítsa le a fal felületét.  

4. Távolság / több mint 25 cm / szükséges az egység alsó részétől az asztalokhoz vagy egyéb tárgyakhoz.  

A biztonsági utasításokat képzett személy adja át a használónak vagy a rendszergazdának.

A helytelen érzékelés elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat az egység alatti érzékelési távolságba vagy 

az egység alsó oldala alá.

8. Csak beltéri használatra, a helytelen elhelyezés elkerülése érdekében.

Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy nem hiányzik-e valamelyik, a szereléshez szükséges tétel. Ha valami hiányzik, 

vegye fel a kapcsolatot kereskedővel vagy a gyártóval.

Ha telepítés közben valamilyen probléma merül fel, vagy tanácstalan, forduljon a kereskedőhöz vagy a gyártóhoz.

A fő részek speciális, pecsételt csomagolásban találhatók. Manipulációnál vagy a zacskók kinyitásánál ügyeljen arra, 

hogy ne kerüljön sor azok sérülésére vagy elveszítésére.


