
NÁVOD K POUŽITÍ 

4160100 – Automatický dávkovač na gelovou desinfekci 1100 ml, ABS plast, bílý 

Bezdotykový dávkovač gelové dezinfekce s infračerveným senzorem a baterií. 
Senzor zamezuje přímému kontaktu dávkovače s rukou, a tak efektivně zabraňuje křížové 
infekci. Nízký výkon umožňuje dlouhou životnost baterie. Je ideální volbou pro zdravotnictví, 
hotely, restaurace, domácnost a jiná zařízení. 
 
 

Funkce 

• Díky inteligentnímu dávkování se lze vyhnout nepřetržitému dávkování vyvolaného 

umělým podmětem. Dávkovač přestane pracovat po 30ti sekundách nepřetržitého 

dávkování. 

• Dávkovač dávkuje 1 dávku každé 3 sekundy. Po 10ti dávkách v řadě přestává dávkovat. 

Opětovné dávkování musí být vyvoláno novým podnětem  spínacímu infračervenému 

senzoru . 

 

Komponenty 

1. Otvor pro instalaci  

2. Přepínač (on/off) 

3. Pumpa 

4. Senzor 

5. Vývod 

6. Plnící láhev 

7. Uzávěr láhve 

8. Kryt baterií 

 

Instalace baterií 

• Sejměte kryt pol.3 a v ložte 4 kusy LR6 baterií pol.1   podle pólu „+“ a „-“, nasaďte zpět 

kryt baterií a „uzavřete. 

 

 

 

 



Doplnění dezinfekce  

• Odemkněte dávkovač a otevřete uzávěr plnící nádržky , doplňte gelovou dezinfekci 

 a uzavřete otvor plnící nádržky. Maximální objem naplnění je 1100 ml. 
 

Použití 

• Otevřete přední kryt, zapněte přepínač na ‚zapnuto‘. Zavřete kryt a dávkovač je 

připraven k použití. 

• Při prvním použití je třeba použít víckrát, pro vyčerpání vzduchu z dávkovací pumpy.  

• Při používání dávkovače umístěte ruku 0 – 8 cm pod vývod dávkovače a ten začne ihned 

automaticky dávkovat. Při každé dávce vydá 1 ml. Pokud ruku neodstraníte zpod senzoru, 

bude dávkovat 1 dávku každé 3 sekundy a po 10-ti dávkách přestane pracovat. 

Specifikace 

Napětí: DC 4 x 1,5V LR6 
Kapacita: 1100 ml 
Spínací vzdálenost senzoru : přibližně 8 cm 
Objem jedné dávky: 1 ml 
 

Poznámky 

• Chcete-li se vyhnout nesprávnému používání, ponechte alespoň 40 cm prázdného 

prostoru pod dávkovačem 

• Neinstalujte dávkovač na místa se silným přímým slunečním zářením. 

• Zabraňte jakémukoliv ucpávání a blokování výstupu tekutiny dávkovače 

• Udržujte dávkovač na desinfekci čistý. 

• Neoplachujte dávkovač přímo. 

• Nepoužívejte pro čištění dávkovače žádné ředidlo či jinou, podobně silnou, chemickou 

kapalinu, která by jej mohla poškodit. 

• Pokud dávkovač při plnění kapaliny při prvním užití nebo po doplnění nepracuje, 

zmáčkněte několikrát pumpičku, aby se vyprázdnil vzduch v obvodu čerpadla. 
 

Instalace 


