MaggioSA018
SENSOR LIQUID SOAP DISPENSER

ОПИС
Корпуси всіх приладів виготовлені з високоякісного ударостійкого ABS-пластику або нержавіючої сталі.
Кожний прилад при виробництві проходить автоматичний контроль. Протягом усього терміну експлуатації
прилади зберігають свої високі стандарти, до яких належать: точна робота, привабливий зовнішній вигляд,
висока якість і надійність.
УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантійний ремонт здійснюється протягом усього гарантійного терміну.
Гарантійний ремонт здійснюється при пред’явленні правильно і точно заповненого гарантійного талону з
зазначенням: моделі, серійного номера виробу, гарантійного терміну, назви фірми-продавця, адреси або
телефону з печаткою фірми-продавця.
Якщо виникне несправність, яку неможливо усунути, фірма-продавець (після складення Сервіс-центром Акту
технічної експертизи) зобов’язана провести заміну несправного виробу на новий.
Несправне обладнання для заміни приймається в повній комплектності і в оригінальній упаковці.
Обладнання знімається з гарантії в таких випадках:
- гарантійний талон загублений або в ньому зроблено зміни;
- експлуатація обладнання не відповідає інструкції по експлуатації;
- застосування при самостійному обслуговуванні матеріалів і рідин, що викликали зміни властивостей
оригінальних матеріалів обладнання;
- несанкціонована модифікація або ремонт обладнання;
- механічні пошкодження;
- з інших причин, які виходять за рамки звичайної експлуатації приладу.
Гарантія не включає в себе технічне обслуговування з чищення і регулювання обладнання, заміну витратних
матеріалів, які зазнають природного зносу за час експлуатації.
Завод-виробник надає гарантію 1 рік на корпус, механізми та інші деталі виробу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Серійний номер
Дата продажу
Назва фірми-продавця
Адреса і контактний телефон продавця:

БЕЗПЕКА
УВАГА! Якщо Ви будете використовувати пристрій неправильно або не будете дотримуватися рекомендованих заходів безпеки, це може привести до серйозної травми.
- Перед установкою автоматичного дозатора переконайтеся, що батарейки в робочому стані з непростроченим терміном дії і відповідають необхідним параметрам.
- Не встановлюйте прилад поблизу джерел тепла і в місцях з підвищеною вологістю.
- Не встановлюйте прилад напроти сонячних променів і в місцях з протягом
- Використовуйте прилад тільки за призначенням, зазначеному в даній інструкції.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Щоб уникнути пошкодження поверхні дозатора і внутрішнього електричного обладнання чистите дозатор
тканиною, змоченою в м’якій рідинi для чищення. Вологою тканиною зітріть залишки мила з дозатора, потім
насухо протріть його м'якою тканиною. Не використовуйте воду і мильні чистячі засоби, а також порошки,
кислотні та лужні засоби, поліамідні щітки. Не допускайте пошкодження поверхні вікна датчика. В іншому
випадку це призведе до зменшення зони дії сенсора.
- Щоб уникнути виникнення неполадок в роботі дозатора, не використовуйте прилад разом з елементами
електронного устаткування і предметами з електромагнітним керуванням.
- Не вмикайте прилад в мережу якщо в ньому встановлені батарейки. Це може привести до поломки і неправильної роботи приладу.
ВСТАНОВЛЕННЯ
Увага! Відстань між дозатором і поверхнею має становити не менше 35 см.
1. Просвердлите два отвори діаметром по 5 мм
6. Встановіть батарейки згідно їх полярності.
7. Встановіть дозатор на стінку і закріпіть його
і вставте в отвори дюбелі
2. Відкрийте дозатор ключем.
на ній.
8. Поверніть фіксатор і контейнер рідкого мила
3. Зніміть фіксатор контейнера рідкого мила,
потягнувши його на себе.
в початкове положення.
4. Потягніть контейнер і зніміть його.
9. Закрийте корпус на ключ.
Дозатор готовий до роботи.
5. Потягніть вгору задню стінку фіксатора
контейнера і зніміть її.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
1. Відкрийте верхню кришку.
2. Залийте в контейнер рідке мило і закрийте кришку контейнера.
3. Увімкніть кнопку живлення.
4. Помістіть руку під сенсор (5 - 14 см.) І почекайте, поки не з'явиться рідке мило з випускного отвору.
Якщо дозатор не працює, будь ласка, перевірте:
- правильність установки батарейок;
- включена подача живлення кнопкою включення / вимикання.
Якщо дозатор не видає мило:
- перевірте наявність мила;
- необхідно, щоб спрацьовування сенсора сталося кілька разів, коли Ви в перший раз використовуєте
диспенсер;
- якщо мило затверділо або замерзло, додайте в контейнер трохи теплої води, зачекайте кілька хвилин
і знову задійте дозатор;
- якщо засмічено випускний отвір, необхідно самостійно очистити його за допомогою води або звернутися
в сервісний центр.

