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Bedienungsanleitung
Seifenspender

D/A/CH

Instruction manual
Soap dispenser

GB/UK

Mode d’emploi
Distributeur de savon

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Dispenser di sapone

I/CH

Mantenga las instrucciones
Dispensador de jabón

E

Manual de instruções
Dispensor de sabonete

P

Gebruiksaanwijzing
Zeepdispenser

NL/B

Brugsanvisning skal
Sæbedispenser

DK

Инструкция по эксплуатации
Дозатор для жидкого мыла

RUS

Kullanma kılavuzu
Sabun dispanseri

TR

Instrukcja obsługi
Dozownik do mydła

PL

Návod k obsłużę
Dávkovač mýdla

CZ

Upute za upotrebu
Dozator sapuna

HR

Használati útmutató
Szappanadagoló

H

Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν
Συσκευή υγρού σαπουνιού

GR

CZ
Technické údaje:

---------------------------------------------------------------------------------------Název:

● Dávkovač mýdla pro montáž na stěnu

Číslo výrobku:

●

Materiál:

● chromniklová ocel, kartáčovaná

Objem:

● 1 litr

850.007

Rozměry:

● š 123 x h 110 x v 204 mm

Hmotnost:

●

Příslušenství:

● upevňovací materiál

0,5 kg

---------------------------------------------------------------------------------------Dodávka bez náplně!

Sestavení podsestav zařízení

②

① Plášť/zásobník
② Plnicí otvor
③ Ukazatel stavu naplnění

①

④ Dávkovací tlačítko
③
④

Vlastnosti:
•
•
•
•

Ideální pro použití ve veřejných umývárnách, např. v gastronomii, hotelech,
na letištích atd.;
Ruční systém vytlačování mýdla, nevyžadující použití náplní;
Ukazatel stavu naplnění;
Malé nároky na údržbu.

Montáž
•

Dávkovač mýdla vybalte a odstraňte celý obal.

•

Dávkovač mýdla připevněte nad umývadlo, na snadno přístupné místo.
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•

Z dávkovače mýdla sejměte nástěnný držák a na stěně v
požadované výšce označte otvory pro vyvrtání podle otvorů
v nástěnném držáku.

•

Vyvrtejte 3 otvory do stěny a do vyvrtaných otvorů vložte
rozpěrné hmoždinky.

•

Nástěnný držák přišroubujte na stěnu šrouby, které jsou
součástí dodávky, následně zavěste dávkovač mýdla na držák.

•

Dávejte pozor, aby dávkovač mýdla zapadl na nástěnném
držáku.

•

Na závěr pevně dotáhněte šroub uvnitř
zásobníku.

Nástěnný držák

Šroub

Naplňování mýdlem/Dávkování mýdla
•

Otevřete plnicí otvor dávkovače mýdla a naplňte
zásobník tekutým mýdlem.

•

Minimální objem naplnění je asi 300 ml.

Plnicí otvor
•

Vytlačte potřebné mýdlo z dávkovače stlačováním
dávkovacího tlačítka náchazejícího se na přední
stěně zařízení.

Čištění
•
•
•

Dávkovač mýdla čistěte měkkým, vlhkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte leptavé nebo abrazivní čisticí
prostředky, které by mohly poškrábat povrch.
Po vyčištění použijte měkký, suchý hadřík pro
osušení a vyleštění povrchu.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo
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Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

