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PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ SE SEZNAMTE S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY 

Důležitá bezpečnostní opatření 

Zařízení nikdy nevkládejte do vody nebo jiné kapaliny 
Nikdy neodstraňujte dávkovač dezinfekce ani nevyměňujte vnitřní součástky, aby nedošlo k případným 
nehodám. 
Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, taktéž osoby, jež nemají zkušenosti a znalosti s užíváním přístroje, za podmínek, že jsou pod 
dohledem a předpokladu, že obdržely pokyny k bezpečnému používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí 
užívání z toho vyplývající 
Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, vyjma dětí ve věku 8 let a více, a pokud jsou pod 
dohledem 
Udržujte zařízení mimo dosah dětí mladších 8 let 
Zařízení není určeno ke hraní 
 
CHARAKTERISTIKA:  

Výška 1440 mm, průměr podstavy 500 mm, hmotnost 16 kg  

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ: 

Kryt dávkovače: ABS plast  
Zásobník: Polypropylen  
Mechanismus držáku: Polypropylen BARVA: bílý kryt, průhledný průzor KAPACITA: 1,0 litru  
(dávka 1 ml - 1000 dávek na 1 litr)  
Vnější kryt:  PET 
Stojan: Lakovaná ocel 
 
POPIS 

Bezdotykový dávkovač s plastovým zásobníkem na dolévání. 
Pohon na 6 alkalických baterií AA (tužkové baterie), s optickým senzorem. 
Dávkuje automaticky při přiblížení rukou na cca 5 cm pod senzor, bezdotykově. 
Uzamykatelný na klíček (volitelně – viz obr.2). V přední části je průzor. 
Má vypínač pro případ, že nebude delší dobu používán. 
 
POZNÁMKA: Přibližná výdrž baterií: 40 000 dávek  

PŘÍPRAVA K POUŽÍVÁNÍ:  

1. Sejměte vnější kryt vysunutím vzhůru, dále otevřete kryt dávkovače stlačení tlačítka ve spodní části, 
vyjměte zásobník na dezinfekci. Otevřete kryt schránky, do které se vkládají baterie. Vložte 6 
alkalických baterií AA a kryt opět nasaďte (obr.1).  Vraťte zpět zásobník na dezinfekci. 

2. Pro naplnění zásobníku odšroubujte víčko zásobníku a nalijte dezinfekci.  
3. Zašroubujte víčko a kryt opět uzavřete. Otvor po nalévání je dostatečně velký, plnění je snadné. 
4. Umístěte ruce cca 5 cm pod dávkovač, LED se rozsvítí zeleně a vydá dávku dezinfekce  
5. Při prvním použití je potřeba chvíli přidržet ruce pod senzorem a nechat přístroj chvíli běžet, aby 

čerpadlo nasálo dezinfekci.  
6. Nasaďte vnější kryt nasunutím směrem dolů. 
7. Pomocí tlačítka lze nastavit dávkování. Zelené LED indikuje počet dávek na jednu aplikaci (1-3) 

obrázek 1     obrázek 2 

 

  

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Po vložení rukou pod čidlo dochází k automatické aktivaci dávkovacího mechanismu, který každé 3 sekundy 
dávkuje dávku o obsahu 1 ml. Po 30 sekundách se dávkovací mechanismus vypíná a pro jeho aktivaci je 
potřeba ruce znovu vložit pod čidlo. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:  

1. Stojan musí být umístěn na rovném povrchu tak, aby se podstava stojanu dotýkala povrchu celou svou 
plochou. 

2. Pokud dojde k odklopení předního krytu dávkovače, automaticky se odpojí napájení dávkovače. Při dolévání 
dezinfekce tedy není potřeba vypínat spínač.  

3. Vzhledem k tomu, že jsou v přístroji umístěné baterie, nesmí docházet k intenzivnímu postříkání vodou, tzn. 
že nesmí být používán např. ve sprchových koutech. 

 

VÝROBCE: 

 

HICON - dopravní značení, s.r.o. 

Kohoutovická 610/116, Žebětín, 641 00 Brno 
tel. 546 432 111 

email: web@hicon.cz, web: www.hicon.cz 
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