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HU
SZAPPANADAGOLÓ

Modell: HAP-2163  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. 
Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. 

Fontos információk

Előkészítés használat előtt
1) Helyezze be az elemeket és a tartályt töltse fel folyékony szappannal vagy kézmosó géllel (ügyeljen a MIN és MAX jelzésekre).

2) Kapcsolja be az adagolót.

3)  Helyezze kezét az adagolószelep alá, és tartsa ott mindaddig, amíg a készülék szivattyúja bekapcsol. Ismételje meg ezt a műveletet 

3-8-szor, egészen addig amíg a készülék elkezdi megfelelően adagolni a szappant.

Megjegyzés:
Az adagoló kizárólag beltéri használatra kifejlesztett. A szélsőséges hőhatások tönkretehetik a készüléket. Az adagoló kizárólag
folyékony szappan vagy kézmosó gél adagolására alkalmas. Hab állagú kézmosók, hagyományos szappanok, testápolók és szemcsés

tisztálkodószerek adagolására nem használható. Meghibásodhat az adagoló. Az ilyen okokból fellépő hibákra a garancia nem vonatkozik.

Figyelmeztetés
Az adagoló nedvességálló, de soha ne merítse vízbe, mert ezzel tönkreteheti. Soha ne tisztítsa víz alatt az adagolót, a víz bejuthat 
az elektronikus alkatrészek közé, és meghibásodást okozhat. Az 
adagoló felületét benedvesített kendővel törölje tisztára. Az adagolót 
mindig függőleges helyzetbe állítsa egyenes felületre. Ne hígítsa fel a 
szappant túlságosan. Az adagoló kizárólag otthoni felhasználásra al-
kalmas. Ha hosszabb ideig nem használja az adagolót ürítse ki belőle 
a szappant, nehogy a szelep elduguljon.

Biztonsági óvintézkedések
Kizárólag megfelelő típusú kiváló minőségű alkalikus elemeket hasz-
náljon. Ne használjon egyidejűleg régi és új, illetve többféle márkájú 
elemet. Vegye ki a készülékből az elemeket, ha azok lemerültek vagy 
ha hosszabb ideig nem használja az adagolót.

Általános ismertető
A. Tartált fedele és a betöltő nyílás

B. Szelep

C. Jelzések: MIN és MAX

D. Infravörös érzékelő

E. Kontrollablak

F. ON/OFF (Bekapcsolás/kikapcsolás/+ adagolás hossza)

G. Elemnyílás

H. Az adagoló alja

Elemek behelyezése és cseréje
1. Az elemek behelyezése előtt kapcsolja ki az adagolót.
2. Nyissa fel az adagoló alján található elemnyílás fedelét.
3.  Helyezze be a 4x 1,5 AAA elemet ügyelve a pólusok megfelelő 

elhelyezkedésére.

A tartály feltöltése
1. Az adagoló alján található kapcsolót állítsa OFF fokozatra.
2. Ujját dugja a tartályfedél vágatába és nyissa fel a fedelet.
3. Töltse fel a tartályt a MAX jelzésig, majd zárja vissza a fedelet. Ne 

töltse a tartályt a MAX jelzésen túl és ügyeljen rá, hogy a szappan-
mennyiség a MIN jelzés alá kerüljön.
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Üzemeltetés

1) Szappanadagolás beállítása 
- kétféle üzemmód közül választhat - hosszabb / rövidebb ideig tartó adagolás

-  az adagoló előkészítése: Helyezze be az elemeket és a tartályt töltse fel folyékony szappannal vagy kézmosó géllel (ügyeljen a MIN és 

MAX jelzésekre). Kapcsolja be az adagolót. Helyezze kezét az adagolószelep alá, és tartsa ott mindaddig, amíg a készülék szivattyúja 

bekapcsol. Ismételje meg ezt a műveletet 3-8-szor, egészen addig amíg a készülék elkezdi megfelelően adagolni a szappant. Végezze 

el ezt a műveletet akkor is, ha az adagolót hosszabb ideig nem használta.

2) Automatikus adagolás üzemmód
- helyezze kezét a szelep alá, az infravörös érzékelő hatására az adagoló automatikusan adagolja a szappant
- a tartály belsejében található LED indikátor felvillan
- egész tenyerét, ne csak ujjait helyezze a szelep alá
- az adagolt szappanmennyiség változó lehet
- a sűrűbb állagú szappanból kevesebbet, míg a hígabb állagú szappanból nagyobb mennyiséget adagolhat a készülék egyszerre.

3) Kikapcsolás
- állítsa a kapcsolót OFF fokozatra

Hibaelhárítás
1) Ha az adagoló nem megfelelően adagolja a szappant, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a szelep. Tisztítsa meg az adagolószele-

pet nedves törlőkendővel.
2) Ha az adagoló kevés szappant adagol, ellenőrizze a következőket: Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek, Ha szükséges, 

cserélje ki az elemeket. Lehet, hogy túl sűrű a szappan. Ha szükséges, hígítsa fel.
3) Ha hosszabb ideig nem használta az adagolót, helyezze kezét az adagolószelep alá, és tartsa ott mindaddig, amíg a készülék szivaty-

tyúja bekapcsol. Ismételje meg ezt a műveletet 3-8-szor, egészen addig amíg a készülék elkezdi megfelelően adagolni a szappant.

Műszaki jellemzők
Tápegység - 4x 1,5V AAA
Aktiválás - IR érzékelő

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a 
háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes 
anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, 
melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy 
az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat 
maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a
használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a
garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
• külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
• a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodáso-
kért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából,
és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.
Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.


