
Bezdotykový dávkovač mýdla
Návod k obsluze

Simplehuman 266ml
Technická specifikace:
• Model: Simplehuman 266ml - (ST1044)
• Objem zásobníku: 266 ml
• Rozměry (v x š x h): 172 x 70 x 112 mm
• Napájení: vestavěná Li-Ion baterie (dobíjecí)
• Možnost připevnění na zeď: ne
Obsah balení:Obsah balení:
• Bezdotykový dávkovač Simplehuman 266ml - (ST1044)
• Nabíjecí kabel

Technická špecifikácia:
• Model: Simplehuman 266ml - (ST1044)
• Objem zásobníka: 266 ml
• Rozmery (v x š x h): 172 x 70 x 112 mm
• Napájanie: zabudovaná Li-Ion batéria (dobíjacie)• Napájanie: zabudovaná Li-Ion batéria (dobíjacie)
• Možnosť pripevnenia na stenu: nie
Obsah balenia:
• Bezdotykový dávkovač Simplehuman 266ml - (ST1044)
• Nabíjací kábel

UPOZORNĚNÍ
• Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte návod.
• Dávkovač mýdla umístěte na rovnou plochu na umyvadle.
• Neumísťujte dávkovač na zrcadlový povrch.
•• Výrobek je určen pouze pro použití uvnitř budov. Nevystavujte jej 
přímým slunečním paprskům, může dojít ke zničení infračerveného 
senzoru.
• Do dávkovače používejte pouze tekuté mýdlo, které je jemné a nesmí 
obsahovat částečky či nečistoty. 
• Doporučuje se používat mýdla od značky Simplehuman, které           
zakoupíte na www.robotworld.cz.
•• Pokud vyprázdníte dávkovač až do dna, po opětovném naplnění 
zásobníku je třeba ruku přiložit pod senzor několikrát.

OBSLUHA
1. Dávkovač mýdla vybalte z krabice a umístěte jej na rovnou plochu.
2. Zapojte konektor nabíjecího kabelu do konektoru v dávkovači a poté 
zasuňte zástrčku do el. zásuvky. Po nabití dávkovače můžete konektor 
odpojit. Dávkovač vydrží nabitý až tři měsíce.
3. Otevřete víčko zásobníku na mýdlo.
4. Naplňte zásobník tekutým mýdlem a zavřete zásobník víčkem.4. Naplňte zásobník tekutým mýdlem a zavřete zásobník víčkem.
5. Zapněte dávkovač mýdla vypínačem, který se nachází na zadní 
straně dávkovače.
6. Přiložte ruku 0 - 7 cm pod senzor dávkovače, který začne čerpat 
mýdlo. Pokud používáte dávkovač poprvé, přiložte ruku pod senzor 
vícekrát, aby se mýdlo nadávkovalo.
7. Pro menší množství mýdla přiložte ruku blíž k senzoru pohybu. 
Chcete-li mýdla více, stačí přiložit ruku dále pod senzor. Chcete-li mýdla více, stačí přiložit ruku dále pod senzor. 

NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Dávkovač mýdla nepracuje

• Zkontrolujte, zda je dávkovač nabitý.
• Zkontrolujte, zda jste dávkovač zapnuli vypínačem.

Dávkovač mýdla nedávkuje správně

•• Pokud používáte dávkovač poprvé nebo jste jej delší dobu (týden a 
více) nepoužili, přiložte ruku pod senzor dávkovače několikrát, aby se 
mýdlo začalo dávkovat.
• Pokud je dávkovač mýdla umístěn v chladném prostředí, mýdlo může 
ztuhnout a poté se nemůže nadávkovat. Přeneste dávkovač do teplé 
místnosti a zkuste znovu dávkování po cca 1-2 hodinách.
•• Dávkovací otvor je ucpaný ztuhlým mýdlem. Očistěte dávkovací otvor 
vlhkým hadříkem. Pozor, abyste při čištění nepoškrábali infračervený 
senzor, který je umístěn vedle dávkovacího otvoru.

UPOZORNENIE
• Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod.
• Dávkovač mydla umiestnite na rovnú plochu na umývadle.
• Neumiestňujte dávkovač na zrkadlový povrch.
•• Výrobok je určený len na použitie vo vnútri budov. Nevystavujte ho 
priamym slnečným lúčom, môže dôjsť k zničeniu infračerveného       
senzora.
• Do dávkovača používajte iba tekuté mydlo, ktoré je jemné a nesmie 
obsahovať pevné čiastočky či nečistoty.
• Odporúča sa používať mydlá značky Simplehuman, ktoré zakúpite na 
www.robotworld.sk.
•• Ak vyprázdnite dávkovač až do dna, po opätovnom naplnení         
zásobníka treba ruku priložiť pod senzor niekoľkokrát.

OBSLUHA
1. Dávkovač mydla vybaľte z krabice a umiestnite ho na rovnú plochu.
2. Zapojte konektor nabíjacieho kábla do konektora v dávkovači, a 
potom zasuňte zástrčku do el.zásuvky. Po nabití dávkovača môžete 
konektor odpojiť. Dávkovač vydrží nabitý až tri mesiace (záleží ako 
často sa používa).
3. Otvorte viečko zásobníka na mydlo.3. Otvorte viečko zásobníka na mydlo.
4. Naplňte zásobník tekutým mydlom a zatvorte zásobník viečkom.
5. Zapnite dávkovač mydla vypínačom, ktorý sa nachádza na zadnej 
strane dávkovača.
6. Priložte ruku 0 - 7 cm pod senzor dávkovača, ktorý začne čerpať 
mydlo. Ak používate dávkovač prvýkrát, priložte ruku pod senzor viack-
rát, aby sa mydlo nadávkovalo.
7. Pre menšie množstvo mydla priložte ruku bližšie k senzoru pohybu. 
Ak chcete mydla viac, stačí priložiť ruku pod senzor nižšie.

NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Dávkovač mydla nepracuje

• Skontrolujte, či je dávkovač nabitý.
• Skontrolujte, či ste dávkovač zapli vypínačom.

Dávkovač mydla nedávkuje správne

•• Ak používate dávkovač prvýkrát alebo ste ho dlhšiu dobu (týždeň a 
viac) nepoužili, priložte ruku pod senzor dávkovača niekoľkokrát, aby 
sa mydlo začalo dávkovať
• Ak je dávkovač mydla umiestnený v chladnom prostredí, mydlo môže 
stuhnúť a potom sa nemôže nadávkovať. Preneste dávkovač do teplej 
miestnosti a znova skúste dávkovanie po cca 1-2 hodinách.
•• Dávkovací otvor je upchatý stuhnutým mydlom. Očistite dávkovací 
otvor vlhkou handričkou. Pozor, aby ste pri čistení nepoškriabali            
infračervený senzor, ktorý je umiestnený vedľa dávkovacieho otvoru.

CZ

Bezdotykový dávkovač mydla
Návod na obsluhuSK

www.robotworld.cz - www.robotworld.sk




