
Instrukcja obsługi automatycznego dozownika    

      do płynu i żelu do dezynfekcji DISH44 

 

 

Dziękujemy za zakup naszego dozownika. Stosowanie się do instrukcji obsługi zapewni 

długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Dozownik DISH44 jest zgodny z dyrektywą 

EU 73/23/EU – 89/336/EU 

1. Dane techniczne. 

Zasilanie – DC6V lub 4 baterie 1.5V typu LR14  

(akumulatory o napięciu 1.2V nie nadają się do zasilania urządzenia) 

Zasilacz DC 6V może być podłączony dopiero po wyjęciu baterii z 

urządzenia. 

Żywotność baterii – 10 000 cykli dozowania lub 1 rok 

Waga – 1,4 kg 

Wymiary: 120 mm x 112 mm x 280 mm 

2. Montaż. 

Dozownik musi być zamontowany w taki sposób, aby w odległości 30 cm 

od jego dolnej krawędzi nie było żadnych przeszkód. Obecność 

przeszkody może zakłócać pracę sensora i uniemożliwiać poprawne 

działanie dozownika. 

a) dozownik można przymocować do ściany przy pomocy dołączonych kołków lub   

    przykleić do czystej, gładkiej i wolnej od tłuszczu powierzchni za pomocą  

    dwustronnie klejącej pianki montażowej. W przypadku użycia pianki montażowej,  

    należy odczekać 10 godzin od przyklejenia do pierwszego otwarcia obudowy. Klej  

    musi się ustabilizować i trwale zamocować dozownik do powierzchni.  

b) po zamocowaniu dozownika proszę otworzyć obudowę, przekręcając kluczyk w  

    prawo, zgodnie z oznaczeniami na zamku. Następnie proszę otworzyć pokrywę  

    pojemnika na baterię i proszę umieścić 4 baterie LR14 w pojemniku, zwracając  

    uwagę na umieszczenie biegunów baterii zgodne z oznaczeniami. 

c) po poprawnym umieszczeniu baterii proszę otworzyć blokadę pojemnika na płyn 

    (biały element z włącznikiem, trzeba delikatnie zacisnąć blokadę i wysunąć ją z  

    obudowy), następnie należy wyjąć kontener z obudowy i po odkręceniu czarnego  

    korka zabezpieczającego, proszę uzupełnić kontener wybranym środkiem do  

    dezynfekcji. Dozownik przeznaczony jest do płynu lub żelu do dezynfekcji. Zbyt 

    gęste mydło lub żel należy rozcieńczyć wodą do właściwej gęstości. Kontener  

    należy uzupełniać płynem po wyjęciu go z dozownika. Uzupełnianie kontenera w  

    dozowniku może spowodować zalanie urządzenia płynem i jego nieodwracalne  

    uszkodzenie. Po wlaniu płynu proszę zakręcić zakrętkę i umieścić kontener w  

    dozowniku, zamykając blokadę. 

 



3. Dozownik nie działa. 

a) W dozowniku jest płyn – dozownik nie dozuje, dioda sygnalizacyjna miga na 

czerwono – proszę sprawdzić i wymienić baterie. 

b) Proszę sprawdzić poprawne umieszczenie kontenera z „pompką”. Element 

napędzający „pompkę” w kształcie litery U musi być umieszczony pomiędzy 

pierścieniami w dolnej części „pompki”. 

c) Proszę sprawdzić dokładne zamknięcie dozownika. Zabezpieczenie przed 

włączeniem po otwarciu pokrywy musi być uruchomione. W przeciwnym razie 

dozownik się nie włączy. 

d) Dozownik włącza się automatycznie – proszę sprawdzić, czy w przestrzeni 30 cm 

pod dozownikiem nie ma jakiejś przeszkody. 

e) Z dozownika wycieka płyn – prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 

4. Uwagi. 

Przed każdym zamknięciem obudowy proszę sprawdzić poprawne umieszczenie 

kontenera z pompką. 

W razie problemów z uruchomieniem lub działaniem urządzenia proszę skontaktować 

się ze sprzedawcą. 

 

 

 


