
DOZOWNIK AUTOMATYCZNY DO MYDŁA W PŁYNIE 
 
Automatyczny dozownik do mydła w płynie.  
Wykonany ze stali nierdzewnej 304. Solidny i trwały. Zasilany bateriami. Włączany 
automatycznie za pomocą fotokomórki.  
 
Opis produktu: 
- obudowa ze stali nierdzewnej.  
- jednorazowo dozuje porcję mydła bez możliwości regulacji ilości podawanej substancji.  
- zamykany na kluczyk u góry i i dołu.  
 
Elementy dozownika  
 
1. Otwór dozujący mydło  
2. Czujnik podczerwieni  
3. Przycisk  
4. Dolna klapka 
5. Kluczyk  
6. Górna klapka 
7. Obudowa 
8. Wziernik poziomu  
9. Lampka sygnalizująca  
10. Śrubki 
11. Pierścień gumowy  
12. Blaszka do montażu  
13. Zatyczki  
14. Śrubki  
 
Instalacja: 
 
1. Otwórz górną klapkę dozownika (6) za pomocą klucza (5) zgodnie z rysunkiem 1 
2. Wywierć dwa otwory 6mm (zgodnie z rysunkiem 2) i zamontuj blaszkę do montażu (12) za 
pomocą zatyczek (13) i śrubek (14) 
3. Zawieś dozownik na ścianie i przytwierdź za pomocą śrubek (10) 
 
 
Instalowanie baterii  
 
1. Otwórz dolną pokrywę (4) za pomocą klucza (5), wyciągnij kasetkę na baterie zgodnie z 
rysunkiem 3.  
2. Włóż 4 baterie R6 we właściwej pozycji („+” i „-„), włóż kasetkę z bateriami i zamknij 
klapkę.  
 
Napełnianie mydła: 
 
1. Otwórz i uchyl górną klapkę (6), wlej mydło do obudowy (7) i zamknij klapkę.  
 



 
1. Po zainstalowaniu baterii lampka sygnalizująca (9) zacznie mrugać. Naciśnij przycisk (3) i 
dozownik przejdzie w tryb czuwania. Wyłączenie dozownika następuje po naciśnięciu 
przycisku i przytrzymaniu ponad dwie sekundy.  
 
2. Przy pierwszym użyciu kilkukrotnie dozuj mydło, aby pozbyć się powietrza z instalacji.  
 
3. Aby dozować mydło, podstaw dłonie ok w odległości 0-8 cm cm pod dozownik. Mydło 
zostanie wypuszczone automatycznie, w ilości ok 1 ml 
 
4. Migająca lampka sygnalizuje wyczerpanie baterii.  
 
 
Charakterystyka produktu: 
 
Baterie: 4 x 1.5V R6 
Pojemność: 1200 ml 
Zasięg fotokomórki: 0-8 cm 
Ilość dozowanego mydła: 1 ml 
 
UWAGA 
 
1. Aby dozownik działał sprawnie, zostaw przynajmniej 40 cm miejsca pod fotokomórką u 
spodu dozownika 
2. NIE INSTALUJ dozownika w nasłonecznionych miejscach – odbicia światła mogą zakłócać 
pracę fotokomórki 
3. Upewnij się, że otwór dozujący mydło jest drożny 
4. Dbaj o regularne czyszczenie dozownika – nie używaj środków kwaśnych ani 
zasadowych, dozownik należy czyścić ciepłą wodą z mydłem. 
5. NIE oblewaj dozownika wodą 
6. Dozownik nie nadaje się do dozowania środków chemicznych lub płynów innych niż 
mydło.  
 
Opakowanie zawiera: 
Dozownik mydła 
Instrukcję obsługi 
Opakowanie z częściami 


