
návod

k použití

POPIS PŘÍPRAVA

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

NABÍJENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁSTI

1. vypínač s LED 

kontrolkou

2. dávkovač pěny

3. inteligentní 

infračervený senzor

4. nabíjecí zásuvka USB

5. nádoba

6. trubice dávkovače

1. Otočte nádobou proti směru hodin a sejměte ji.

2. Naplňte 1/3 nádoby tekutým mýdlem a 2/3 

vodou. Jemně protřepejte a vraťte nádobu na 

místo.

* V přístroji lze používat tekutá mýdla, jako jsou 

mýdla na ruce, tekuté prostředky na nádobí nebo 

tekuté prostředky na čištění pokožky. Poměr lze 

upravit podle viskozity tekutého mýdla. 

Nepoužívejte jenom mýdlo bez toho, aniž byste jej 

pro dávkování zředili vodou.

3. Stiskem vypínače přístroj zapnete nebo vypnete. 

Kontrolka LED se rozsvítí na 1 sekundu při 

zapnutí a dvakrát blikne při vypínání.

4. Umístěte ruce pod dávkovač do vzdálenosti 

nejvýše 5 cm. Zapne se dávkování pěny, které 

trvá zhruba 0,25 s po zjištění nebo odstranění 

rukou.

3. Nenechávejte ruce pod senzorem příliš dlouho, 

ani senzor nepřikrývejte, abyste zabránili 

automatickému přerušení dávkování pěny.

4. Dávkovač neobracejte, neničte a nenamáčejte. 

Přístroj umisťujte mimo tepelné zdroje a 

elektrické spotřebiče.

5. Nebudete-li dávkovač delší dobu používat, 

vypněte jej a neskladujte v něm vodu ani mýdlo.

6. Nevystavujte dávkovač ohni a nepoužívejte jej v 

jeho blízkosti.

7. Používají-li přístroj děti, je nezbytný dohled 

dospělé osoby.

1. Nedávejte před použitím dávkovače do nádoby 

jen samotné tekuté mýdlo.

2. Nepokládejte dávkovač na takové místo, kde by 

mohlo dojít k jeho převrhnutí do vody.

LED kontrolka bude 

10 sekund před 

vypnutím přístroje 

blikat, pokud je 

akumulátor téměř 

vybitý.

V takovém případě 

stačí dávkovač mýdla 

dodaným kabelem 

připojit ke zdroji elektřiny. 

Kontrolka LED bude během 

nabíjení blikat a zůstane 

rozsvícená, jakmile bude dávkovač 

plně nabitý.

1/3 tekutého mýdla 2/3 vody

jemně protřepat

typ: senzorický pěnový dávkovač mýdla

microUSB vstup: 5 V / 1 A

kapacita akumulátoru: 1200 mAh

dosah senzoru: ≤ 5 cm

kapacita nádoby: až 350 ml

rozměry: 72 x 98 x 188 mm

hmotnost: 193 g

materiál: ABS + PP

Prozkoumejte, jak si 

zjednodušit život,

na ww.lyfro.co
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