
Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekce ZENCO bílo/černý 
Katalogové označení: DAV001 

NÁVOD 
 

INSTALACE: 
1. Dávkovač otevřete pomocí přiloženého klíče. Vložte klíček do horního zámku a zatlačte.  
2. Nainstalujte dávkovač na zeď nebo držák pomocí přiložených šroubů nebo oboustranné lepicí pásky. V případě instalace pomocí oboustranné lepící pásky se ujistěte, aby byly obě plochy 

čisté a suché. 
3. Oddělejte kryt baterií a vložte 8 ks nových AA alkalických baterií podle správné polarity a zavřete víko. 
4. Před naplněním nádoby gelem nebo tekutinou je nutné vytáhnou nádobu ven z dávkovače. Nádobu vytáhnete vysunutím směrem k sobě. Po naplnění vložte nádobu zpět do dávkovače. 
5. Zapněte dávkovač tlačítkem ON/OFF. Po zapnutí blikne zelená kontrolka. 
6. Nastavte dávkování na jednu nebo dvě dávky na jedno sejmutí pomocí tlačítek (objem jedné dávky závisí na zvolené pumpičce/náplně, viz níže). Zavřete víko dávkovače. 

 
POUŽITÍ: 
Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 3 - 10 cm ze spod od dávkovače. 
Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanou dávku náplně. V případě, že potřebujete více náplně, oddělejte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor. 
 
PUMPIČKY: 
 

1. Pumpička Gel/tekutina (YK1008) – přednastavená v dávkovači 
- náplň: šampón, sprchový gel, tekuté mýdlo, dezinfekční gel, tekutá dezinfekce 
- jedná dávka je 0,8ml, dvě dávky 1,6ml 

 
 
 
 
 
 

      Obr. Pumpička Gel/tekutina - v hrotu pumpičky je dírka. 

2. Pumpička Sprej 
- náplň: pumpička je určena jen pro tekuté náplně jako jsou tekuté dezinfekce s obsahem alkoholu.  

V případě použití gelové náplně může dojít k ucpání pumpičky. 
- Jedna dávka je 0,4ml, dvě dávky 0,8ml 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. Pumpička Sprej – v hrotu pumpičky je rozprašovací zátka. 

 
VÝMĚNA PUMPIČKY: 
Pro výměnu pumpičky musí být nádoba na náplň prázdná. 

1. Vyjměte nádobu z dávkovače 
2. Pumpičku tahem vysuňte z dávkovače. 
3. Nasaďte požadovanou pumpičku tak aby celý horní hrot pumpičky byl zasunutý v těsnění nádoby. 

 
INDIKÁTOR STAVU BATERIE A NÁPLNĚ: 

- Pokud je dávkovač zapnutý, kontrolka bliká zeleně každých 5 sekund. 
- V případě, že kontrolka bliká červeně jsou slabé baterie.  
- V případě, že kontrolka bliká červeně a zeleně zároveň jsou baterie úplně vybité, nebo je nádoba na náplň prázdná, případně mohlo dojít k nějaké neobvyklosti jako je ucpání 

trysky. Vypněte dávkovač, zkontrolujte, případné neobvyklosti odstraňte a znovu zapněte. 
- V případě, že kontrolka bliká zeleně nepřetržitě došlo k nějaké překážce pro možnost dávkování. Odstraňte překážku k navrácení do normálního stavu-.  

 
UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
Dávkovač čistěte vlhkým ubrouskem a následně osušte. Neumývejte dávkovač vodou.  
Nádobu na náplň a pumpičku lze čistit pod tekoucí vodou a následně osušte. Nádobu a pumpičku vkládejte do dávkovače vždy suchou. 
 
Dávkovač desinfekce je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby nebyl dávkovač vystaven přímému slunci a dešti. 
Během přemístění dávkovače musí být nádoba na náplň prázdná, případně vyjmuta z dávkovače. 
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