
 

 
 
 

DOZATOR DE DEZINFECTANT 
AUTOMAT CU SENZOR 

 
 

 

 

 
 

 

MANUAL DE UTILIZARE 
Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l 

bine pentru orice consultare 



 

 
1. Nu este recomandabil ca aparatul să fie folosit de către persoane (inclusiv copii) 

cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsiți de experiență și 
cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit instrucțiuni corespunzătoare. 

 
2. Vă rugăm să supravegheați copiii să NU se joace cu acest aparat. 
 
3. Pentru a se evita apariția unui pericol, în cazul în care cablul de alimentare este 

deteriorat, acesta trebuie înlocuit de catre departamentul service autorizat al 
importatorulu sau de către reprezentantul său din teritoriu. 

 

MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
 
1. Voltaj/Frecvență: AC220 ~ 230V, 50 / 60Hz. 
2. Este pericol să deteriorați dozatorul și să smulgeți singur firul electric. 
3. Dozatorul trebuie să fie instalat intr-un loc curat, ferit de umiditate, praf, lumina 

soarelui și surse de foc. 
4. Mențineți dozatorul curat, în special zona inductorului. 
5. Alegeți dezinfectantul adecvat și nu folosiți lichid vâscoz sau lichid care 

dăunează pielii. 
6. Pentru a evita vărsarea, ar trebui să folosiți pâlnie specială cu hârtie filtrantă 

atunci când turnați dezinfectant și să păstrați pâlnia departe de copii. 
7. Pentru a menține dozatorul în condiții bune de lucru, curățarea, dezinfectarea 

aparatului trebuie realizată in mod regulat. 
8. Dacă nu folosiți mult timp, turnați lichidul rezidual, ambalați-l și așezați-l într-un 

loc/recipient curat.  
 

CARACTERISTICI PRODUS 
1. Dozatorul este echipat cu un senzor automat cu infraroșu, care poate fi deschis 

și închis. Este foarte convenabil de utilizat. 
2. Acesta folosește un control avansat al cipurilor, o performanță mai stabilă și un 

control mai precis.  
3. Dozatorul are un buton cu temporizare, există 7 selecții de poziție. Rotind de la 

dreapta la stânga, de la selecția 1-6, crește doza cu 1 ml și 1 secundă pentru 
fiecare selecție. Când răsuciti cercul la selecția 7, aparatul pulverizează 60 ml și 
funcționeaza 1 minut. 

4. Ușor de instalat, agățați produsul cu ajutorul cârligului posterior la înălțimea 
dorită, apoi puteți utiliza produsul. 

5. Produsul include o funcție de oprire automată de 1 minut, împiedicând o zonă 
de inducție a unui corp străin să determine dozaorul să funcționeze mai multe 
ore consecutive. Chiar dacă există un corp străin în zona de inducție, acesta se 
oprește după 1 minut de funcționare continuă. 

 
 



 

INSTALAREA DOZATORULUI DE DEZINFECTANT 
Acest dozator trebuie montat pe un perete dur și solid. 
Conform schiței de mai jos, înălțimea locației produsului este poziționată după cum 
este necesar. 

 
 

 

1. Așa cum este prezentat mai sus, trebuiesc realizate două găuri de 8 mm in 
perete la înălțimea necesară, iar lățimea dintre cele două găuri trebuie păstrată 
în funcție de distanța specifică dintre cârlige, iar diblurile trebuie introduse în 
găuri. 

2. După realizarea găurilor și introducerea diblurilor, cârligele metalice sunt fixate 
pe perete în așa fel încat să vă asigurați că sunt ferme, stabile.  

3. Agățați găurile din partea posterioară a produsului după ce dozatorul este aliniat 
la nivelul cârligelor și închideți-l. Astfel aparatul este agățat în siguranță de 
perete. 

4. Dacă este nevoie să protejați aparatul antifurt, vă rugăm să scoateți tava cu 
picături pe partea inferioară a produsului. Acolo există un orificiu de 8 mm 
pentru fixarea produsului pe perete. Această poziție este utilizată pentru 
instalarea antifurt. 



 

NOTĂ 
Lucrările electrice trebuiesc efectuate de către electricieni profesioniști în 

conformitate cu reglementările in vigoare, în caz contrar, va exista o instalare 
greșită, care poate conduce la provocarea de incendii sau alte accidente. 

Vă rugăm să instalați si un protector de electricitate pentru a evita accidentele 
de electrocutare atunci când apar defectiuni sau scurt-circuite.  
 

PARAMETRII TEHNICI AI DOZATORULUI             
 
Voltaj/Frecvenţă AC 220~230V   50/60Hz 

Doză picatură ~1-60(1/2/3/4/5/6/60) ml±10%   
Se opreste automat după 1 min. de utilizare continuă 

Distanta activare 
senzor 

~3-10 cm 

Volum maxim 2000 ml 

Greutate netă 2,2 kg 

Dimensiune 
produs 

(lăţime x adâncime x înălţime)                            
250 x 150 x 460 MM 

 

UTILIZAREA DOZATORULUI 
 
1. Pentru prima dată, vă rugăm să completați 75% alcool în rezervor pentru 30 de 

minute. Agitați și înmuiați timp de 30 de minute, apoi goliți rezervorul. 
2. Adăugați soluție dezinfectantă cu o pâlnie de filtru specială pentru a preveni 

blocarea. 
3. Adăugați lichid cât mai lent pentru a evita revărsarea, apoi înșurubați bine 

rezervorul. 
4. Pe spatele său produsul are un buton de reglare a dozării lichidului de 

dezinfectare. Răsucindu-l în sensul acelor de ceasornic până la sfârșit, se 
ajunge la nivelul minim de dozare: 1 ml / s. Rotind în sens invers acelor de 
ceasornic, există selecții de 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 60 ml. Maximul este de 
60 ml / min. 

5. Pentru prima dată, vă rugăm să luați repetat mâinile în interiorul și în afara zonei 
de detectare (3-10 cm) pentru a ajuta la golirea aerului din conducte. 

 
 


