
Fastgør boreskabelonen til væggen med tape på det udvalgte monteringssted.
Bor 4 huller gennem boreskabelonens markeringer. Anvend 7 mm bor.
Fjern boreskabelonen og sæt de 4 medfølgende rawlplugs i montagehullerne (Se Fig. 1).
Sæt to af de medfølgende skruer i de to øverste montagehuller og skru disse i væggen,
så der er 3 mm frirum fra skruehoved til væg (Se Fig. 2 og 3).
Hæng dispenseren op på væggen ved at de to øverste huller i enhedens bagplade
føres ind over skruehovederne.
Anvend plastnøglen til at åbne kabinettet og lad kabinettet stå i åben position.
Skru de sidste to skruer fast i væggen gennem de to nederste skruehuller i bagpladen.
Stram alle skruer (Se Fig. 5).

MONTERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING - SKUMSÆBEDISPENSER

1. TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 2. KOMPONENTOVERSIGT/-LISTE:

3. FØR MONTERING:

4. UDVÆLG PLACERING:

5.2 MONTERING/OPKLÆBING PÅ SPEJL:

5.1 MONTERING PÅ MUR/FLISEVÆG:

Dimensioner (B x H x D)
Kapacitet, sæbebeholder
Batteritype
Forventet levetid på batterier
Nettovægt
Aktivering
Pumpefunktion

152  x 264 x 99 mm
1000 ml, til genopfyldning
4 stk. 1,5 V Alkaline batterier type AA
30.000 aktiveringer
0,7 kg
Automatisk aktivering via sensor
0,6 ml sæbevand giver ca. 7-9 cm  skum3

Berøringsfri, vægmonteret og
yderst handicapvenlig enhed

1. Udvælg monteringssted på en jævn, ren og lodret flade.
2. Check, at der er plads nok over dispenseren til, at kabinet-nøglen kan isættes.
3. Check, at der ikke er genstande placeret i sensorens synsfelt under enheden.
4. Funktionstest enheden inden endelig fastmontering på væg.

VÆG

BORDPLADE

ANBEFALET MINIMUMSAFSTAND
TIL ALMINDELIG BORDPLADE
MINDST 30 CM.

MIN. 30 CM

SE PKT. 3
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NØGLE

KABINET

SENSOR

SÆBEBEHOLDER
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1.  Rengør det udvalgte monteringssted.
2.  Som hjælp til nøjagtig placering kan dispenserens omrids evt. markeres på spejlet med afdækningstape.
3.  Fjern beskyttelsesfolien fra dobbeltklæberne på dispenserens bagplade.
4.  Tryk enheden fast på monteringsstedet og hold et jævnt tryk ca. 1 minut. Evt. afdækningstape kan nu fjernes.
5.  Vent 10 timer med at fylde sæbe på dispenseren, så dobbeltklæberne hærder.
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6. CHECKLISTE FORUD FOR IBRUGTAGNING:

7. BRUGSANVISNING:

8. VIGTIGT:

9. INDIKATION AF LAVT BATTERINIVEAU:

10. FEJLFINDING:

Check, at dispenseren sidder godt fast på det udvalgte monteringssted.
Check, at den rigtige opløsning af fortyndet sæbe er fyldt i sæbebeholderen.
Check, at pumpen er skruet ordentligt fast på sæbebeholderen.
Check, at sæbebeholderen ikke lækker, og at der ikke er spildt sæbe udenfor
beholderen.
Check, at den to-tandede plastholder øverst i pumpe-sporet på styringsenheden
er oppe, så sæbebeholderen med påmonteret pumpe kan placeres i pumpe-sporet
og trykkes på plads (se Fig. 6).
Påfyldning af sæbe (se Fig. 7):
a. Åbn kabinettet med plastnøglen.
b. Fjern sæbebeholderen fra styringsenheden.
c. Skru låget af pumpen.
d. Pumpen fjernes fra sæbebeholderen ved at
    dreje pumpen mod uret.
e. Påfyld vand og sæbe.
f. Remonter pumpe og låg og tryk sæbebeholderen tilbage i sporet på styrings-
   enheden.
Check, at fire nye Alkaline batterier type AA er sat i batterikammeret, og at de
vender korrekt.
Check, at stikket til batterikammeret er forbundet korrekt med kablet, og at låget
til batterikammeret er på plads.
Check, at slange og dyse sidder korrekt, er skruet fast på pumpen og ikke er
under pres.
Check, at LED-lysdioden lyser blåt og herefter blinker 4 gange.
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Fig. 6

Giv pumpen et 
fast tryk her, så
den kommer helt
på plads i pumpe-
sporet.

Fig. 7 Fig. 8

Service-vejledning
Åbn kabinettet med plastnøglen.
Tag låget af batterikammeret. Tag batterikammeret ud og tag kablet ud af stikket. Isæt
4 nye 1,5 V Alkaline batterier type AA. Check, at batterierne vender korrekt (se Fig. 9).
Sæt batterikammeret på plads igen og sæt låget på.
Fyld sæbebeholderen, så den rummer 1000 ml fortyndet sæbe (blandingsforholdet
sæbe:vand er ca. 1:4. Påfyld vand op til mærket    ; påfyld dernæst sæbe op til 
mærket    . Ryst sæbebeholderen, så en ensartet væske opnås. (Se Fig. 8).
Check, at doseringsdysen ikke er tilstoppet, og at sæbebeholderen er ren (ingen lækage
eller sæbespild). Sæt herefter sæbebeholderen på plads i dispenseren.
Komponenterne i sæbedispenseren skal til enhver tid holdes tørre.
Check, at LED-lysdioden lyser blåt og herefter blinker 4 gange, hvilket indikerer, at
sæbedispenseren er doseringsklar.
Sensoren indstilles automatisk til optimal aktiveringsafstand. Manuel regulering ej mulig.
Kabinettet låses automatisk, når det lukkes. Gem plastnøglen et sikkert sted.
Afprøv korrekt dosering en 5-6 gange. 
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Brugs-vejledning
Anbring en hånd i sensorens synsfelt under dispenserens doseringsdyse.
Dispenseren vil automatisk dosere skum fra dysen.
Ønskes mere skum, må hånden fjernes og igen anbringes i sensorens
synsfelt under doseringsdysen.
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Fig. 8

Kabel med
stik til batteri-
kammer.

4 stk. 1,5 V batterier type AA

Check, at batterierne vender 
korrekt i batterikammeret.

AA (1,5 V)

Check, at der ikke er en lyskilde, der peger direkte på eller reflekteres op i sensoren nedefra.
Anvend fortyndet sæbe og gør sæbebeholderen godt ren i forbindelse med hver påfyldning. Gamle sæberester
vil føre til tilstoppelse og funktionsfejl. Der bør ikke gå mere end en uge, efter at dispenseren er løbet tør for 
sæbe, til den igen påfyldes.
Anvend ikke sæbe, der indeholder slibemidler. Check viskositeten af den fortyndede sæbe.
Alle komponenter inde i skumsæbedispenseren skal til enhver tid holdes tørre. Check, at låget til pumpen er
skruet ordentligt fast. Løber der vand eller sæbe i styringsenheden, kan dette føre til kortslutning.
Såfremt dispenseren ikke virker, og nye batterier er isat, frarådes yderligere forsøg på reparation på egen hånd.
Kontakt i stedet DAN DRYER A/S for assistance. 
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Såfremt LED-lysdioden bliver ved med at blinke, indikerer dette, at der skal skiftes batterier. 
Når batterierne er skiftet, skal LED-lysdioden lyse blåt og herefter blinke 4 gange, hvilket indikerer, at
sæbedispenseren er doseringsklar.
Hvis LED-lysdioden ikke fungerer efter batteriskift, kan dette skyldes, at styringsenheden er defekt. Kontakt 
DAN DRYER A/S for assistance.
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Fejltype

Ingen dosering

LED-lysdioden, der skal indikere
behov for batteriskift, blinker ikke

Der doseres for lidt skumsæbe

Sæbe lækker fra bunden af 
kabinettet

1. Check sæbens kvalitet/egenskaber samt niveauet i sæbebeholderen.
2. Check sensoren for snavs.
3. Isæt nye batterier.
4. Hvis LED-lysdioden blinker, udskift da pumpe samt slange og dyse.
5. Udskift ovennævnte dele efter 50.000 doseringer eller efter 1 års drift.

1. Udskift batterier og check herefter, at LED-lysdioden blinker.
2. Hvis dispenseren stadig ikke virker efter batteriskift, er styringsenheden 
    muligvis defekt. Kontakt DAN DRYER A/S for assistance.

Løsning

1. Check sæbens kvalitet/egenskaber samt niveauet i sæbebeholderen.
2. Isæt nye batterier.
3. Udskift pumpe samt slange og dyse.

1. Check, at sæbebeholderen ikke er beskadiget / sprunget læk.
2. Check, at sæbe/vand ikke er løbet over ved påfyldning.
3. Udskift pumpe samt slange og dyse.


