SENSOR

INFORMÁCIE O VÝROBKU A NÁVOD NA POUŽITIE
Rozhodli ste sa správne pre kúpu tohto výrobku.
Pred prvým použitím
Vyberte výrobok zo škatule a odstráňte všetok obalový materiál (vrátane prípadnej adhéznej fólie, samolepky, papiera atď.)
z výrobku.
Popis výrobku
Bezdotykový kôš sa vyznačuje jednoduchou obsluhou, ergonomickým a dizajnovým spracovaním. Koš je vyrobený z kvalitných
materiálov. Používanie koša s využitím systému fotoelektrickej techniky. Senzorické otváranie koša s využitím snímača pohybu je
celkom automatické a aj veľmi hygienické (bezdotyková prevádzka). Veľmi stabilný výrobok s dlhou životnosťou a nízkou spotrebou.
Návod na obsluhu
1) Otvorte kryt batériového puzdra na dne veka koša a vybavte ho 4 batériami „AA“ – dbajte na správne vloženie batérií podľa
polarity. Následne zavrite kryt batérií.
2) Umiestnite odpadkové vrecko (plastové vrecko) do stredu koša a zasuňte za okraj lisovacieho prstenca v hornej časti nádoby.
3) Zapnite hlavný vypínač na zadnom kryte koša, indikátor sa rozsvieti červeno na cca 2 sekundy. Keď indikátor bliká každé
4 sekundy, znamená to, že elektronický obvod je pripravený v normálnom stave.
4) Pri hádzaní odpadkov do koša dbajte na to, aby sa vaša ruka / objekt pohybovala / pohyboval cca 10–20 cm nad senzorickým
okienkom. Veko sa automaticky otvorí do 0,5 sekundy, následne sa automaticky zavrie asi 5–6 sekúnd po tom, čo vaša ruka
/ objekt budú mimo dosahu oblasti senzora. Držte od senzorickej oblasti koša v dostatočnej vzdialenosti ruky / objekty, aby
nedochádzalo k nevhodnému otváraniu.
5) Ak 2× stlačíte tlačidlo „Open – Otvoriť“ v časti senzorického okienka, veko sa otvorí na dlhší čas, približne 90 sekúnd, následne
sa zavrie automaticky alebo môžete stlačiť tlačidlo „Close – Zavrieť“ na urýchlenie.
6) Farebná kontrolka indikátora:
a) Pohotovostný stav – indikátor bliká na červeno (každé 4 sekundy)
b) Otvorenie veka – ak sa otvorí veko, kontrolka svieti na zeleno
c) Uzatvorenie veka – ak sa veko zavrie, kontrolka svieti na červeno
d) Ak používate ručnú funkciu Open – otvorenie krytu, indikátor preblikáva zeleno každé 3 sekundy.
7) Batéria vydrží v prístroji asi 3–4 mesiace za predpokladu, že sa kôš využíva cca 20× denne. Alkalické batérie môžu vydržať
vo výrobku až 2 roky v pohotovostnom režime.
8) Ak indikátor preblikáva žlto každé 3 sekundy, znamená to, že batérie sú už takmer vybité.
Upozornenie a údržba
1. Neumývajte veko senzorického koša, pretože je vybavené mnohými elektronickými jednotkami.
2. Utierajte iba vlhčeným obrúskom, handričkou.
3. Netlačte na veko odpadkového koša, ak sa otvára. Ak sa tak stane, stlačte tlačidlo „Close – Zavrieť“, aby sa odpadkový kôš
uviedol do normálneho stavu.
4. Neotvárajte veko násilím, aby nedošlo k poškodeniu.
5. Vyberte vybité batérie, aby nedošlo k úniku kvapaliny na elektronický mechanizmus.
6. Zabráňte priamemu slnečnému svetlu na senzorické okienko.
7. Výrobok neopravujte sami, hrozí nenávratné poškodenie.
8. Neodkladajte žiadne predmety na veko koša.

