Antibac stativ med berøringsfri dispenser -UV sterilisering og desinfisering
Normalt brukes 4 stk. vanlige alkaliske 1.5 volt batterier i C-størrelse.
Pass på riktig polaritet når du monterer batteriene.
Alternativt kan man isteden bruke 6V DC inngangen på apparatets nedre høyre side fra
nettstrøm-adapter.

Sett inn batterier
evt. bruk 6V DC adapter

Skru på apparatet ved å aktivere ON-OFF knappen som befinner seg rett under DC
inngangen.
Batterier og strømforsyning skal ikke benyttes samtidig.
Ved normal drift vil det blinke svakt grønt i led-lampa hvert 5 sekund til venstre for
symbolbildet av hånden.
Når batteriene snart er tomme vil det isteden varsles med rødt her.
4 stk 1.5 volt
standard C-type
Alkaliske
batterier

Før hånden inn under dispenseren med en avstand på 5 til 8 cm, og det vil dermed automatisk doseres 1ml med
desinfiseringsveske samtidig med UV-lys for beste effekt.
Hvis medisinske eller andre behov krever mer desinfeksjon gjentas bevegelsen med hånden.
Før du fyller med nytt desinfeksjonsmiddel:
# Slå av strømmen ved å skyve ON-OFF knappen
(nedre høyre side) til OFF posisjon.

«klikk»

Nøkkel

# Åpne frontdekselet med den medfølgende
plastnøkkelen slik bildet viser.
# Klem forsiktig sammen plastklemmen og trekk ut
doseringsenheten sammen med den tomme posen fra
apparatet.
# Fjern den tomme posen ved å forsiktig rotere og dra
løs koblingspunktet.
# Fjern plast-hetta fra den nye posen og skyv forsiktig
denne på plass inntil de respektive anleggskragene
stopper mot hverandre.
Membranpluggen som forhindrer søl vil dermed falle
inni den nye posen og dette er normalt.
# Sett den nye posen tilbake på plassen sin i omvendt
rekkefølge som når du fjernet den tomme posen.

Åpne dispenseren

Klem forsiktig sammen og
trekk ut doseringsmekanismen sammen med
posen

# Vær forsiktig når du lukker frontdekselet slik at du
ikke kutter posen.
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Minimum 127 cm over gulv

BERØRINGSFRI DISPENSER FOR DESINFISERING

Beholder

Eksempel: fastskruing
for vegg-montasje

Eller pose

Minimum 40 cm over vask

Festematriell,
Generell installasjon
Spray

Såpe

Skum

Forskjellig pumpe for hver
væsketype,
Spray
Såpe Skum

Sett inn batterier
evt. bruk 6V DC adapter

Alternativt kan det brukes dobbeltsidig tape for montering
mot vegg / flis, eller Teck7 / Akryl / Silikon…

Pass på at flensen for pumpemekanismen ligger på
oversiden av aktivator-armen

Beholder

Eller
pose

UV- Desinfeksjon
5 sek blinkende Grønn Led: Alt OK
5 sek Rød Led: Bytt batterier
2 sek Rød Led: Rengjør sensor

4 stk 1.5 volt
standard C-type Alkaliske
batterier

Frittstående plassering av dispenseren på vårt anbefalte stativ i rustfritt stål:
Fjern den grå beskyttelsesfilmen fra de rustfrie ståldelene.
Tre inn stål-stanga fra undersiden av fot-plata, slik at bunn-flensen på stanga ligger diskret skjult under fot-plata.
Fest nå flensen med de 3 medfølgende M5 skuene (fra toppen av fot-plata) og muttere fra undersiden av bunnflensen.
Pass på at de to M4 gjengehullene på toppen av stål-stanga peker mot den brede siden av fot-plata når du velger
riktig hullmønster for disse M5 skruene gjennom bunn-flensen. Dette fordi at dispenseren skal få riktig tyngdepunkt
og peke riktig vei i forhold til vektfordelingen på bunnplata.
På toppen av stanga festes så den medfølgende rustfrie stål-braketten med de to medfølgende M4 unbrako-skruene
(forsenket hode).
To av senterhullene på denne stål-braketten vil matche gjengeinnsatsene øverst på stål-stanga. Det siste
senterhullet som ikke matcher, skal peke oppover og således befinne seg over selve stanga.
Bruk de 3 M4 skruene og muttere som medfølger dispenseren til å feste dispenseren utenpå stålbraketten øverst på
stanga. Du vil se at dispenserens 3 øvre festehull (øvre senterhull samt de 2 neste nedenforliggende side-hullene)
vil matche de nå ledige festehullene på stål-braketten / stativet.
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