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Elemek behelyezése / elemcsere 

1. Az elemek behelyezése vagy cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék alján található kapcsoló OFF 
állásban van. 

2. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét a készülék alján. 
3. Helyezze be a 4 db AAA-elemet az elemtartóban jelzett módon, ügyelve a helyes polaritásra (+/-). 
4. Helyezze vissza a fedelet az elemtartó rekeszre. 
 
FONTOS: 

A véletlen szappancsepegés elkerülése érdekében ajánlatos az elemeket azelőtt behelyezni, mielőtt a készüléket 
szappannal töltené fel. 
A készüléket nedves szivaccsal kell megtisztítani. Ne merítse vízbe, mert ez károsíthatja a készüléket. 
 

A folyékony szappan betöltése: 

1. Szappan betöltése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék alján található kapcsoló OFF állásban van. 
2. Hüvelykujjával nyomja meg a szappanadagolót a megjelölt helyen, és vegye le a fedelet! 
3. Töltse fel a tartályt folyékony szappannal, fertőtlenítő géllel vagy testápolóval. Ha például hidratáló krémmel 
tölti fel a készüléket, ügyeljen arra, hogy a fertőtlenítő gélhez vagy folyékony szappanhoz hasonlóan híg legyen, 
ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék nem tudja optimálisan adagolni. 
4. Tegye vissza a fedelet. 

 

Ügyeljen arra, hogy a töltési szint mindig körülbelül legalább a tartály magasságának 1/8-a felett és a „Max” jelzés 

alatt legyen, különben a készülék nem fogja optimálisan adagolni a szappant. 

Működés: 

1. Állítsa a kapcsolót „OFF” állásba az összes funkció (szappan adagoló, fény és hang) kikapcsolásához. 

2. Csúsztassa a kapcsolót „ON” állásba a szappanadagolás, fény- és hangfunkciók aktiválásához. 

3. Állítsa félig a kapcsolót „ON” és „OFF” közé, hogy aktiválja a szappanadagolás és fény funkciókat. 

4. Tegye a kezét az adagolónyílás alá. A beépített infravörös mozgásérzékelő felismeri az Ön mozgását, és a 
készülék automatikusan adagol bizonyos mennyiségű szappant, fertőtlenítő gélt vagy testápolót, attól függően, 
hogy mivel töltötte fel a készüléket. 
 

Tippek: 

1. Ha megtölti a tartályt testápolóval, ügyeljen arra, hogy ne legyen túl sűrű, hanem folyékony szappan vagy fertőtlenítő 
gél állagának megfelelő legyen. 

2. Cserélje ki az elemeket, amint érzi, hogy a készülék gyengébben adagolja a szappant, illetve kisebb a fény vagy a 
hang. 

3. Mindig tartsa szorosan a szappantartály fedelét, amikor elemet cserél, hogy így a készülék megfordításakor elkerülje 
a szappan kiömlését. 

 
 
Az elemekből származó veszélyek 

- Mindig cserélje ki az összes elemet, ne keverje az új és a használt elemeket. Ne használjon különböző típusú, 
márkájú vagy eltérő kapacitású elemeket. Az elem cseréjekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). 

- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így 
elkerülheti a szivárgás által okozott károkat. 

- A nem újratölthető elemeket nem szabad ismét feltölteni. 
 - A csatlakozó érintkezőket nem szabad rövidre zárni. 

 

 


