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(3)  KONSTRUKTIONSDIAGRAM (4)  KOMPONENTOVERSIGT

DEL NR.      BESKRIVELSE
Specialnøgle

2. Kontakt (dispenseren deaktiveres automatisk 
 når kabinettet (del nr. 6) åbnes.)
3. Sensorenhed
4. Signallampe til indikation af dosering samt 
 batteristatus
5. Batterienhed
6. Kabinet

SÆBEBEHOLDER:
7.            Låg
8.  Sæbebeholder
9.  Samlemuffe ml. gummislange og sæbebeholder
10. Gummislange 
11. Doseringsdyse
12.  Kontrolboks

13.          Tre huller (til fastgørelse på væggen)
14.           Bagplade
15.           6 Vdc transformer  
             (kan anvendes for tilslutning til alm. 230 Vac)

TIL MONTERING:

(5)  VEJLEDNING TIL TILSLUTNING AF TRANSFORMER (alternativ løsning)
Åbn kabinettet med den medfølgende nøgle (fig. 2).

2. Inden bagpladen fastgøres til væggen, føres transformerens adapter-stik via dispenserens bund ind mellem bagplade 
     og kabinetbund (fig. 3).
3.  Tilslut transformer til et alm. 230 Vac udtag.

(6)   ANBEFALET MONTERINGSH JDE

MONTERINGSHØJDE:
Mindst 20 cm over normal bordplade.
Mindst 30 cm over bordplade i rustfrit stål.
Opsættes dispenseren med kortere afstand til 
bordplade, er der risiko for utilsigtet dosering.

MÅLEENHED: mm

VIGTIGT: Dette produkt falder ind under bestemmelserne for el-retur i henhold til WEEE-direktivet.

Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald.
- Produktet skal genanvendes, hvor dette er muligt.
- Spørg om råd hos Deres lokale myndigheder.
- Produktet kan også frit returneres til fabrikanten/forhandleren, som
  vil sørge for korrekt genanvendelse/bortskaffelse.

Ikke inkl. som 
standardkomponent
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