Automatický bezdotykový
podavač papírových ručníků
v rolích CJB502

Návod
Pokyny pro výměnu role

Návod k montáži

Zacvaknutí

• Pro správnou instalaci je třeba se seznámit s vrtací šablonou
a návodem k montáži, které najdete na obalu.

Návod k obsluze
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Prostor pro baterie

4
Nastavení délky papíru
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Zacvaknutí
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automaticky odvine po
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blikání LED kontrolky
může znamenat
i uvíznutí papíru
v zásobníku
blikající kontrolka
vyměň baterie
svítící kontrolka
je nutný servis

• Když LED kontrolka bliká červeně v intervalu 1 s, tak to znamená
nutnost výměny baterie nebo zaseknutí papíru.
• Je třeba otevřít víko zásobníku a podívat se, co je příčinou
nesprávného fungování podavače.
• Díky jednoduchému nastavení délky ručníku lze přizpůsobit délku
vysouvaného ručníku individuálním potřebám. Umožňuje to
hospodárnější provoz podavače a snížení spotřeby ručníků.
• V režimu A se ručník vysouvá automaticky po každém odebrání.
Délka ručníku v režimu A se naprogramuje nastavením přepínače
do polohy S, M neb L; odebráním papíru a pak přepnutím do
režimu A.

Bezpečnost
• Uschovejte si prosím tento návod.
• Podavač je určený pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
• Podavač nelze čistit proudem vody.
• Podavač je bezúdržbový.
• V případě poškození zařízení je třeba se obrátit na servis.
• Poškozené podavače se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu! Jedná
se o speciální odpad, který je třeba likvidovat v souladu s právními předpisy.
• Provozní teplota podavače by se měla pohybovat v rozmezí 10 až 45 °C.
• Podavač se zamyká pomocí přiloženého klíče.
• Používejte alkalické baterie, které umožní delší provoz.
• Kvůli péči o životní prostředí je třeba použité baterie vyhazovat do speciálně
označených kontejnerů.

Záruka
• Na zařízení se poskytuje jednoletá záruka.
• Do podavače se používají ručníky v rolích firmy Merida (RAB301, RAB302,
RAB309, RAB310). Používání jiných ručníků může zařízení poškodit a
způsobit ztrátu záruky.

www.merida.cz

