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TERMÉKINFORMÁCIÓK ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Ön helyesen döntött, amikor ezt a terméket megvásárolta.

Az első használat előtt
Vegye ki a terméket a dobozból és távolítson el róla minden csomagolóanyagot (beleértve az esetleges öntapadó fóliákat, 
matricákat, papírokat, stb.).

Termékleírás
Az érintés nélküli szemétkosarat praktikus használat, ergonomikus és formás kivitel jellemzi. A szemétkosár minőségi anyagokból 
készült. A szemétkosár használata a fotoelektromos technika segítségével történik. A szemétkosár szenzoros kinyitása  
a mozgásérzékező segítségével teljesen automatikus és nagyon higiénikus (érintés nélküli működés). Nagyon stabil termék hosszú 
élettartammal és alacsony fogyasztással.

Használati útmutató
1) Nyissa ki a kosár fedele alatt található elemtartó tok fedelét, és tegyen bele 4× „AA“ elemet – figyeljen az elemek polaritásnak 

megfelelő behelyezésére. Csukja le az elemtartót.
2) Helyezze a szemetes zacskót (műanyagzacskót) a szemétkosár közepébe, és dugja az edény felső részén található préselőgyűrű 

pereme alá.
3) Kapcsolja be a főkapcsolót a szemétkosár hátsó burkolatán, kb. 2 másodpercre kigyullad egy piros kijelző. Ha a kijelző  

4 másodpercenként villan, azt jelenti, hogy az áramkör felkészült és normális állapotban van .
4) Amikor a szemetet a kosárba dobja, ügyeljen rá, hogy a keze / a tárgy 10–20 cm-rel az érzékelő ablak felett mozogjon. A fedél 

0,5 másodpercen belül kinyílik, majd automatikusan becsukódik 5–6 másodperccel az után, hogy a keze / a tárgy kikerült  
a szenzor hatótávolságából. A kezét / tárgyakat tartsa a szemétkosár érzékelési területétől távol, nehogy véletlenül kinyíljon.

5) Ha kétszer megnyomja az „Open – Kinyit“ gombot az érzékelő ablakon, a fedél hosszabb ideig, kb. 90 másodpercig nyitva 
marad, majd automatikusan becsukódik, vagy megnyomhatja a „Close – Becsuk“ gombot ennek meggyorsítására.

6) A kijelző színes kontroll-lámpája:
 a) Készenléti állapot – a kijelző pirosan villog (4 másodpercenként)
 b) A fedél kinyitása – ha kinyílik a fedél, a kontroll-lámpa zölden világít
 c) A fedél lecsukása – ha a fedél lecsukódik, a kontroll-lámpa pirosan világít
 d) Ha a kézi Open – fedél kinyitása funkciót használja, a kijelző zölden villog 3 másodpercenként.
7) Az elem a készülékben kb. 3–4 hónapig tart ki, ha feltételezzük, hogy naponta kb. 20× használják. Az alkáli elemek akár 2 évig 

is kitarthatnak a termékben készenléti üzemmódban.
8) Ha a kijelző kb. 3 másodperces időközönként sárgán villog, azt jelenti, hogy az elemek majdnem lemerültek.

Figyelmeztetés és karbantartás
1. A szenzoros szemétkosár fedelét ne mossa, mert sok elektronikus alkatrész van benne
2. Csak nedves szalvétával, ronggyal törölje át
3. Ne nyomja a szemétkosár fedelét, amikor nyílik. Ha ez történik, nyomja meg a „Close – Becsuk“ gombot, hogy a szemétkosár 

visszaálljon normális helyzetbe
4. Ne nyissa ki erőszakkal a fedelet, nehogy meghibásodjon
5. Vegye ki a lemerült elemeket, nehogy a folyadék szökése során ráfolyjon az elektronikus szerkezetre
6. Óvja az érzékelő ablakot a közvetlen napfénytől
7. A terméket ne javítsa maga, visszafordíthatatlan meghibásodást okozhat
8. Semmit ne tegyen a szemétkosár fedelére.


