SENSOR

INFORMACJE O PRODUKCIE ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI
Kupując ten wyrób dokonali Państwo właściwego wyboru.
Przed pierwszym użyciem
Wyjmij produkt z pudełka i usuń materiał pakowy (łącznie z ewentualną folią samoprzylepną, naklejkami, papierem itd.).
Opis produktu
Bezdotykowy kosz charakteryzuje się prostą obsługą, ergonomicznym i eleganckim designem. Kosz jest wyprodukowany
z materiałów wysokiej jakości. Użycie kosza z wykorzystaniem systemu techniki fotoelektrycznej. Sensoryczne otwieranie kosza z
wykorzystaniem czujnika jest całkowicie automatyczne a także higieniczne (działanie bezdotykowe). Bardzo stabilny produkt
z długą żywotnością i niskim zużyciem energii.
Instrukcja obsługi
1) Otwórz pokrywkę pojemnika na baterie na dnie wieczka kosza i włóż 4× baterie „AA“ – zadbaj o prawidłowe włożenie baterii
według polaryzacji. Następnie zamknij pokrywkę zasobnika na baterie.
2) Umieść worek na śmieci (plastikowy worek) w środku kosza i wsuń za brzeg pierścienia w górnej części pojemnika.
3) Włącz główny włącznik na tylnej pokrywie kosza, wskaźnik się zapali na czerwono na około 2 sekundy. Gdy wskaźnik mruga co
4 sekundy, oznacza to, że obwód elektroniczny jest przygotowany w normalnym stanie.
4) Przy wrzucaniu śmieci do kosza dbaj o to, aby ręka / obiekt poruszał się około 10–20 cm nad okienkiem czujnika. Wieczko
automatycznie się otworzy w ciągu 0,5 sekundy, następnie automatycznie się zamknie po około 5–6 sekundach od momentu,
gdy ręka / obiekt będą poza zasięgiem czujnika. Ręce / obiekty miej w wystarczającej odległości od czujnika kosza, aby nie
dochodziło do niepożądanego otwierania.
5) Jeśli 2× wciśniesz przycisk „Open – Otworzyć“ w części okienka czujnika, wieczko otworzy się na dłuższy czas, na około 90
sekund, następnie automatycznie się zamknie lub można wcisnąć przycisk „Close – Zamknąć“, aby przyspieszyć zamknięcie.
6) Kolorowa kontrolna wskaźnika:
a) Stan czuwania – wskaźnik mruga na czerwono (co 4 sekundy)
b) Otwarcie wieczka – jeśli otworzy się wieczko, kontrolka świeci na zielono
c) Zamknięcie wieczka – jeśli wieczko się zamknie, kontrolka świeci na czerwono
d) W przypadku korzystania z ręcznej funkcji Open – otwieranie pokrywki, wskaźnik mruga na zielono co 3 sekundy.
7) Baterie wytrzymują w urządzeniu około 3–4 miesiące przy założeniu, że z kosza korzysta się 20× dziennie. Baterie alkaliczne
mogą wytrzymać w urządzeniu w stanie czuwania nawet 2 lata.
8) Jeśli wskaźnik mruga na żółto co 3 sekundy, oznacza to, że baterie są niemal wyczerpane.
Uwagi i konserwacja
1. Nie myć wieczka kosza, ponieważ jest wyposażony w wiele części elektronicznych
2. Wycierać tylko zwilżoną ściereczką, chusteczką
3. Nie cisnąć wieczka kosza w trakcie otwierania. Jeśli tak się wydarzy, wciśnij przycisk „Close – Zamknąć“, aby se kosz powrócił do
normalnego stanu
4. Nie otwierać pokrywki siłą, aby nie doszło do uszkodzeń
5. Wyjmij zużyte baterie, aby nie doszło do wycieku płynu na mechanizm elektroniczny
6. Zapobiegać bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych na okno czujnika
7. Produktu nie naprawiać samodzielnie, grozi nieodwracalne uszkodzenie
8. Nie kłaść żadnych przedmiotów na pokrywce kosza.

