HLINÍKOVÁ SKŘÍŇKA
ALKOR KOLOM
Uživatelský manuál
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TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU
Varianta skříňky

Napěťová soustava

Spotřeba maximální

ALKK/7080

230V, 50Hz

60W

ALKK/7090

230V, 50Hz

65W

ALKK/70100

230V, 50Hz

70W

ALKK/70120

230V, 50Hz

75W

ZÁKLADNÍ POPIS OVLADAČE
Diplej:
bílý 6000K, výška 0,8´´(cca 20mm), v horní šásti červená LED dioda (oznamuje sepnutí sterilizeru
zubních kartáčků

Ovladač:
5 nezávislých kapacitních tlačítek

TRIGA partners s.r.o., obchodní oddělení, verze 2017

DETAILNÍ POPIS OVLÁDÁNÍ (verze 2.04a)
Osvětlení zrcadla se zapíná tlačítkem
. Pokud je osvětlení zapnuté a jsou instalovány LED
pásky, lze tlačítky
regulovat intenzitu osvětlení. Pokud je instalovan sterilizer zubních
kartáčků nebo topná fólie, lze jej zapnout tlačítkem
. Zapnutí je signalizováno červenou LED
diodou nad displejem. Opakovaným stiskem tlačítka
se na displeji zobrazuje čas, teplota a
relativní vlhkost.
Pokud chceme nastavovat čas, měnit jas displeje, nastavovat barvu světla (pokud je současně
instalován speciální LED pásek), postupujeme následovně:
- na dobu delší než 3 sekundy stisknout tlačítko
- začnou blikat segmentovky zobrazující hodiny
o tlačítky
se nastavují hodiny
- opět stisknout tlačítko
- začnou blikat segmentovky zobrazující minuty
o tlačítky
se nastavují minuty
- opět stisknout tlačítko
- na displeji se rozsvítí všechny segmentovky
o tlačítky
se nastavuje jas displeje
- opět stisknout tlačítko
o pokud je nainstalovaný speciálná pásek, tlačítky
se nastavuje v
rozmezí hodnot 01-90 barevná škála podsvícení zrcadla
- opět stisknout tlačítko
o pokud je připojen ventilátor, tlačítky
se nastavuje v rozmezí
50-99% vlhkost, při které se sepne ventilátor; k vypnutí ventilátoru dojde při
poklesu o 5% pod nastavenou hodnotu
- opětovným stiskem tlačítka
se ukončí uživatelské nastavení
STERILIZÉR ZUBNÍCH KARTÁČKŮ
Tato integrovaná funkcí obsahuje:
•
•
•
•

držák 4 zubních kartáčků. Je vhodný pro běžné kartáčky i pro většinu výměnných nástavců
elektrických zubních kartáčků
sterilizační UV lampu o vlnové délce 253,7nm (skryta uvnitř ochranného krytu)
proudový zdroj k UV lampě (skryt uvnitř ochranného krytu)
elektronický přerušovač proudu. Přeruší funkci sterilizéru v případě, že uživatel otevře
dvířka. Po jejich zavření se UV lampa opět rozsvítí a sterilizace pokračuje.

Standardně nastavená délka sterilizace po sepnutí spínače trvá 30 minut. Doporučujeme
provádět sterilizace minimálně 1x za den.
DÁVKOVAČ MÝDLA
Tato integrovaná funkce obsahuje:
•
•
•
•

čerpadlo mýdla (skyté uvnitř ochranného krytu)
sací hadičku umístěnou ve vnitřním prostoru skříňky
gumovou průchodku hadičky na vnitřní mezistěně
gumovou trysku na vnější ploše dna skříňky
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•
•

eletrické tlačítko na vnější ploše dna skříňky
nádobku na tekuté mýdlo

Nádobku dodanou spolu s výrobkem umístěte do vnitřního protoru skříňky, kde je vyústěna sací
hadička. Nádobku doplňte tekutým mýdlem běžné viskozity. Nepoužívejtě sprchový gel, který je
příliš hustý a nevhodný pro použití v dávkovači mýdla!
Stiskem tlačítka na vnější ploše dna skříňky aktivujte dávkovací systém. Po dobu stisku bude
vytékat z trysky tekuté mýdlo. Z čerpadla se ozve zvuk odvalujícího se mechanismu (nejedná se o
závadu čerpadla). Při přerušení stisku tlačítka mýdlo ještě po dobu cca 1-2 sec. krátce doteče. Poté
přestane vytékat.
Před doplněním tekutého mýdla do nádobky se doporučuje nejprve nádobku doplnit cca 30ml vody
a toto množství čerpadlem přečerpat, aby se sací mechanismus pročistil. Poté je možné nádobku
doplnit novou dávkou tekutého mýdla.
ZÁSOBNÍK PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ
Tato integrovaná funkce obsahuje:
•

sadu 2 roliček papírových ručníků

Před umístěním papírové roličky nad otvor pro ručníky vyjměte z vnitřku roličky perforovaný tubus
(pokud jej rolička obsahuje). Poté vytáhněte z vnitřku roličky návin ručníků v délce cca 10cm a
protáhněte jej otvorem pro dávkování ručníků. Roličku s ručníky postavte volně nad dávkovací
otvor.
Volným tahem vytáhněte širokým středem dávkovacího otvoru potřebnou délku papírového ručníku
a následně prudkým tahem směrem k sobě odtrhněte ručník z návinu. V zúžené štěrbině otvoru
dávkovače uvízne zbytek papírového ručníku. Podobně postupujte při dalším použití.
SPOTŘEBNÍ DÍLY
1. nádobka na mýdlo
2. rolička papírových ručníků

NÁHRADNÍ DÍLY
1. čerpadlo tekutého mýdla

2. držák zubních kartáčku

3. průchodka hadičky k čerpadlu

4. mikrospínač ke sterilizeru

5. hadička čerpadla

6. policová podpěra

7. tryska čerpadla

8. skleněné police

9. tlačítko čerpadla

10. zrcadlové dvířko

11. UV sterilizační lampa

12. pant k zrcadlového dvířku

13. proudový zdroj k UV lampě

14. tlumič pantu k zrcadlovému dvířku

15. zrcadlo středního modulu

16. zadní zrcadlo bočních úložných prostor
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