
Általános jellemzők:

• Az Adagoló torony pedállal működtethető
• Kompakt kivitelezéséből adódóan helytakarékos
• Nem igényel áramot a működtetése
• 500 ml-es és 1 L-es flakonnal is kompatibilis

Fontos tudnivalók:
- Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- Az Adagoló tornyot gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Az Adagoló torony kültéren nem használható.
- Az adagoló állvány a BODE/HARTMANN 1L-es és 500ml-es f lakonokkal kompatibi l is .
- A telepítő felelőssége,hogy az adagolótorony elhelyezése megfeleljen a vonatkozó 

szabályoknak és hatósági követelményeknek. Ne helyezze a készüléket nyílt láng közelébe.

A) Adagolótorony
B) Öntapadós csíkokkal ellátott PET anyagú tartó
C) Habbetét Sterilium 1000 ml flakonhoz
D) Habbetét Sterilium 500 ml flakonhoz
E) Imbuszkulcs
F) Használati Útmutató

MŰSZAKI ADATOK
MÉRETEK

MAGASSÁG HOSSZÚSÁG SZÉLESSÉG
1100 mm 280 mm 280 mm

SÚLY
10 Kg (a kézfertőtlenítő nélkül)

ELEMEI ANYAG VASTAGSÁG
Talp Vas 4 mm
Állítható elem Vas 4 mm
Fő elem Vas 1,2 mm
ZÁRÓ RÉTEG
Színes epoxi gyanta

Az adagoló kompatibilis
1 L-es flalonnal
500 ml-es flakonnal
A csomag súlya
10,4 kg (fertőtlenítőszer nélkül)



A FLAKON ELHELYEZÉSE, CSERÉJE:
• Csavarja le az adagolótorony hátulján elhelyezett műanyag csavart, amíg az állítható részt fel és le 

tudja mozgatni. Amennyiben szükséges, csavarja le az alul elhelyezett, kerek fém csavart is. (1. ábra)

• Emelje fel az állítható elemet és a flakont megbillentve húzza keresztül a lopásgátlón.(2. Ábra)

• Mozgassa az állítható részt a flakon felé lefelé, amíg a flakon be nem kerül a habbetétbe. (Használja a 
flakon méretének megfelelő habbetétet.) Helyezze az állítható részt az adagoló pumpa tetejére és 
rögzítse azt a műanyag csavarral (valamint az alul elhelyezett, kerek fém csavarral a lopásgátláshoz, 
ha szükséges). (3. ábra)

•

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

- Tegye behajlított tenyerét a pumpa alá, azután lépjen az adagoló állvány alján található pedálra. 
Dörzsölje be kézfertőtlenítő szerrel a keze teljes felüleltét legalább 30 másidpercig.

KARBANTARTÁS:

Az Adagoló tornyot az alábbi BODE termékekkel javasolt tisztítani / fertőtleníteni:
- Bacillol 30 Foam / Tissues.
- Mikrobac Tissues.
- Mikrobac forte (0,5%).


