
Automatinis bekontaktis rankų dezinfekavimo įrenginys

RDS1 RDS2
RDS1-G, RDS1-B,

RDS1-S, RDS1-V

AC 220-240 V, 50/60 Hz AC 220-240 V, 50/60 Hz
Matmenys: 285 x 285 x 1205 mm Matmenys: 460 x 265 x 1205 mm
Svoris: 18 kg Svoris: 22 kg

RDS3 RDS4
RDS3-HE, RDS3-S RDS4-SB, RDS4-SBH,

RDS4-HE, RDS4-HEB

AC 220-240 V, 50/60 Hz AC 220-240 V, 50/60 Hz
Matmenys: 405 x 285 x 1103 mm Matmenys: 285 x 200 x 1100 mm
Svoris: 19,5 kg Svoris: 17,5 kg

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

BENDRA INFORMACIJA
Bekontaktis rankų dezinfekavimo įrenginys skirtas bekontakčiam rankų dezinfekavimui 
dezinfekantu (skystu antiseptiku). Veiksminga profilaktinė priemonė, užkertanti kelią oro lašeliniu 
būdu plintančioms žarnyno, bakterinėms, virusinėms, grybelinėms infekcinėms ligoms. Siekiant 
geriausio rezultato, įrenginį rekomenduojama montuoti viešosiose vietose.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
- Prijunkite prietaisą prie 220 V maitinimo šaltinio. Įrenginys įjungia mėlyną apšvietimą.
- Į prietaiso talpą supilkite skystą antiseptiką. Užpildžius antiseptiku, įrenginys yra paruoštas 
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naudoti.
Dėmesio! Įrenginys veikia tik a tik su dezinfekavimo priemone etanolio pagrindu (etanolio kiekis ne 
mažesnis kaip 70 %).
!!! Draudžiama naudoti antiseptinį gelį ar antiseptinį skystą muilą !!!

NAUDOJIMO BŪDAS
Neliesdami prietaiso, įkiškite rankas į dezinfekavimo kamerą, švelniai kelkite jas aukštyn, kol 
suveiks purkštuvas. Antiseptikas išpurškiamas, kai rankos yra 10–15 cm atstumu nuo purkštuko. 
Ištraukite rankas ir tolygiai paskirstykite antiseptiką, ypatingą dėmesį skirdami raukšlėms ir sunkiai 
pasiekiamoms vietoms (tarpai tarp pirštų, riešai).
Kiekvieną kartą, kai rankos įkišamos į dezinfekavimo kamerą, bus išpurškiama nustatyta 0,4 ml 
skysčio dozė.
Kai suveikia purkštukai, dezinfekavimo kameros apšvietimas pasikeičia iš mėlynos (budėjimo 
režimas) spalvos į žalią (dezinfekavimo režimas). Po išpurškimo, foninis apšvietimas automatiškai 
tampa mėlynas. Ilgas neveikimo laikotarpis nesukelia įrenginio gedimo, jei sistema lieka pilna. 
Laiku papildžius antiseptiką, sistema neištuštėja ir užtikrina įrenginio pasirengimą išpurkšti skysčio 
dozę be tuščio pumpavimo.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS
- Jei jutiklis nesiaktyvuoja (kai rankos pakeliamos nėra išpurškimo, nepersijungia į žalią spalvą), 
atjunkite įrenginį nuo tinklo, palaukite 2 minutes ir vėl prijunkite. Jei problema nedingo, turite 
įrenginį atjungti nuo elektros tinklo ir susisiekti su gamintoju ar platintoju.
- Jei įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio, bet neįsijungia (nešviečia mėlynas foninis 
apšvietimas), būtina patikrinti maitinimo jungties saugiklį (vietą, kurioje maitinimo laidas prijungtas 
prie įrenginio) ir, jei reikia, jį pakeisti. Jei problema nedingo, turite įrenginį atjungti nuo elektros 
tinklo ir susisiekti su gamintoju ar platintoju.

GAMINTOJO GARANTIJA
1. Įrenginiui suteikiamas 12 mėnesių garantinis laikotarpis nuo pardavimo dienos.
2. Garantijos laikotarpiu, gamintojas, gavęs skundą dėl įrenginio, nemokamai pašalina aptiktus 
įrenginio defektus, atsiradusius dėl gamintojo kaltės, arba pakeičia įrenginį ar jo dalis.
3. Gamintojo garantija netaikoma įrenginio defektams, atsiradusiems dėl šių priežasčių:
- pirkėjas nesilaiko įrenginio naudojimo ir priežiūros taisyklių, įskaitant naudojimą ne pagal paskirtį 
arba darbui su nepritaikytais skysčiais;
- mechaninis, cheminis ar kitas pašalinis poveikis, kurio nenumato įrenginio veikimo sąlygos;
- nesuderintas su gamintoju įrenginio pertvarkymas, jo konstrukcijos pakeitimas arba 
savarankiškas remontas.

GAMINTOJO KONTAKTAI
SIA „Baltic Exposervice“ 
Biuro adresas: Jeruzalemes g. 2/4, Ryga, LV-1010, Latvija
Tel. +371 26407253
El. paštas: mail@robospray.lv   
https://www.robospray.lv/

2


