
 

 

Модел KW269 

Впръскване  Течност/гел 

Материал ABS  

Капацитет  1000 мл 

Температурна аларма High 36-42°C / регулируема 

Low 32°C, не се променя 

Алармена функция Светлина + звук 10 сек. 

Дистанция на измерване 6-8см. 

 

 

Фиг.1 

 

Описание: 

1. Ключ за отваряне на диспенсъра 

2. Капачка резервоар за дезинфектант течност/гел 

3. Резервоар за дезинфектант течност/гел 

4. Място за батерии 

5. Бутони +  и  -  за настройка (температура, скала на отчитане, 

аларма) 

6. Температурен панел 

7. Преден панел 

 

 



 

Монтаж 

1. Използвайте ключа 1 (виж фиг.1) за да отворите предния панел на 

диспенсъра.  

2. Отворете капачката 2 на резервоара 3 и заредете с дезинфектант 

течност/гел. (капацитет 1000 мл) 

 

3. Отворете капака 4 и поставете 4 бр. батерии  LR14* размер или  

свържете със захранващ адаптер 6V 1A DC*. 

(*комплектът не включва батерии или захранващ адаптер) 

 

Включване и настройки. 

1. Включване - натиснете копчето ON/OFF на позиция ON. 

2. Настройки - на отворен преден корпус настройките се правят чрез 

бутоните с означения + и -. Настройките са: регулиране дозата на 

дезинфектанта (малка или голяма), отчитане на температурата по 

Фаренхайт или Целзий, задаване на температурна аларма и 

температурна компенсация. 

 

 

 

А. Регулиране на дозата дезинфектанта (малка или голяма). 

С натискане на копчетата означени с + или  - регулира дозата на 

дезинфектанта във време от 0.1 сек. до 5.0 сек. Избраната настройка 

се запазва 2 секунди след като спрете да натискате някой от бутоните.  

B. Фаренхайт(F) или Целзии(C) скала настройка: 

Натиснете бутони + и -  едновременно за да влезете в настройката на 

температурен формат. След това изберете скалата с единично  

натискане на бутони + или -. Избраната настройка се запазва 2 

секунди след като спрете да натискате някой от бутоните.   

 

C. Настройка на аларма висока температура: 

Натиснете за кратко бутони + и - едновременно за да влезете в 

настройка на температурен формат Фаренхайт или Целзий. След това 

отново ги натиснете заедно за да преминете в следващата настройка, 

температурна аларма. По фабрични настройки температурата е 

зададена на 38 градуса, а обхвата за настройка е от 35-42 градуса. С 

натискане на бутони + или - променяте температурата за аларма. 

Избраната настройка се запазва  2 секунди след като спрете да 

натискате някой от бутоните. 



 

D. Настройка температурна компенсация:  

Когато преминете през настройка на аларма за висока температура и 

натиснете едновременно бутони + и - достигате до настройка за 

температурна компенсация. По подразбиране компенсацията е 0.00 

градуса. Обхватът на настройка е от -1.0 до +1.0 градуса. С натискане 

на бутони + или - променяте стойността. Избраната настройка се 

запазва  2 секунди след като спрете да натискате някой от бутоните.  

 

E.Настройка на езика за звуковата сигнализация: 

Когато преминете през настройката за температурна компенсация и 

натиснете едновременно бутони + и -  достигате настройка на езика 

за звуковата сигнализация. С натискане на бутони + или - променяте 

езика: 

0-Китайски език 

1-Английски език 

2-Корейски език  

3-Испански език  

4-Португалски език 

Избраната настройка се запазва  2 секунди след като спрете да 

натискате някой от бутоните. 

 

 

Почистване и профилактика. 

 

За правилното дозиране и работа на диспенсъра е необходимо 

периодично почистване на дюзата и резервоара за дезинфектант. 

Налейте в резервоара  течен спирт или вода, което ще отстрани 

запушванията и натрупванията от дезинфектант/гел. 


