
Formu Clear Hands Free Soap Dispenser 
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Formu Clear Hands Free Soap Dispenser, με 
ενσωματωμένο αισθητήρα υπέρυθρων που διανέμει το σαπούνι και βοηθάει στην 
πρόληψη της εξάλειψης των μικροβίων. 
Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν 
σωστά.  
 
Περιεχόμενα: 
1. Προειδοποιήσεις 
2. Το Σετ περιλαμβάνει 
3. Περιγραφή Περιεχομένου 
4. Οδηγίες Χρήσης 
5. Καθαρισμός προϊόντος 
6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
1. Προειδοποιήσεις 
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό, ειδικά το χαμηλότερο τμήμα γιατί αυτό μπορεί 

να καταστρέψει το ηλεκτρικό τμήμα. 
- Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε ένα πάγκο, σε κάθετη θέση με γεμάτη τη 

δεξαμενή. 
- Για την σωστή αυτόματη λειτουργία, μην ανακατεύετε τα υγρά (σαπούνι, λοσιόν ή 

απολυμαντικό χεριών), με νερό. 
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως, γιατί μπορεί να επηρεαστεί η 

λειτουργία του αισθητήρα. 
- Μην χρησιμοποιείτε το Formu Clear Hands Free Soap Dispenser εάν τα εξαρτήματα δεν 

είναι σωστά κουμπωμένα. 
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και δροσερό μέρος. 
- Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες λανθασμένα και μην τις εκθέτετε σε φωτιά. Μπορεί να 

υπάρξει διαρροή ή έκρηξη των μπαταριών. 
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικά είδη μπαταρίας ή καινούργιες με παλιές. 
- Απορρίψτε όλες τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
- Να κρατάτε πάντα τις καινούργιες μπαταρίες στην αρχική τους συσκευασία και μακριά 

από μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα. 
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή εάν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε 

για μεγάλα χρονικά. Εάν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και οποιοδήποτε υγρό από 
τη συσκευή. Διαφορετικά το υγρό θα στερεοποιηθεί και το στόμιο θα βουλώσει. 

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η θέση των μπαταριών είναι σωστά 
κλεισμένη. 

- Μην παραποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο. Η συσκευή πρέπει να 
επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή από 
ανθρώπους με ελλιπή γνώση ή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιον που 
είναι υπεύθυνος για την ασφάλειας τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση. Τα 
παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 

- Εάν γεμίσετε το Formu Clear Hands Free Soap Dispenser με αλκοολούχο υγρό, σας 
συνιστούμε το διάλυμα να μην ξεπερνά το 70% αλκοόλ σε περιεκτικότητα, έτσι ώστε να 
μην επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 

 



2. Το σετ περιλαμβάνει: 

- Το Formu Clear Hands Free Soap Dispenser 
- Οδηγίες χρήσης 
3. Περιγραφή Περιεχομένου 
1- Καπάκι Δοχείου 
2- Είσοδος Δοχείου 
3- Κουμπί ON/OFF και κουμπί για την ρύθμιση ποσότητας υγρού (χαμηλή/μέτρια/μεγάλη)  
4- Στόμιο 
5- Κύρια συσκευή (ανοξείδωτο ατσάλι) 
6- Πιλοτικό φως  / Αισθητήρας κίνησης 
7- Επιπλέον Αισθητήρες κίνησης για μεγαλύτερη ακρίβεια 
8- Αδιάβροχη ρυθμιζόμενη βάση / Θήκη μπαταριών 
 
4. Οδηγίες Χρήσης 
Τοποθέτηση και φόρτιση των μπαταριών 
Ανοίξτε το καπάκι της θήκης (8) που βρίσκεται στη βάση της συσκευής.  
Τοποθετήστε 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑΑ, ευθυγραμμισμένες με τους πόλους στην 
σωστή θέση, όπως υποδεικνύεται. Τοποθετήστε το καπάκι ξανά (8) 
Σημαντική συμβουλή: Να κρατάτε το καπάκι  του δοχείου (1) όταν το δοχείο περιέχει υγρό 
(σαπούνι, λοσιόν ή απολυμαντικό χεριών) για να αποφύγετε τις πιτσιλιές εάν 
αναποδογυρίσετε τη συσκευή για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Ρυθμίστε την 
αδιάβροχη βάση (8) για να αποτρέψετε οποιαδήποτε επαφή μεταξύ μπαταριών και νερού ή 
υγρασίας της επιφάνειας που θα τοποθετηθεί η συσκευή. 
Πρόσθεση υγρού 
* Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου στην πάνω πλευρά της συσκευής (1). 
* Ρίξτε το υγρό μέσα στο δοχείο.(5) 
* Κλείστε το καπάκι. (1) 
* Tο υγρό δεν πρέπει να περιέχει στερεά σωματίδια. 
 
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή 
Πατήστε το κουμπί ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα έως  ότου το πιλοτικό φως (6) γίνει κόκκινο, 
κάτι που σημαίνει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και ρυθμίστε την ποσότητα του 
υγρού στο χαμηλό επίπεδο. 
Πατώντας το κουμπί ON/OFF (3) ξανά το πιλοτικό φως θα αναβοσβήσει, υποδεικνύοντας  
ότι η ποσότητα του υγρού έχει  ρυθμιστή στο μέτριο επίπεδο.  Εάν πατήσετε το κουμπί 
ON/OFF (3) ξανά, το πιλοτικό φως θα αναβοσβήσει, υποδεικνύοντας  ότι η ποσότητα του 
υγρού έχει  ρυθμιστή στο υψηλό επίπεδο. 
Τοποθετήστε τα χέρια σας κάτω από το στόμιο (4). Το πιλοτικό φως θα γίνει κόκκινο και θα 
αρχίσει να τρέχει το υγρό. ( Η συσκευή θα απελευθερώνει υγρό για προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα, ανάλογα με το επίπεδο ποσότητας που έχετε ρυθμίσει). Για να 
αποφύγετε το πιτσίλισμα του υγρού βεβαιωθείτε ότι το υγρό πέφτει στις παλάμες των 
χεριών σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα 
έως  ότου το πιλοτικό φως (6) σβήσει. 
Χρήσιμη συμβουλή: 
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, επαναλάβετε την κίνηση πολλές 
φορές για να λειτουργήσει η συσκευή αυτόματα, έως ότου η διαδικασία να δουλέψει 
ομαλά. 
5. Καθαρισμός Συσκευής 
Όταν τελειώσει το υγρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες από την θήκη τους (8), ξεβιδώστε το 
καπάκι (1) και γεμίστε την δεξαμενή με νερό μερικές φορές έως ότου να βγαίνει καθαρό 
νερό. Αυτό υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι εντελώς καθαρή. 



 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Χωρητικότητα δεξαμενής  σαπουνιού: 220ml 
Ποσότητα Εξαγωγής: 
Χαμηλό επίπεδο 1,4 ml 
Μέτριο επίπεδο: 2 ml 
Υψηλό επίπεδο: 4 ml 
Λειτουργεί με 4 Χ 1,5 V μπαταρίες τύπου ΑΑΑ 
Υλικό: Ανοξείδωτο Ατσάλι 
 
6. Εγγύηση ποιότητας 
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα,1 έτους. 
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε ανεπαρκή χρήση, αμέλεια 
εμπορικής χρήσης, φυσιολογική φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό. 
Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο  για μελλοντική χρήση. 
Απόρριψη υλικών 
Ένα σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχού κάδου () σημαίνει ότι πρέπει να μάθετε και να 
ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη αυτού του είδους 
προϊόντος. 
Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν όπως θα κάνατε και άλλα οικιακά απορρίμματα. 
Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς κανονισμούς. 
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να 
έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή / και στην ανθρώπινη υγεία και πρέπει να 
ανακυκλώνονται σωστά. 
 
 


