Higienos stotelė su „SensorTouch L“

Eksploatavimo instrukcija
Originalios eksploatavimo instrukcijos vokiečių kalba vertimas į lietuvių kalbą
Versija: 2021-12

Įžanga
Ši instrukcija Jums padės saugiai naudotis higienos stotele su „SensorTouch L“.
Higienos stotelė su „SensorTouch L“ toliau trumpai vadinama „gaminiu“.
„Geck SensorTouch L“ toliau trumpai vadinamas „dozatoriumi“.

Instrukcijos saugojimas prieinamoje vietoje
Ši instrukcija yra gaminio sudėtinė dalis.
➢ Prieš pirmą kartą naudojant gaminį reikia atidžiai perskaityti instrukciją.
➢ Laikytis šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų ir reikalavimų.
➢ Instrukciją saugoti visą gaminio naudojimo laiką.
➢ Instrukciją laikyti prieinamoje vietoje, jei jos prireiktų.
➢ Pametus instrukciją arba ją sugadinus, iš gamintojo užsakyti naują
egzempliorių.
➢ Pardavus ar kitaip perdavus gaminį, instrukciją pridėti kartu.

Autorių teisės
Šioje instrukcijoje pateikiama informacija, kuriai galioja autorių teisės. Iš anksto
negavus raštiško „J.D. Geck GmbH“ sutikimo, visą instrukciją arba jos dalis
draudžiama bet kokiu pavidalu kopijuoti, spausdinti, filmuoti, redaguoti,
dauginti ar platinti.
©
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1

Sauga

1.1

Naudojimas laikantis nurodymų
Gaminys skirtas bekontaktei rankų higienai. Gaminį leidžiama statyti viešai
prieinamose verslo įmonių vietose. Jis tinkamas naudoti plačiajai visuomenei.
Gaminio pastatymo vietoje ant jo neturi tikšti vandens purslai.
Gaminio vidaus zonos yra rakinamos ir jas atidaryti leidžiama tik
kvalifikuotiems darbuotojams.
Gaminys skirtas naudoti tik su skystomis dezinfekavimo priemonėmis, kurių
pagrindą sudaro etanolis. 1-propanolis ir 2-propanolis. Negalima naudoti
dezinfekavimo priemonių, kuriose yra chloro ar rūgščių priedų. Dezinfekavimo
priemonei skirtas kanistras privalo turėti RD51 srieginę jungtį.
Naudojimui pagal numatytą paskirtį taip pat priklauso šios instrukcijos
perskaitymas, supratimas ir laikymasis.
Bet koks kitas naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį.

1.2

1.3

4

Aplinkos sąlygos
•

Gaminį naudoti tik nuo dulkių apsaugotose aplinkose.

•

Nenaudoti gaminio sprogiose zonose.

•

Apsaugoti gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių (maks. 50 °C).

•

Apsaugoti gaminį nuo atviros liepsnos.

Įrangos eksploatuotojo pareigos
•

Įrangos eksploatuotojas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi visų
nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.

•

Įrangos eksploatuotojas privalo užtikrinti, kad su gaminiu ir prie jo dirbtų tik
kvalifikuoti ir instruktuoti darbuotojai.

•

Įrangos eksploatuotojas privalo užtikrinti, kad būtų naudojamos tik
numatytos dezinfekavimo priemonės.

2021-12
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1.4

Darbuotojų kvalifikacija
Ši instrukcija skirta kvalifikuotiems darbuotojams. Šiems asmenims leidžiama
atlikti šioje instrukcijoje aprašytus darbus tik gavus įrangos eksploatuotojo
darbo nurodymus.
Kvalifikuoti darbuotojai yra, pavyzdžiui, įmonės techniniai darbuotojai.

1.5

Asmeninės pasaugos priemonės
Asmeninės apsaugos priemonės privalomos atliekant šiuos darbus prie gaminio:
•

Apsauginiai darbo batai transportuojant ir pastatant

•

Apsauginės pirštinės transportuojant, pastatant ir, prireikus, užpildant
dezinfekavimo priemone ir ją keičiant, jei taip nurodyta dezinfekavimo
priemonės saugos duomenų lape.

•

Prireikus, apsauginiai akiniai užpildant dezinfekavimo priemone ir ją
keičiant, jei taip nurodyta dezinfekavimo priemonės saugos duomenų lape.

1.6

Pagrindinės saugos nuorodos

1.6.1

Gaisro ir sprogimo prevencija
Galimas gaisras užsiliepsnojus ištekėjusiai dezinfekavimo priemonei.
•

Atkreipti dėmesį į aplinkos sąlygas (žr. 4 p.).

Galimas gaisras dėl ištekėjusios dezinfekavimo priemonės.
•

Užtikrinti, kad būtų naudojama numatyta dezinfekavimo priemonė.

•

Prieš naudojimą patikrinti žarnas ir jų jungtis.

•

Prieš transportuojant išimti kanistrą.

Galimas gaisras dėl nevaldomai ištekėjusios dezinfekavimo priemonės. Siurblys
neišsijungia.
•

1.6.2

2021-12

Netinkamai veikiant siurbliui, nutraukti gaminio eksploatavimą, kol bus
pašalinta triktis.

Paslydimo, užkliuvimo ir kritimo prevencija
•

Pasirūpinti švaria ir sausa aplinka. Galimas balas nedelsiant išvalyti.

•

Esant nuotėkiui nutraukti gaminio eksploatavimą, kol bus pašalinta triktis.

5
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1.6.3

1.6.4

1.6.5

Rankų sužalojimų prevencija
•

Transportuojant ir pastatant gaminį, avėti apsauginius darbo batus ir mūvėti
apsaugines pirštines.

•

Gaminį imti abiem rankom už rankenos, kad būtų išvengta sužalojimų, pvz.,
į briaunas, arba kad gaminys neišslystų iš rankų.

Sužalojimų dėl apvirtusio gaminio prevencija
•

Gaminį statyti ant tvirto, lygaus, neslystančio pagrindo
(pvz., nugarėle prie sienos).

•

Gaminį pastatyti horizontaliai naudojant reguliuojamas kojeles.

Akių sužalojimų ir gleivinės odos sudirginimo prevencija
Trykštanti dezinfekavimo priemonė neturi pateikti į akis arba ant gleivinės odos
ir jos negalima nuryti.
•

1.6.6

1.6.7

Pasirūpinti, kad vaikai ir asmenys su fizine ar protine negalia naudotų
gaminį tik prižiūrimi kitų asmenų.

Sužalojimų dėl netinkamo remonto prevencija
•

Naudoti tik nepriekaištingai veikiantį gaminį.

•

Pažeidus dozatorių susisiekti su gamintoju.

Žalos aplinkai prevencija
•

Gaminį ir jo sudedamąsias dalis utilizuoti laikantis vietoje galiojančių
reikalavimų.

1.7

Materialinės žalos ir veikimo trikčių prevencija

1.7.1

Gaminio pažeidimo prevencija

1.7.2

6

•

Nenumesti gaminio.

•

Vengti smūginių apkrovų.

•

Reguliariai valyti užtiškusį skystį nuo nerūdijančiojo plieno paviršių.

Pažeidimų dėl netinkamo valymo prevencija
•

Dozatoriaus sudedamosioms dalims valyti naudoti tik nerūdijančiojo plieno
valiklius be abrazyvinių sudedamųjų dalių.

•

Gaminiui valyti naudoti tik valiklį muilo pagrindu ir vandenį.

•

Niekada nenaudoti purškiamo vandens.

2021-12
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1.7.3

1.8

Vagysčių prevencija
•

Užrakinti dureles.

•

Kodinį užraktą saugiai užrakinti pasukant ir perstatant kodą.

•

Raktus ir kodą laikyti apsaugotus nuo neįgalioto naudojimo.

Įspėjamieji ir įpareigojamieji ženklai
Dozatoriuje (žr. 10 p.) pritvirtintas toks ženklas:

➢ Užtikrinti, kad dozatoriuje pritvirtintas įspėjamasis ženklas būtų visada gerai
matomas ir įskaitomas.
➢ Pažeistą arba pamestą įspėjamąjį ženklą nedelsiant pakeisti nauju.

2021-12
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Aprašymas

2.1

Komplektacija

2.2

8

•

Higienos stotelė su „SensorTouch L“

•

Akumuliatorius su įkrovikliu

Gaminys



Dangtis



Atraminė koja



Stebėjimo langelis



Ratukas



Šiukšlių maišo laikiklio dangtis



Žarnos dangtis



Durelės



Rankena



Kodinis užraktas
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Vidaus vaizdas



Dangtis atidarytoje padėtyje



Šiukšlių maišas



Stebėjimo langelis būsenos LED
indikatoriams



Šiukšlių maišo fiksavimo guma



Popierinių rankšluosčių skyrius



Kodinis užraktas



Dujinis amortizatorius



Dozatorius



Durelės



Skląstis



Kanistras
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Dozatorius



Techninės priežiūros durelės



Įspėjamasis ženklas



Stebėjimo langelis būsenos LED
indikatoriams



Akumuliatorius



Akumuliatoriaus kištukas



Įj. / išj. jungiklis



Raktinis užraktas



Rankinio pumpavimo mygtukas



Purkštukas



Jutiklis
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Žarna



Būsenos LED indikatoriai



Parametrų rodymo ir nustatymo
mygtukas



Rezervinių baterijų skyrius
(4 vnt, AA baterijų)



Siurblys



7 segmentų indikatorius
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2.5

Paskirtis ir veikimas
Gaminys skirtas bekontaktei rankų higienai. Jame yra šios sudedamosios dalys:
•

dozatorius

•

du kodiniai užraktai

•

atraminės kojelės

•

du ratukai

•

popierinių rankšluosčių skyrius

•

šiukšlių maišo laikiklis

Dozatoriuje įrengtas jutiklis. Jis atpažįsta objektą,
pvz., ranką, esančią aptikimo zonoje, ir paleidžia automatinį dozavimo
procesą. Jo metu valdomas siurblys, tiekiantis dezinfekavimo priemonę iš
kanistro į purkštuką. Dozuojamą kiekį galima reguliuoti (žr. 26 p.). Purškimo
laikas atitinkamai nustatomas.
Dozatorius veikia šiais režimais:
•

Eksploatavimas

•

Energijos taupymas (elektros srovės taupymo režimas)

•

Nustatymai (Einstellungen, Settings)

Režime „Eksploatavimas“ 7 segmentų indikatorius yra aktyvintas. Rodomas
faktinis purškimų skaičius ir įrašomas bendras purškimų skaičius. Naudotojui
neatliekant jokių veiksmų, po 30 sekundžių perjungiama į režimą „Energijos
taupymas“.
Režime „Energijos taupymas“ 7 segmentų indikatorius yra išaktyvintas.
Dozatoriaus veikimas nuo to nepriklauso. Atliekami automatiniai purškimai.
Pasukus mygtuką perjungiama į režimą „Eksploatavimas“.
Režime „Nustatymai, Settings“ gali būti rodomi ir keičiami dozatoriaus
parametrai. Naudotojui neatliekant jokių veiksmų, po 60 sekundžių
perjungiama į režimą „Eksploatavimas“.
Energija tiekiama iš akumuliatoriaus.
Eksploatuojant rezerviniu režimu, dozatorių galima maitinti iš baterijų.
Rezervinis režimas veikia tik tuomet, kai akumuliatorius nėra prijungtas.
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2.6

Specifikacijų lentelė
Dozatoriaus specifikacijų lentelė yra dešinėje pusėje. Specifikacijų lentelėje
pateikti šie duomenys:

2021-12

•

Gamintojo adresas

•

Gaminio numeris

•

Modelis

•

DIN/CE

•

Pagaminimo metai

•

Gamybos užsakymas

13
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3

Sandėliavimas, transportavimas ir išpakavimas

3.1

Išpakavimas ir komplektacijos patikrinimas
➢ Gaminio dalis išimti iš originalios pakuotės.
➢ Patikrinti, ar buvo pristatytos visos gaminio dalys (žr. 8 p.).
➢ Patikrinti, ar dalys yra nepriekaištingos būklės.
➢ Jei trūksta dalių arba jos yra pažeistos, susisiekti su gamintoju.

3.2

Gaminio sandėliavimas ir transportavimas

PERSPĖJIMAS
Galimas rankų sužalojimas imant už briaunų ir kampų.
➢ Transportuojant gaminį avėti apsauginius darbo batus ir
mūvėti apsaugines pirštines.

PERSPĖJIMAS
Galimas gaisras dėl ištekėjusios dezinfekavimo priemonės.
➢ Prieš transportuojant išimti dezinfekavimo priemonę.
Tuščias gaminys sveria apie 56 kg.
➢ Gaminį imti abiem rankom už rankenos.
➢ Prieš transportuojant paversti gaminį, kaip pavaizduota, ir pervežti į
pageidaujamą vietą.

➢ Gaminį ir jo sudedamąsias dalis sandėliuoti sausoje, nuo saulės spindulių
apsaugotoje vietoje.
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Gaminio pastatymas

4

Gaminio pastatymas
PERSPĖJIMAS
Galimas sužalojimas gaminiui parvirtus eksploatavimo metu.
➢ Gaminį statyti ant tvirto, lygaus, neslystančio pagrindo
(pvz., nugarėle prie sienos).
➢ Gaminį pastatyti horizontaliai.
➢ Nustačius padėtį įsitikinti, kad visos atraminės kojelės
tvirtai laikosi sriegiuose ir yra ne per daug išsuktos.
Statymo paviršius turi būti didesnis už gaminį ir atlaikyti gaminio svorį. Svorių ir
matmenų duomenis rasite skyriuje Techniniai duomenys, 46 p.
➢ Prireikus, atramines kojeles nustatyti, kaip pavaizduota, kad gaminys stovėtų
tiksliai horizontaliai. Nustatant atramines kojeles išsukti tik tiek, kiek reikia.

2021-12
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Gaminio eksploatacijos pradžia

5

Gaminio eksploatacijos pradžia

5.1

Kodinių užraktų nustatymas
Patiektos būsenos užrakto skaitmenų seka yra 0000.
➢ Paspausti kaištelį ir laikyti nuspaustą.
➢ Nustatyti norimą skaičių.
➢ Atleisti kaištelį.

5.2

Dezinfekavimo priemonės naudojimas

PERSPĖJIMAS
Galimas gaisras dėl ištekėjusios dezinfekavimo priemonės.
➢ Naudoti tik numatytą dezinfekavimo priemonę.
➢ Užtikrinti, kad kanistras būtų tinkamai keičiamas.
➢ Prieš naudojimą patikrinti žarnas ir jų jungtis.

PERSPĖJIMAS
Galimas akių sužalojimas dėl patekusios dezinfekavimo
priemonės.
➢ Perskaityti dezinfekavimo priemonės gamintojo
informaciją, pateiktą saugos duomenų lape, ir jos
laikytis.
➢ Naudoti apsauginius akinius ir apsaugines pirštines, jei
to reikalauja dezinfekavimo priemonės gamintojas.
➢ Pašalinti ištekėjusią dezinfekavimo priemonę.
➢ Atidaryti apatines dureles.
➢ Atsukti ir nuimti užsukamą kanistro dangtelį.
➢ Žarną (1) , esančią po užsukamu dangteliu (2), įkišti į kanistrą (3).
➢ Uždėti užsukamą dangtelį (2) ir prisukti.
➢ Įstatyti kanistrą (3) ir užrakinti dureles.

16
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Gaminio eksploatacijos pradžia

5.3

Akumuliatorių prijungimas

ĮSPĖJIMAS
Dėl trumpojo akumuliatoriaus jungimo galimas gaisras.
➢ Neuždarykite trumpojo jungimo su akumuliatoriumi.

DĖMESIO!
Galimi akumuliatoriaus pažeidimai.
Ant akumuliatoriaus yra plėvelė, uždengianti kontaktus .
➢ Nenuimti plėvelės.
Patiektos būsenos akumuliatorius yra įkrautas maždaug iki 80 % ir jį galite iš
karto naudoti.
➢ Naudojant pirmą kartą, nuo akumuliatoriaus kištuko nuimti transportavimui
skirtą apsauginį gaubtelį.
➢ Atidaryti dozatoriaus dureles.
➢ Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus plėvelė nepažeista (žr. toliau pateiktą
iliustraciją).
➢ Įstatyti akumuliatorių į laikiklį, kaip pavaizduota.
➢ Akumuliatoriaus kištuką įkišti į lizdą (1).
➢ Atsargiai uždaryti dozatoriaus dureles.
Jei akumuliatorius įstatytas teisingai, dozatoriaus dureles galima tinkamai
uždaryti.

18
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5.4

Popieriaus skyriaus užpildymas
➢ Įdėti popierinius rankšluosčius. Kad būtų galima išimti po vieną rankšluostį,
dedant jų nesuspausti.

5.5

Šiukšlių maišo tvirtinimas
➢ Uždėti šiukšlių maišą ant rėmo ir užfiksuoti guma (1).

2021-12
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Dozatoriaus įjungimas ir išjungimas

6

Dozatoriaus įjungimas ir išjungimas
➢ Įj. / išj. jungiklį (1) perjungti aukštyn į padėtį „ON“ (ĮJ.).
Maitinimo LED indikatorius „Power“ (2) šviečia žaliai. Dozatorius parengtas
naudoti.
Prieš naudojant dozatorių pirmą kartą, žarna yra neužpildyta.
➢ Kad purškimas vyktų, žarną reikia užpildyti dezinfekavimo priemone. Tam
laikyti nuspaustą mygtuką (3), kol iš purkštuko pasirodys dezinfekavimo
priemonė.
Dabar dozatorius parengtas naudoti.

➢ Dozatoriui išjungti, įj. / išj. jungiklį perjungti žemyn į padėtį „OFF“ (IŠJ.).
Maitinimo LED indikatorius „Power“ užgęsta. Dozatorius yra išjungtas.
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7

Dozatoriaus konfigūravimas
Patiektos būsenos dozatorius yra sukonfigūruotas. Režime „Nustatymai,
Settings“ (žr. 25 p.) mygtuku galite peržiūrėti ir keisti dozatoriaus parametrus.

7.1

2021-12

Plokštė



7 segmentų indikatorius



Klaidos LED indikatorius „Error“



Maitinimo LED indikatorius
„Power“



Parametrų rodymo ir nustatymo
mygtukas



Jutiklio LED indikatorius
„Sensor“



Įj. / išj. jungiklis
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7.1.1

7 segmentų indikatorius
Žodžiams ir skaičiams vaizduoti dozatoriaus plokštėje įrengti keturi 7 segmentų
indikatoriai. Ilgesnių nei keturių ženklų ilgio žodžių ir skaičių atveju pirmiausiai
rodomos pirmosios keturios raidės arba skaitmenys. Po trumpos delsos
parodomos likusios žodžio raidės arba likusieji skaičiaus skaitmenys
(atitinkamai perstumiant į kairę).
Raidės
Toliau pateiktoje lentelėje parodytas raidžių vaizdavimas indikatoriuje:
Raidė

22

Vaizdavimas

Raidė

A, a

N, n

B, b

O, o

C, c

P, p

D, d

Q, q

E, e

R, r

F, f

S, s

G, g

T, t

H, h

U, u

I, i

V, v

J, j

W, w

K, k

X, x

L, l

Y, y

M, m

Z, z

Vaizdavimas
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Skaičiai
Toliau pateiktoje lentelėje parodytas skaičių vaizdavimas indikatoriuje:
Skaičiai

Vaizdavimas

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ženklai
Toliau pateiktoje lentelėje parodytas ženklų vaizdavimas indikatoriuje:
Ženklai

Vaizdavimas

Tarpo ženklas
Taškas
_
=
/
\
"

2021-12
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7.1.2

Mygtukas
Mygtuku galima peržiūrėti ir keisti parametrus. Jį galima sukti pagal laikrodžio
rodyklę (dešinėn) arba prieš laikrodžio rodyklę (kairėn). Sukant mygtuką pagal
laikrodžio rodyklę, paeiliui keičiasi parametrų rodmenys.
Mygtukas atlieka šias funkcijas:

7.1.3

•

Trumpai paspausti (< 1 sekundę): įrašoma faktinė vertė ir grįžtama atgal į
parametrų pasirinkimą.

•

Spausti 1 sekundę: grąžinama paskutinė įrašyta vertė.

•

Spausti 3 sekundes: grąžinama standartinė vertė.

Būsenos LED indikatoriai
LED

Aprašymas

Power

Žalias: parengtas veikti, akumuliatorius įkrautas
Geltonas: žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis
Raudonas: akumuliatorius iškrautas arba įjungtas rezervinis režimas
Žybsi kas 5 sekundes, kai 7 segmentų indikatorius išjungtas.

Sensor Šviečia oranžinis: jutiklis aptiko objektą
Žybsi: laukimo laikas iki kito purškimo
Error

24

Žybsi 1 kartą: akumuliatorius yra iškrautas
Žybsi 2 kartus: jutiklis yra uždengtas
Žybsi 3 kartus: jutiklio triktis
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7.2

Režimo „Nustatymai, Settings“ atvėrimas
Dozatorius yra išjungtas.
➢ Paspausti mygtuką ir laikyti nuspaustą. Tuo pat metu įj. / išj. jungiklį
perjungti į padėtį „ON“ (ĮJ.).
➢ Atleisti mygtuką ir palaukti, kol nustos šviesti 7 segmentų indikatoriaus
testavimo vaizdas.
Indikatoriuje vieną kartą parodomas toks vaizdas:

Dabar esate režime „Nustatymai, Settings“. Pirmą kartą atvėrus, rodomas
pirmasis parametras („Amount“), vėliau rodomas paskutinis pasirinktas
parametras.

7.3

Parametrai
Toliau pateiktoje lentelėje parodyta parametrų vaizdavimo seka indikatoriuje:
Parametrų rodmenys

Aprašymas
Amount
Sensor
Delay
Distance
Stop
Display
Timeout
Language
Pump
Reset
Exit

Toliau parametrai aprašyti atskirai. Informacijos apie tai, kaip keisti parametrų
vertes, rasite 28 p.

2021-12
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7.3.1

Amount
Šiuo parametru galite nustatyti purškiamos dezinfekavimo priemonės kiekį
mililitrais (ml).

7.3.2

Minimali vertė:

0,5 ml

Maksimali vertė:

5,0 ml

Standartinė vertė:

1,0 ml

Žingsnio dydis:

0,1 ml

Vienetai:

mililitrai (ml)

Sensor
Šiuo parametru galite keisti jutiklio jautrumą. Didesnis jautrumas užtikrina, kad
jutiklis greičiau reaguos ir kad dezinfekavimo priemonė bus išpurškiama
anksčiau. Dėl per didelio jautrumo gali būti netyčia pradėtas purškimas.

7.3.3

Minimali vertė:

1 (labai mažas jautrumas)

Maksimali vertė:

10 (labai didelis jautrumas)

Standartinė vertė:

8

Žingsnio dydis:

1

Distance
Šiuo parametru galite nustatyti didžiausią jutiklio aptikimo atstumą.

7 .3.4

Minimali vertė:

2“

Maksimali vertė:

6“

Standartinė vertė:

6“

Žingsnio dydis:

2“

Vienetai:

coliai (inch)

Delay

Šiuo parametru galite nustatyti delsą arba laiką sekundėmis (s), kuris turi praeiti
tarp dviejų vienas po kito sekančių purškimų. Taip užkertamas kelias per didelei
dozei dėl pakartotinio išėmimo. Galite nustatyti tokias vertes:
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Minimali vertė:

0,00 s

Maksimali vertė:

3,00 s

Standartinė vertė:

1,00 s

Žingsnio dydis:

0,25 s

Vienetai:

sekundės (s)
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7.3.5

Stop
Šiuo parametru galite nustatyti, ar dozatorius turi sustabdyti purškimą, kai ranka
pašalinama iš jutiklio aptikimo zonos.
Vertės:

no
yes

Standartinė vertė:

7.3.6

yes

Display
Šiuo parametru galite nustatyti 7 segmentų indikatoriaus rodymo režimą. Jis
lemia, kokia informacija rodoma 7 segmentų indikatoriuje.

7.3.7

Vertės:

0
1
2
3
4
5

(„Current“ > current count > „total“ > total count)
(„Current“ > current count)
(„total“ > total count)
(current count > total count)
(current count)
(total count)

Standartinė vertė:

4 (current count)

Timeout
Šiuo parametru galite nustatyti laiką sekundėmis (s), kuriam praėjus išjungiamas
7 segmentų indikatorius (elektros srovės taupymo režimas). Esant „0“
7 segmentų indikatorius neišaktyvinamas.

7.3.8

Minimali vertė:

0

Maksimali vertė:

90

Standartinė vertė:

30

Žingsnio dydis:

30

Vienetai:

sekundės (s)

Language
Šiuo parametru galite nustatyti pageidaujamą rodomo teksto kalbą. Galite
nustatyti tokias kalbas:
Vertės:

DE (vokiečių)
EN (anglų)

Standartinė vertė:

2021-12

DE (vokiečių)
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7.3.9

Pump
Šiuo parametru galite rankinio valdymo režimu užpildyti žarną dezinfekavimo
priemone (žr. 28 p.).

7.4

Dezinfekavimo priemonės teikimas rankinio valdymo režimu
Kad purškimas vyktų, žarna turi būti užpildyta dezinfekavimo priemone. Prieš
naudojant dozatorių pirmą kartą, žarna yra neužpildyta. Ilgiau nenaudojant,
žarnoje gali sumažėti dezinfekavimo priemonės, pvz., dėl garavimo.
Dezinfekavimo priemonę galima tiekti į žarną naudojant siurblį.
➢ Paspausti ir laikyti nuspaustą mygtuką prie dozatoriaus, skirtą rankinio
valdymo režimu pumpuoti, kol turi būti tiekiama priemonė.
➢ Kaip alternatyvą, galima perjungti į režimą „Nustatymai, Settings“ (žr.
25 p.).
➢ Pasirinkti parametrą „Pump“.
➢ Veiksmo metu laikyti nuspaustą mygtuką.
➢ Norint nutraukti veiksmą reikia atleisti mygtuką.

7.5

Parametrų verčių keitimas
Esate režime „Nustatymai, Settings“.
➢ Atitinkamą parametrą pasirinkti pasukant mygtuką (pagal laikrodžio rodyklę
arba prieš laikrodžio rodyklę).
➢ Trumpai paspausti mygtuką (< 1 sekundę).
Indikatoriuje rodoma žybsinti faktinė vertė. Parametrą galima nustatyti. Vertes
žr, 25 p.
➢ Norint sumažinti vertę, mygtuką pasukti kairėn.
➢ Norint padidinti vertę, mygtuką pasukti dešinėn.
➢ Norint įrašyti pasirinktą vertę, trumpai paspausti mygtuką.
➢ Norint atkurti įrašytą vertę, paspausti mygtuką ir laikyti nuspaustą vieną
sekundę.
➢ Trumpai paspausti mygtuką.
Rodmenys pasikeičia į parametrų pasirinkimą.

7.6

Išėjimas iš režimo „Nustatymai, Settings“
➢ Parametrų pasirinkime pasirinkti „EXIT“.
➢ Trumpai paspausti mygtuką.
Kaip alternatyva, iš nustatymų išeinama, kai 60 sekundžių nieko neįvedama.
Tokiu atveju tam tikromis aplinkybėmis neįrašoma nustatyta vertė.
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7.7

Nustatymų grąžinimas į gamyklines vertes
➢ Parametrų pasirinkime pasirinkti „RESET“.
➢ Ilgai paspausti mygtuką.
Indikatoriuje rodoma „NO“.
➢ Mygtuką pasukti dešinėn į „YES“ ir ilgai paspausti.
Visiems nustatymams atkuriamos standartinės vertės.
➢ Norint atšaukti veiksmą „RESET“, mygtuką pasukti į „NO“ ir jį trumpai
paspausti.

2021-12
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Trikčių šalinimas
Problema

Galima priežastis

Priemonė

LED indikatorius
„Error“ sužybsi vieną
kartą

Akumuliatorius yra
iškrautas.

•

Akumuliatorių įkrauti
patiektu įkrovikliu.

LED indikatorius
„Error“ sužybsi du
kartus

Jutiklis yra užterštas.

•

Įsitikinti, kad jutiklio optinė
dalis yra švari ir, jei
reikia, nuvalyti.

LED indikatorius
„Error“ sužybsi tris
kartus

Atsilaisvino jutiklio
kištukas.

•

Patikrinti jutiklio kištuką ir,
jei reikia, įkišti į lizdą.

Jutiklis yra sugedęs.

•

Pavesti pakeisti jutiklį.

Nepavyksta įjungti
dozatoriaus.
Maitinimo LED
indikatorius „Power“
nešviečia žaliai.

Įj. / išj. jungiklis nėra
padėtyje „ON“ (ĮJ.).

•

Įj. / išj. jungiklį perjungti
aukštyn į padėtį „ON“
(ĮJ.).

Kištukinė jungtis tarp
akumuliatoriaus ir
plokštės yra
nesujungta arba
atsilaisvino.

•

Patikrinti akumuliatoriaus
kištuką ir, jei reikia, įkišti į
lizdą.

Akumuliatorius yra
iškrautas.

•

Įkrauti akumuliatorių (žr.
34 p.).

Akumuliatorius yra
sugedęs.

•

Pakeisti akumuliatorių
(12 V).

Plokštė yra sugedusi.

•

Pavesti pakeisti plokštę.

Kanistras yra tuščias.

•

Įstatyti naują kanistrą.

Atsilaisvino žarnos.

•

Patikrinti žarnas ir jų
jungtis.

Purkštukas yra
užsikimšęs.

•

Purkštuką nuvalyti drėgna
šluoste iš apačios.

Filtras yra užsikimšęs.

•

Pakeisti filtro bloką (žr.
39 p.).

Dozatorius netiekia
dezinfekavimo
priemonės, nors
siurblys veikia.
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Problema

Dozatorius netiekia
dezinfekavimo
priemonės. Siurblys
neįjungiamas.

Dozatorius tiekia
dezinfekavimo
priemonę jos
nepareikalavus.

Galima priežastis

Priemonė

Filtro blokas
atsilaisvino tiek, kad
dezinfekavimo
priemonė teka atgal į
kanistrą.

•

Filtro bloką įkišti į žarną.
Atkreipti dėmesį, kad ant
bloko esanti rodyklė būtų
nukreipta žarnos kryptimi.

Filtro blokas
neteisingai
sumontuotas, nes
blokuoja srautą
siurbimo kryptimi.

•

Įsitikinti, kad ant filtro
bloko esanti rodyklė yra
nukreipta žarnos kryptimi.

•

Jei reikia, ištraukti filtro
bloką iš žarnos, apsukti ir
vėl įkišti į žarną.

Siurblys veikia
netinkamai.

•

Rankiniu būdu išbandyti
siurblio veikimą (žr.
28 p.).

Atsijungė arba
atsilaisvino siurblio
kištukai.

•

Patikrinti siurblio kištukus
ir, jei reikia, įkišti į lizdą.

Siurblys yra sugedęs.

•

Jei atliekant purškimą
siurblys girdimai
neįjungiamas ir visos
pirmiau minėtos priemonės
neišsprendė problemos,
pavesti pakeisti dozatorių.

Jutiklį veikia aplinkos
triktis.

•

Pirmiausia sumažinti
aptikimo zoną (žr.
parametrą „Distance“,
26 p.).

Jutiklio jautrumas yra
per didelis.

•

Jei problema ir toliau
išlieka, sumažint jutiklio
jautrumą (žr. 26 p.).

Nustatymų nepavyksta Dozatorius veikia
•
atverti.
eksploatavimo režimu. •

Išjungti dozatorių.

•

Pakeisti dozatorių.

Mygtukas yra
sugedęs.

2021-12

Laikyti nuspaustą mygtuką
ir iš naujo įjungti
dozatorių.
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Problema

Galima priežastis

Priemonė

7 segmentų
indikatorius nieko
nerodo.

Dozatorius veikia
elektros srovės
taupymo režimu.

•

7 segmentų
indikatorius yra
sugedęs.

Atlikti veikimo patikrą:

Norint įjungti
7 segmentų indikatorių,
pasukti mygtuką.

•

Išjungti dozatorių.

•

Laikyti nuspaustą mygtuką
ir tuo metu įjungti
dozatorių.

Visi
7 segmentų indikatoriaus
segmentai ir 3 būsenos LED
indikatoriai (žalias, geltonas ir
raudonas) turi trumpam
užsižiebti.
7 segmentų indikatorius yra
sugedęs, jei nešviečia bent
vienas būsenos LED
indikatorius.
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•

Tokiu atveju pavesti
nedelsiant pakeisti
dozatorių.

Purškiama per daug
arba per mažai
dezinfekavimo
priemonės.

Neteisingai nustatytas
kiekis.

•

Pakoreguoti kiekį (žr.
parametrą „Amount“,
26 p.).

Dozatorius nepurškia
antrą kartą.

Laukimo laikas tarp
dviejų purškimų yra
per didelis.

•

Pakoreguoti laiką (žr.
parametrą „Delay“,
26 p.).

Dozatorius nutraukia
purškimą.

Purškimo metu ranka
patraukiama iš jutiklio
aptikimo zonos.

•

Purškimo metu laikyti
ranką jutiklio aptikimo
zonoje arba pakeisti
nustatymą taip, kad
purškimas nenutrūktų (žr.
parametrą „Stop“, 27 p.).
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Problema

Galima priežastis

Priemonė

Jutiklis neaptinka
rankos arba
dozatorius
nereaguoja į
užklausas.

Ranka yra už jutiklio
aptikimo zonos ribų.

•

Ranką laikyti aptikimo
zonoje.

Jutiklio jautrumas yra
per mažas.

•

Padidinti jutiklio jautrumą
(žr. „Sensor“, 26 p.).

Jutiklio aptikimo
atstumas yra per
mažas.

•

Padidint atstumą (žr.
parametrą „Distance“,
26 p.).

Jutiklis yra užterštas
(nuolat šviečia jutiklio
LED indikatorius
„Sensor“ arba žybsi
klaidos LED
indikatorius „Error“).

•

Įsitikinti, kad jutiklio optinė
dalis yra švari ir, jei
reikia, nuvalyti.

Atsilaisvino jutiklio
kištukas (LED
indikatorius „Error“
sužybsi tris kartus).

•

Įsitikinti, kad jutiklio
kištukas įkištas į lizdą.

Jutiklis yra sugedęs.

•

Pavesti pakeisti dozatorių.

Nustatymai atverti ir
parametras „Pump“
yra nepasirinktas.

•

Įsitikinti, kad yra
pasirinktas parametras
„Pump“.

Rankinio pumpavimo
mygtukas yra
sugedęs.

•

Pavesti pakeisti dozatorių.

Dujinis amortizatorius
yra sugedęs.

•

Pakeisti dujinį
amortizatorių (žr. 42 p.).

Rankinis pumpavimas
neveikia.

Gaminio dangtis
leidžiasi žemyn.

2021-12
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9

Akumuliatoriaus įkrovimas

DĖMESIO!
Galimi akumuliatoriaus pažeidimai dėl gilaus iškrovimo.
➢ Įkrauti akumuliatorių, kai plokštės maitinimo LED
indikatorius „Power“ veikiant šviečia geltonai.
➢ Naudojant pirmą kartą, nuo akumuliatoriaus kištuko nuimti transportavimui
skirtą apsauginį gaubtelį.
➢ Įj. / išj. jungiklį (4) perjungti žemyn į padėtį „OFF“ (IŠJ.).
Maitinimo LED indikatorius „Power“ užgęsta (1). Dozatorius yra išjungtas.
➢ Akumuliatoriaus kištuką (3) ištraukti iš lizdo.
➢ Akumuliatorių (2) išimti iš laikiklio.
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➢ Akumuliatoriaus kištuką įkišti į įkroviklio jungties lizdą.
➢ Įkroviklį prijungti prie tinkamo elektros lizdo (C arba F tipo).

Pradedamas įkrovimo procesas. LED indikatorius prie „CHARGE“ šviečia žaliai.
Įkrovimo trukmė yra ~3,5 val.
Kai LED indikatorius prie „FULL“ ima šviesti žaliai, įkrovimo procesas yra
užbaigtas. LED indikatorius prie „CHARGE“ užgęsta.

2021-12
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10

Rezervinių baterijų įstatymas
➢ Įj. / išj. jungiklį (4) perjungti žemyn į padėtį „OFF“ (IŠJ.).
➢ Ištraukti akumuliatoriaus kištuką (3).
➢ Atitinkamu raktu atidaryti techninės priežiūros dureles (1).
➢ Įstatyti rezervines baterijas į baterijų laikiklį (2). Įstatant atkreipti dėmesį į
teisingą poliškumą.
➢ Įj. / išj. jungiklį (4) perjungti aukštyn į padėtį „ON“ (ĮJ.).

Rezervinis režimas galimas tik tuomet, kai akumuliatorius nėra prijungtas.
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11

Gaminio techninės būklės palaikymas

11.1

Kasdienė kontrolė
➢ Įsitikinti, kad atlenkus dangtis nesileidžia žemyn. Jei dangtis leidžiasi
žemyn, nedelsiant pakeisti amortizatorių (žr. 42 p.).
➢ Įsitikinti, kad dozatorius tinkamai veikia.
➢ Įsitikinti, kad žarnos ir jungtys yra tinkamai prijungtos.
➢ Įsitikinti, kad kanistre yra pakankamai dezinfekavimo priemonės.
➢ Patikrinti dezinfekavimo priemonės galiojimo laiką. Atkreipti dėmesį į
atidarymo datą ir saugos duomenų lapą arba dezinfekavimo priemonės
etiketę.
➢ Patikrinti popierinių rankšluosčių skyrių ir prireikus papildyti.
➢ Jei reikia, pakeisti šiukšlių maišą.

11.2

Gaminio priežiūra

DĖMESIO!
Galimi gaminio pažeidimai dėl netinkamo valymo.
➢ Dozatoriaus sudedamosioms dalims iš nerūdijančiojo
plieno valyti naudoti tik nerūdijančiojo plieno valiklius be
abrazyvinių sudedamųjų dalių.
➢ Niekada nenaudoti purškiamo vandens.
Siekiant užtikrinti tinkamą dozatoriaus veikimą ir atsižvelgiant į infekcijų
prevencijos ir higienos rekomendacijas, dozatorių reikia reguliariai valyti ir,
prireikus, dezinfekuoti.
➢ Atlenkti dangtį.
➢ Atidaryti dozatorių.
➢ Įj. / išj. jungiklį perjungti žemyn į padėtį „OFF“ (IŠJ.).
➢ Visas dozatoriaus sudedamąsias dalis dezinfekuoti nuvalant, pvz.,
dezinfekavimo priemone impregnuotomis servetėlėmis. Dezinfekuojant
atsižvelgti į poveikio laiką.
➢ Atidaryti apatines dureles.
➢ Nuimti užsukamą kanistro dangtelį.
➢ Išimti žarną ir po dangteliu nuvalyti vienkartine servetėle be pūkelių arba
nuplauti karštu vandeniu ir išdžiovinti.
➢ Gaminio vidų nuvalyti drėgna šluoste.
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11.3

Kanistro keitimas

PERSPĖJIMAS
Galimas akių sužalojimas dėl patekusios dezinfekavimo
priemonės.
➢ Perskaityti dezinfekavimo priemonės gamintojo
informaciją, pateiktą saugos duomenų lape, ir jos
laikytis.
➢ Naudoti apsauginius akinius ir apsaugines pirštines, jei
to reikalauja dezinfekavimo priemonės gamintojas.
➢ Pašalinti ištekėjusią dezinfekavimo priemonę.

PERSPĖJIMAS
Galimas gaisras dėl ištekėjusios dezinfekavimo priemonės.
➢ Naudoti tik numatytą dezinfekavimo priemonę.
➢ Užtikrinti, kad kanistras būtų tinkamai keičiamas.
➢ Prieš naudojimą patikrinti žarnas ir jų jungtis.
➢ Įj. / išj. jungiklį perjungti žemyn į padėtį „OFF“ (IŠJ.).
Maitinimo LED indikatorius „Power“ užgęsta. Dozatorius yra išjungtas.
➢ Atidaryti apatines dureles.
➢ Atsargiai išimti tuščią kanistrą. Atkreipti dėmesį į žarną.
➢ Dezinfekavimo priemonės likučius tinkamai utilizuoti.
➢ Atsukti užsukamą kanistro dangtelį. Atsukant apsaugoti žarną nuo
užteršimo.
➢ Nusukti naujo kanistro užsukamą dangtelį ir jį utilizuoti.
➢ Užsukamą dangtelį su įmontuota žarna užsukti ant naujo kanistro ir įstatyti
kanistrą.
➢ Uždaryti apatines dureles.
➢ Įj. / išj. jungiklį perjungti aukštyn į padėtį „ON“ (ĮJ.).
➢ Paspausti rankinio pumpavimo mygtuką ir laikyti nuspaustą, kol
dezinfekavimo priemonė ims tekėti iš purkštuko.
Dozatorius vėl parengtas naudoti.
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11.4

Filtro bloko keitimas
➢ Įsitikinti, kad dozatorius yra išjungtas.
➢ Nuimti užsukamą dangtelį nuo kanistro.
➢ Pašalinti seną filtro bloką. Tam ištraukti filtro bloką iš žarnos.
➢ Naują filtro bloką (2) įkišti į žarną (1). Atkreipti dėmesį, kad rodyklė būtų
nukreipta žarnos kryptimi.
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11.5

Žarnos keitimas

PERSPĖJIMAS
Galimas akių sužalojimas dėl patekusios dezinfekavimo
priemonės.
➢ Perskaityti dezinfekavimo priemonės gamintojo
informaciją, pateiktą saugos duomenų lape, ir jos
laikytis.
➢ Naudoti apsauginius akinius ir apsaugines pirštines, jei
to reikalauja dezinfekavimo priemonės gamintojas.
➢ Pašalinti ištekėjusią dezinfekavimo priemonę.
➢ Įsitikinti, kad dozatorius yra išjungtas.
➢ Įsitikinti, kad kanistras yra išimtas.
➢ Nuimti užsukamą dangtelį nuo žarnos.
➢ Atlaisvinti dangčio varžtus priekinėje pusėje (žr. 44 p.).
➢ Nuimti dangtį.
➢ Nupjauti žarną prie viršutinės guminės įvorės.
Žarnos galas turi būti pakankamai ilgas, kad būtų galima prijungti žarnos
jungtį.
➢ Pašalinti seną žarną ir ją tinkamai utilizuoti.
➢ Naują žarną ir žarnos galą sujungti žarnos jungtimi.
➢ Kitą žarnos galą įkišti pro apatinę guminę įvorę į vidų.

40

2021-12

Gaminio techninės būklės palaikymas
➢ Atidaryti apatines dureles.
➢ Atsukti ir nuimti užsukamą kanistro dangtelį.
➢ Antgalio veržlę (2), užsukamą dangtelį (3) ir fiksatorių (4) užmauti ant
žarnos (1).
➢ Filtravimo bloką (5) sujungti su žarna. Jungiant atkreipti dėmesį į teisingą
srauto tekėjimo kryptį.
➢ Antgalio veržlę (2) užsukti ant fiksatoriaus (4).
➢ Užsukamą dangtelį (3) stumti ant žarnos (1) tiek, kad sumontavus žarnos
galas būtų virš kanistro dugno.
➢ Tvirtai priveržti antgalio veržlę (2).
➢ Kanistrą gerai uždaryti užsukamu dangteliu (3).

➢ Įstatyti kanistrą.
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11.6

Dujinio amortizatoriaus keitimas
➢ Atlenkti dangtį.
➢ Apsaugoti dangtį, kad nenukristų.
➢ Nuo abiejų dujinio amortizatoriaus galų atsuktuvu nuimti fiksatorius.

➢ Nuimti dujinį amortizatorių.

➢ Uždėti naują dujinį amortizatorių ant laikiklio rutulinių galvučių ir prispausti.
➢ Užlenkti dangtį.
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Po naudojimo

12.1

Gaminio eksploatacijos pabaiga
➢ Ilgesnį laiką nenaudojant, įj. / išj. jungiklį perjungti žemyn į padėtį „OFF“
(IŠJ.).
Maitinimo LED indikatorius „Power“ užgęsta. Dozatorius yra išjungtas.
➢ Išimti kanistrą. Išėmus nuimti užsukamą dangtelį su žarnos sriegine jungtimi.
➢ Kanistrą uždaryti originaliu dangteliu.
➢ Ištuštinti žarną. Tam paspausti rankinio pumpavimo mygtuką.
➢ Dezinfekavimo priemonę išleisti į kibirą arba išvalyti popieriniais
rankšluosčiais.
➢ Nuvalyti gaminio sudedamąsias dalis (apie tai žr. 37 p.).
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12.2

Gaminio išmontavimas
➢ Išimti kanistrą.
➢ Kanistrą uždaryti originaliu dangteliu.
➢ Ištuštinti žarną. Tam paspausti rankinio pumpavimo mygtuką.
➢ Dezinfekavimo priemonę išleisti į kibirą arba išvalyti popieriniais
rankšluosčiais.
➢ Pašalinti ištekėjusią dezinfekavimo priemonę.
➢ Atlaisvinti veržles (3) dozatoriuje.
➢ Nukabinti dozatorių (2).
➢ Išimti dozatorių su žarna (1).
➢ Visiškai atlaisvinti žarną, nuimti užsukamą dangtelį ir filtrą.
➢ Nuimti tvirtinimo plokštę.
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➢ Nuimti žarnos dangtį.
➢ Nuimti kanistro dangtį.

12.3

Gaminio utilizavimas
Pakuotės medžiagą galima perdirbti.
➢ Pasibaigus eksploatavimo laikui, pakuotės medžiagą utilizuoti aplinką
tausojančiu būdu.
Šiuo ženklu pažymėtų elektros ir elektronikos prietaisų negalima
utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Prietaisuose gali būti pavojingų
ir aplinkai kenksmingų medžiagų.
➢ Gaminį utilizuoti laikantis vietoje galiojančių reikalavimų.
➢ Daugiau informacijos galima gauti iš gamintojo arba vietos valdžios
institucijų.
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13

Techniniai duomenys
Higienos stotelė
Matmenys (A x P x G)

1650 × 600 × 455 mm

Medžiaga

Cinkuotas plienas, padengtas
milteline danga

Svoris be dezinfekavimo priemonės
ir priedų

~56 kg

Popierinių rankšluosčių skyrius

maks. 1500 lapų

Dozatorius
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Matmenys (A x P x G)

272,5 × 224 × 110 mm

Medžiaga

Nerūdijantysis plienas

Svoris

~5 kg

Dozavimo siurblys

Plastikas / nerūd. plienas

Valdymas

bekontaktis

Darbo temperatūra

Patalpos temperatūra

Energijos šaltinis

Akumuliatorius (12 V)
Veikimo laikas ~3,5 val.
Rezervinės baterijos 4 vnt. AA
avarijos atvejui ir akumuliatorių
įkrovimo laikui

Dezinfekavimo priemonė

5 litrai (kanistras su RD51-UN
sriegine jungtimi DIN 51)
visos patvirtintos ir DGHM/VAH
bei RKI išvardytos skystos
dezinfekavimo priemonės etanolio,
1-propanolio ir 2-propanolio
pagrindu (gelis ar putos netinka) be
chloro ir rūgščių
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Priedai
Pavadinimas

Užsakymo numeris

Lipdukas „Be chloro ir rūgščių“

7580004089089

Dujinis amortizatorius, sidabrinės spalvos

4088009426589

Filtro blokas

4088009549001

Tiekimo žarna, įskaitant kanistro dangtelį
(užsukamas kanistro dangtelis)

4088009509001

Akumuliatorius 12 V, 2,6 Ah su jungiamuoju
laidu

4088009519001

Akumuliatoriaus įkroviklis

4088009529001

Raktas, tinkantis higienos stotelės cilindrinei
spynai

4088009049089
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Klientų aptarnavimas
➢ Kilus nesklandumų su mūsų gaminiu, pirmiausiai kreiptis į mūsų klientų
aptarnavimo tarnybą (žr. 52 p.).
➢ Prireikus remonto, gaminį siųsti toliau nurodytu adresu.
J.D. Geck GmbH
Gielster Stück 5
58513 Lüdenscheid
Vokietija
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Garantija
Prieš patiekiant gaminį, įmonė „J.D. Geck GmbH“ jį kruopščiai patikrina ir
atlieka jo galutinę kontrolę. Jei vis dėlto atsirastų priežasčių pateikti pretenziją,
mes taikome tokią procedūrą:
Jei sutartyje nebuvo sutarta kitaip, garantijos laikotarpis prasideda nuo
patiekimo datos ir baigiasi praėjus 24 mėnesiams. Apie nustatytus trūkumus
reikia per 14 dienų pranešti įmonei „J.D. Geck GmbH“ naudojant užpildytą
„Geck“ grąžinimo formą.
Garantija galioja trūkumams, kurie aiškiai atsirado dėl nekokybiškų medžiagų
arba gamybos klaidų. Dėl trikčių atsiradusias išlaidas ir su tuo susijusias
transportavimo bei montavimo išlaidas padengs įmonė „J.D. Geck GmbH“. Kiti
reikalavimai nebus tenkinami.
Keičiamos sugedusios dalys vėl tampa įmonės „J.D. Geck GmbH“ nuosavybe.
Vis dėlto šie remonto darbai nepratęsia viso gaminio garantijos laikotarpio. Bet
kokios remonto ar techninės priežiūros paslaugos turi būti užsakomos iš įmonės
„J.D. Geck GmbH“ arba „Geck“ įgaliotų specializuotų įmonių. Nesilaikant šio
reikalavimo, garantija negalės būti taikoma visa apimtimi.
Nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų, netinkamai naudojant arba
naudojant ne pagal numatytą paskirtį, (trečiosioms šalims) neteisingai
sumontavus arba atsiradus pažeidimams, kuriuos sukėlė kitų šalių veiksmai,
garantija nustoja galioti.
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Gamintojo adresas
J.D. Geck GmbH
Grünewiese 28
58762 Altena
Vokietija
Telefono numeris: +49-2352-542-0
El. paštas: geck@geck.de
Interneto svetainė: www.geck.de

