
Brukerveiledning

Produkttype
Berøringsfri dispenser som doserer ut ulike typer 
kjemi. Finnes i 3 ulike variasjoner. 

Flytende kjemi / flytende desinfeksjon
730001 passer til alle former for flytende veske som 
håndsåpe, desinfeksjon og håndkrem. 

Skumsåpe
730002 passer til ulike former for skumsåpe. Ofte vil 
en tynn såpe fungere bra i denne dispenseren. 

Desinfeksjon Spray
730023 passer til flytende tynn hånd desinfeksjon. 
Bør ikke brukes med gel varianter.

Drift
Dispenserende kan brukes med 4 til 8 AA batterier 
eller det kan kjøpes Power adapter (AC100-240V 
50/60 Hz. Dispenseren slås på med lett trykk på 
knappen on/off. Trykk lett en gang. Ikke hold den 
inne, da den vil reagere med å slå seg av og på 
gjentagende ganger,

Dosering
Dispenseren kan stilles på en eller 2 doseringer. 
Ved innstilling på 2 doseringer vil dispenseren gi 2 
doseringer fortløpende. En dosering er nok til å 
desinfisere hele hånden i 30-40 sekunder. 2 
doseringer øker virketiden på desinfeksjonen. 
( tørketiden blir lengre )

1 dosering 0,8 ml. 2 doseringer 1,6 ml 

1 dosering 0,4ml. 2 doseringer 0,8 ml 

1 dosering 0,8ml. 2 doseringer 1,6 ml 

Mengde kan variere mellom ulike viskositeter på 
produkter. Tynnere vesker kan øke doseringen med 
50-70 %

Bruk
Hold hånden fram mellom 3 og 10 cm fra 
undersiden av dispenseren. Sensoren reagerer og 
doserer ut en eller 2 doser. 

Signaler fa dispenser
Dispenseren vil blinke grønt når den slås på
Dispenseren blinker hver 5 sek ved klar til bruk
Dispenseren lyser grønt når den aktiviseres
Dispenseren vil blinke rødt når det blir lite strøm
Dispenseren vil lyse rødt og grønt om den har 
eventuelle problemer som tett dyse, lite strøm.
Dispenseren vil lyse kontinuerlig grønt om eks 
dryppskål er montert for nærme.

Rengjøring
Rengjør beholder ved behov. Filter i innvendig 
pumpe skal rengjøres minimum hver 3 måned. 

Desinfeksjon
Om det brukes et spritbasert desinfeksjonsmiddel 
er det viktig å følge produsentens anbefalinger og 
sikkerhetsforskrifter for produktet

Ytterligere informasjon
Telefon 4000 1458

PLS NORGE AS

Ryggeveien 123

1570 Dilling

postnorge@pls.nu

Berøringsfri Dispenser



Brukerveiledning

Reservedeler Berøringsfrie Dispensere

1 Doseringspumpe Dråpe 730018
2 Doseringspumpe Skum 730017
3 Doseringspumpe Spray 730024
4 Innvendig pakning pumper 730030

5 Nøkkel 730027
6 Beholder 730028
7 Lokk til beholder 730032
8 Innvendig Elektronikk 730029
9 Plastdeksel foran 730031
10 Plastdeksel bak 730033
11 Strømadapter 730034

Reklamasjoner
Alle reservedeler sendes i stk ved reklamasjoner.

Ved bestilling for å legge til lager ønsker vi primært ordre 
på 10 stk av hver type.

Ytterligere informasjon
Telefon 4000 1458

PLS NORGE AS

Ryggeveien 123

1570 Dilling

postnorge@pls.nu
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Oversikt deler

1 Nøkkel 7  Deksel Front 13 Av/på

2 Vindu mengde 8  Deksel Bak 14 Lys

3 Kontakt adapter 9  Batteri holder 15 Hendel pumpe

4 Lokk Flaske 10 Driftsenhet 16 Hul til skruer

5 Beholder 11 En dosering 17 Sensor

6 Pumpe 12 to dosering 18 Påføring

1 Ta bort beholder                  2 Åpne lokket                     Sett inn batterier

Sette inn / skifte batterier

Montering vegg / dispenserstativ



Påfylling veske

Bruk av dispenser

Rens av filter

Beholderen skal tas ut ved påfylling av veske

Hold hånden 

minimum 3 cm fra 

sensorer og maks 10 

cm fra sensorer

Beholder

Pumpe

• Ta ut beholder

• Ta ut pumpe

• Ta bort filter med hånd ved å   

demontere nedre del av 

pumpe.

• Rengjør eller skift filter

• Sett sammen pumpe igjen

Filter 

plassering

Filter

Nede del av 

pumpe


