
Auto-Mate™
Zestaw rękawiczek, ręczników i pojemnik na śmieci

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

WAŻNA UWAGA: Upewnij się, że cały odpowiedni personel zapoznał się z punktami wymienionymi w tej ulotce i że kopia 
została przekazana personelowi zaangażowanemu w instalację i konserwację tego produktu

SEKCJA 1 ŁADOWANIE RĘKAWICZEK

SEKCJA 2 ŁADOWANIE RĘCZNIKÓW

RYS. 1

RYS. 2

RYC. 3

Aby otworzyć pokrywę na 
zawiasach, przekręć blokadę skrętu 
na górze urządzenia w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, aż blokada znajdzie się w 
pozycji poziomej (rys. 1).

Pociągnij pokrywę do góry i do 
przodu urządzenia, aby je otworzyć 
(rys. 2).

Najpierw usuń perforowaną 
sekcję na pudełku, aby umożliwić 
wyjmowanie rękawiczek. 
Umieść pudełko rękawiczek w 
kwadratowym wgłębieniu (Ryc. 
3) i upewnij się, że otwór w 
pudełku znajduje się u dołu wnęki 
skierowany do góry.

Aby załadować ręczniki, 
najpierw wyjmij je z dowolnego 
opakowania, a następnie przesuń 
płytkę balastową (ryc. 4) w górę i 
przytrzymaj w miejscu (ryc. 5).

RYC. 4

Płyta balastowa

RYC. 5



WAŻNA UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE CAŁY PERSONELY ODCZYTAŁ PUNKTY WYMIENIONE W TEJ ULOTCE I ŻE KOPIA ZOSTAŁA DOSTARCZONA DLA 
PERSONELU ZAANGAŻOWANEGO W INSTALACJĘ I KONSERWACJĘ TEGO PRODUKTU.

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA: PROSIMY O PRZECZYTANIE „REGULACJI OPERACJI OBSŁUGI RĘCZNEJ 1992” PODCZAS POSTĘPOWANIA.
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I AUTO-MATE SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLAS-
DON LUB JEJ FIRM PODLEGŁYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

 Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą 
części w razie potrzeby.
Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej 
instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.
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RYC. 6

RYC. 7

RYS. 9

RYS. 8

zakładką „C”

RYS. 10

SEKCJA 3 KORZYSTANIE Z RĘCZNIKÓW I RĘKAWICZEK

Ręczniki należy umieścić w urządzeniu z 
otwartą zakładką „C” skierowaną w dół w 
miejscu nachylenia urządzenia (ryc. 6).

Po włożeniu ręczników upewnij się, że leżą płasko 
na dolnej powierzchni otworu na ręcznik. Płyta 
balastowa automatycznie utrzyma ręczniki na 
miejscu (ryc. 7).

Zamknij pokrywę i zablokuj ją, obracając blokadę 
skrętu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby 
urządzenie było gotowe do użycia, jak pokazano 
(rys. 8).

Aby zapewnić prawidłowy montaż 
ręczników i rękawiczek, wyjmij co 
najmniej jeden z otworów dozujących. 
Jak pokazano na rys. 9 i rys. 10.


