
Használati útmutató  

Gyors telepítési útmutató       Dr. Schumacher 

SPE Touchless 500/1000 Szenzoros fertőtlenítőszer adagoló  
 

 

 Érintésmentes fertőtlenítőszer  
      adagoló  

 
      eldobható hengerpumpával 

 
    minden fontos fertőtlenítőszer gyártó palackjával kompatibilis    

Ref. Nr. 00-911-TL005 SPE Touchless  500 Szenzoros adagoló, 500 ml-es flakonhoz  
                00-911-TL010 SPE Touchless 1000 Szenzoros adagoló, 1000 ml-es flakonhoz 

 
Az adagoló felszerelése előtti teendők:  
Csomagolja ki a dobozt és ellenőrizze, hogy az alábbiakat tartalmazza-e:  
- 1 adagoló felszerelve görgős szivattyúval (Jet-Tip) 

 
- 1 falra szerelhető rész (nem szükséges, ha az adagoló felszerelhető meglévő kézfertőtlenítő 

szer adagoló hátfalára) 
 

- 1 csepegtetőtálca (az összeszereléshez történő rögzítéshez) + 1 tartalék szivattyú (szórófejjel) 
 

- 1 táska 1 kulccsal és 4 csavar és dübel 
 

- 4 x 1,5 V-os AA elem (a leghosszabb üzemidő (> 40 000 ciklus) eléréséhez csak új elemeket 
használjon) 

 
A telepítéshez és üzembe helyezéshez kérjük, vegye figyelembe a hátoldalon található piktogramokat. 

 
 

 Touchless disinfectant dispenser 
 

with disposable roller pump 
 

   usable for bottles of all important disinfectant producers  
 

               REF-No. 00-911-TL005 for 500 ml bottles  
                              00-911-TL010 for 1000 ml bottles 

 
Before mounting the dispenser:  
Unpack the box and check whether it contains the following:  
- 1 dispenser with mounted roller pump (with jet tip) 

 
- 1 wall mounting part (not needed when dispenser can be mounted on exisiting wall plate 

of a manual disinfectant dispenser) 
 

- 1 dripping tray (to be attached after mounting) + 1 spare pump (with spray tip) 
 

- 1 bag with 1 key and 4 screws and dowels each 
 

- 4 pieces 1,5 V AA batteries (to reach the long operating time of > 40000 cycles please use 
fresh batteries only) 

 
For installation and initial operation please follow the back side pictograms 
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  szivattyúcsere /     
  pump replacement     
      

     

 10 tárolt adatok olvasása / 11  

    reading of memorised data    

     LED kéken világít = Az adagoló működik / 
     LED glows blue = dispenser working 
  volumen beállítás /  LED pirosan világít = Cserélje ki az elemeket/ 

  volume adjustment  LED glows red = change batteries 
    

 
      Dr. Schumacher GmbH. Németország       
 

Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld  
Telefon +49 5664 9496-0 


