
NÁVOD K MONTÁŽI

HPM 27031
Hygienický program

1-2-3-4
5-6-7-8
9-10

1. Odemkněte dávkovač pomocí přiloženého klíčku. 

2. Vyklopte přední víko. Tahem vzhůru vyjměte plastovou nádobku.

3-4. Tužkou označte místo pro vyvrtání otvorů

5. Vyvrtejte otvory. Součástí balení jsou: 3 šrouby, 3 hmoždinky, bezpečnostní klíč k otevírání zásobníku.

6. Pro připevnění do zdi použijte přiložené
hmoždinky a šrouby. Do obkladu, sádrokartonu a jiného podkladu použijte hmoždinky a šrouby k nim určené. 

7-8. Připevněte základnu šrouby ke zdi.

9. Zasuňte nádobku zpět a naplňte zásobník tekutým mýdlem.
Pokud jste zakoupili dávkovač na zpěňovací mýdlo, použijte 
a) zakoupené zpěňovací mýdlo
b) sami si mýdlo vyrobte smícháním
30%mýdla+70% čisté vody

10. Přední víko zaklopte zpět a dávkovač uzamkněte klíčkem

ÚDRŽBA: ČIŠTĚNÍ POVRCHU JE DOVOLENO POUZE JEMNÝM HADŘÍKEM S MÝDLOVOU VODOU NEBO OCTOVÝM ROZTO-
KEM!!! BĚLÍCÍ, ČISTÍCÍ, DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, KUCHYŇSKÉ SOLI,....JSOU PRO ČIŠTĚNÍ ZAKÁZANÉ!!!
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INSTALLATION INSTRUCTION

HPM 27031
Sanitary program

1-2-3-4
5-6-7-8
9-10

1. Unlock the dispenser with an enclosed safety key.

2. Open the front lid. By pulling up, you take out a plastic container.

3.-4. Mark spots for drilling holes with a pencil.

5. Drill marked holes. The packaging contains 3 screws, 3 wall plugs, safety key to open the dispenser.

6. To fasten to the wall, please use enclosed screws and wall plugs. For fastening to the tiles, drywalls, or another surface, please use 
screws and wall plugs, that are meant for a particular surface.

7.-8. Fasten the base of the dispenser to the wall with screws.

9. Put the plastic container back in and fill the container with liquid soap. If you bought a dispenser for foaming soap, then:
a) Use Foaming soap
b) Make your own foaming soap by mixing it
in proportion 30 % liquid soap and 70 % water

10. Fold the front cover back and lock the dispenser with the key

MAINTENANCE: It is allowed to clean the surface of the dispenser just with a soft fabric and soapy water or vinegar solution!!
Whitening agents, cleaning agents, disinfectants, or kitchen salts are forbidden for cleaning the surface!!
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