Informacje o produkcie
Utworzono 16-05-2022

Kosz na śmieci 70L Prostokąt, Bezdotykowy DZT 70-11R Recicl
Cena :
498,00 zł
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Nr katalogowy : DZT-70-11R
Producent : Nine Stars U. S. A.
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : < 0
Średnia ocena : brak recenzji

Kosz na śmieci 70 L, bezdotykowy, kształt: prostokąt, kolor: stal nierdzewna. OFERTA SPECJALNA!
KOSZ DWUKOMOROWY NA SEGREGACJĘ ODPADÓW
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Kosz na śmieci dwukomorowy na segregację (każda komora o pojemności 35 litrów) wykonany z wysokiej jakości surowca. Zautomatyzowana
pokrywa kosza zapewnia 100% higienę i brak kontaktu ze skupiskiem bakterii.
Klapa pojemnika otwiera się samoistnie, dzięki wbudowanemu czujnikowi podczerwieni reagującemu na ruch.
Istnieje także możliwość otwierania pokrywy przy pomocy ręcznego przycisku.
Zastosowanie trwałej stali najwyższej jakości pozwala utrzymać kosz w czystości. Szczelna pokrywa skutecznie zatrzymuje wszelkie zapachy w pojemniku
na odpady.
Oryginalny i elegancki kosz bezdotykowy do domu, biura, punktu gastronomicznego, salonu kosmetyczne, gabinetu dentystycznego, gabinetu lekarskiego,
szpitala.

Rozmiar bez opakowania:
Netto waga: kg
Brutto waga: kg

72,8 x 59 x 37,6 cm
66,6 x 54,2 x33 + 95 (otwarty) cm
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Rozmiar w opakowaniu:

x

Pojemność: 70 litrów
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DZIAŁANIE KOSZY NA PODCZERWIEŃ:

B

1. Dioda pulsuje średnio co 6 sekund - kosz jest gotowy do pracy.
2. Kiedy pokrywa otwiera się automatycznie - dioda świeci na zielono.
3. Kiedy pokrywa zamyka się automatycznie - dioda świeci na czerwono.
4. Kiedy pokrywa jest otwierana na stałe ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku "OPEN", dioda mryga na zielono co 6 sekund
5. Kiedy baterie są bliskie wyczerpania dioda mruga na żółto co 6 sekund.

MONTAŻ BATERII:

1. Podnieś pokrywę kosza.
2. Na dolnej części pokrywy znajdziesz pojemniki na baterie, do których należy załadować po dwie sztuki baterii R-20.
3. Baterie alkaliczne zapewniają prawidłowe funkcjonowanie kosza przez 2 lata przy założeniu otwierania/zamykania pokrywy kosza 20 razy dziennie.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA:
1. Nie myć pokrywy pojemnika bieżącą wodą, ponieważ jest to urządzenie elektroniczne.
2. Nie naciskać rękami na otwartą pokrywę pojemnika - kosz otwiera się i zamyka BEZDOTYKOWO!
3. Jeżeli pokrywa nie otwiera się prawidłowo należy sprawdzić czy baterie nie uległy uszkodzeniu (wylaniu).
4. Czujnik podczerwieni nie powinien być poddany na bezpośrednią, ciągłą ekspozycję światła słonecznego.
5. Worek należy założyć w następujący sposób: najpierw przełożyć worek na śmieci przez pierścień, a następnie zamontować pierścień w pojemniku kosza.
W ten sposób worek nie będzie wystawał na zewnątrz, poza pojemnik kosza (efekt estetyczny).
6. Wyrzucając śmieci zbliż dłoń w okolice sensora podczerwieni (odległość ok. 10 cm). Klapa pojemnika otworzy się w przeciągu 0,5 sekundy i następnie
zamknie się automatycznie po upływie 3 sekund po wyrzuceniu odpadków do pojemnika oraz odsunięciu dłoni z pola sensora podczerwieni.
7. Jeżeli naciśniesz przycisk "OPEN" pokrywa otworzy się automatycznie i nie zamknie się do momentu naciśnięcia przycisku "CLOSE". Ta funkcja służy do
stałego otwarcia pojemnika w sytuacji ciągłego wyrzucania odpadków. (Ta funkcja nie dotyczy modeli: DZT 8-1c, DZT 12-18, DZT 12-9
sprzedawanych osobno, jak również w zestawie typu COMBO.)
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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