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DOZOWNIKI MYDŁA W PŁYNIE I W PIANIE  - KLUCZOWE INFORMACJE UŻYTKOWE : 
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE , UTRZYMANIE W RUCHU , GWARANCJA  

CODZIENNA  KONSERWACJA

Trzymaj się  naszych  zaleceń  aby  zapewnic właściwą konserwację  naszych  dozowników  mydła i piany . Niewłaściwe 
postępowanie i stosowanie  niezalecanych preparatów może prowadzi  do utraty gwarancji .

BIDONY  NA  MYDŁO
RYSUNEK PRODUKT OPIS NUMER PRODUKTU

BIDON 1L  na mydło 6-PAk

KONISTER 6L na mydło do MF

zawiera 6 x 1L bidon z 
tworzywa do dozowników 
STERN

1 x kanister 6L do 
systemów MULTIFEED  
oraz modułów SWA

Czyszczenie kompresora (dozownik piany): dozownik mydła w pianie zawiera kompresor,

https://www.youtube.com/watch?v=fiNL1XRM73o&feature=youtu.be  

INFORMACJE WSTĘPNE
Dozowniki mydła w płynie i w pianie , prawidłowo eksploatowane , będą pracowac  długo i bezawaryjnie . Należy stosowac 
mydła o zalecanej  płynności  i pH . Dla dozowników mydła w płynie płynnośc preparatów powinna mieścic się w zakresie  
100-3800 cPs. Dla dozowników mydła w pianie płynnośc powinna  wynosic  0-100 cPs. Bardziej gęste preparaty przepływają  
zbyt   wolno i powodują  zatory prowadzące do  uszkodzenia pompy . 
Na szczęście na rynku jest  mnóstwo  preparatów o właściwej  gęstości i pH. Odczyn mydeł  dla dozowników mydła w płynie i  w 
pianie powinien byc w zakresie od  6.5 do 8.5. Mniejsze pH ( odczyn kwaśny ) powoduje korozję metalowych  elementów 
dozownika. Wyższe pH ( odczyn mocno zasadowy) powoduje z kolei  degradację  a później  uszkodzenie elementów  z  tworzyw 
sztucznych  i gumy syntetycznej . 

Mycie pojemników na mydło : przemyj pojemnik na mydło ciepłą  wodą zanim go napełnisz ; warto również okresowo ( np. 
raz w miesiącu ) przepłukac   przewody  i pompę  tłocząc  wodę aż do chwili kiedy czysta  woda  zacznie wypływa z wylewki  .
 WSKAZÓWKA:  Warto  miec  zapasowy bidon na mydło . Wtedy  proces  codziennego  uzupełniania mydła zajmie mniej 
czasu.   

 który posiada pod metalową  złączką sitko z tworzywa .Powinno byc  ono  regularnie 
przemywane ciepłą  wodą co najmniej raz na 6 miesięcy oraz  po okresie  tymczasowego  
postoju. Zaniedbanie  tej  czynności  powoduje zmniejszenie  się  ilości wypływającego  
preparatu a nawet  może  doprowadzi  do jego  zaniku . Zabacz  wideo : 

https://www.youtube.com/watch?v=fiNL1XRM73o&feature=youtu.be


2/3

REGULACJE  I  USTAWIENIA  

Pilot  do  dozowników  mydła w płynie :   Pilot  zdalnego  sterowania pozwala  ustawic  
ilośc  wydzielanego  mydła na 1 cykl . Można wybrac jedną  z  czterech ustawionych 
fabrycznie  porcji , przy czym  rzeczywista  ilośc  mydła zawsze  zależy  od  jego  gęstości . 
Zalecana  płynnośc mydła powinna  mieścic  się  w zakresie  100-3800 cPs. Preparaty 
gęstsze  niż > 3800 cPs  powodują  skrócenie  życia dozownika lub  uszkodzą  pompę .

Inne  regulowane parametry : 

Przycisk ADJ  przywraca  dozownik do ustawień  fabrycznych .

Wykaz funkcji regulowanych tym pilotem :
czułośc sensora

tymczasowe
 wyłączenie 

iloś powietrza w pianie

wyzwala proces  
kalibracji sensorów  z 
funkcją  autokalibracji (

 wszystkie zawory 
ścienne oraz GREEN )

powrót  do  
ustawień 

fabrycznych 

iloś mydła dla 
dozowników mydła 

w pianie 

Wielkośc kropli 
mydła , dla dozowników 
mydła w płynie : 1  - 4

odpowietrzenie przewodów 
praca pompy przez 
60 sekund

Pilot  do dozowników piany : na pilocie  znajdują  się  przyciski pozwalające  zmienia  
ilośc   mydła i powietrza  tłoczonego przez  kompresor . Podczas pierwszego uruchomienia 
 trzeba zoptymalizowa ilośc piany oraz  jej  konsystencję, pamiętając , że więcej powietrza  
oznacza  pianę lżejszą i lotniejszą ale jednocześnie z gorszymi  własnościami 
namydlającymi . Preparaty gwarantujące  poprawne rezultaty ( dobrą pianę) powinny miec  
płynnośc w zakresie 0-100 cPs. Proszę  stosowac preparaty PRZEZNACZONE DO 
SPIENIANIA ; stosowanie rozcieńczonego wodą  mydła  w  płynie NIE GWARANTUJE 
SUKCESU  .

Ten przycisk pozwala  wyłaczyc  czasowo  dozownik na 1  minutę . Jeśli chcemy  go 
włączyc  wcześniej - używamy  ponownie tego  przycisku ( każda komenda na pilocie jeśli 
jest  przyjęta  - jest potwierdzana mruganiem diody LED w środku sensora )

Po napełnieniu  butli mydłem w płynie , przewody do mydła  mogą  ulec  zapowietrzeniu . 
Naciskamy wtedy  przycisk FILL , co włączy pompę  do mydła  na 60  sekund . Jesli  
chcemy wyłaczyc  pompę  wcześniej - naciskamy przycisk FILL  ponownie . Można też w 
tym celu użyc szarego  przycisku na korpusie pompy .

Pilot  do ustawień Soap&Water : To urządzenie  pozwala  dokonywac  ustawień  
dozowników mydła w płynie i w pianie , ale także  pozwala  na regulację  parametrów innych 
 urządzeń  bezdotykowych STERN : baterii umywalkowych i zaworów spłukujących . 
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GWARANCJA 

 są wolne od wad materiałowych i fabrycznych , a w razie ich wystąpienia  podczas 2 lat  normalnego użytkowania - zapewni
     naprawę  luv  wymianę. Okres ochrony obejmuje 2 lata licząc od daty faktury sprzedaży .
•  Y. Stern Engineering  Ltd. odpowiada wyłacznie za defekty  wykryte  podczas normalnej pracy urządzenia . 
 Uszkodzenia wynikłe z powodu wypadku , użycia niezgodnie z przeznaczeniem lub nadużycia nie będą chronione .
  Konserwacja w niewłaściwy sposób lub z użyciem  niewłaściwych  środków powoduje utratę praw  do gwarancji .
  Gwarant  będzie  wymagał  od  klienta okazania  oryginalnej  faktury  zakupu  urządzeń  . Gwarant nie pokrywa kosztów 
 pracy , materiałów instalacyjnych i montazowych związanych z deinstalacją i instalacją reklamowanych urządzeń,   
  za wyjątkiem części lub całych urządzeń wymienianych w celu usunięcia roszczenia gwarancyjnego . 
• Jesli  zamierzasz  dokonac  zgłoszenia reklamacyjnego , skontaktuj się ze sprzedawcą urządzeń. Upewnij  się  , że 
 posiadasz komplet potrzebnych informacji : data instalacji , data sprzedaży , numer i typ  urzadzenia , rodzaj uszkodzenia .
     Przygotuj także  oryginalną  fakturę zakupu . Jesli masz  problem ze znalezieniem najbliższego podmiotu zdolnego 
     przyjąc  Twoją  reklamację  skontaktuj się  z  dystrybutorem  krajowym : biuro@stern-polska.pl .

• Y. STERN ENGINEERING   oraz dystrybutorzy  nie odpowiadają za celowe incydentalne lub systematyczne zniszczenia urządzeń.
 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych błędu instalatora , niewłaściwej konserwacji, zużycia materialnego 
     podczas normalnej eksploatacji, wyczerpania baterii , niewłaściwego użytkowania , efektów wywołanych składem  wody .
    Gwarancja  nie  pokrywa  odpowiedzialności  wynikłej  z :  
 - Niewłaściwej instalacji 
 - Przekroczenia parametrów przez media (temperatura , ciśnienie , płynnośc , skład chemiczny )  
 - Nieuprawnionych manipulacji iniewłaściwej konserwacji  
 - Ciał obcych , zarówno zanieczyszczeń jak i części innych niż  fabryczne wewnątrz  urządzeń

electronic Faucets, Flush Val

• TWO-YEAR LIMITED WARRANTY 
• Y. Stern Engineering Lt d. gwarantuje , że ich elektroniczne baterie , zawory spłukujące , i elektronicznie sterowane zawory 
     

ves, Shower Contn rols 
•  DWA LATA GWARANCJI 
 • Ster
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ZASTRZEŻENIA GWARANCYJNE 


