GOJO LTX™ Dispensersystem
®

B R UG E RVE N L IG ME D MIN IMA L
V EDL IG E H OL D E L S E
GOJO er kendt for at fremstille robuste og brugervenlige
hudplejesystemer.

Læs venligst disse enkle forholdsregler for at sikre, at dit LTX
Dispensersystem fungerer korrekt:
LYS-REFERENCE:
Når du har serviceret dispenseren, kan det tage op til 30 sekunder at
aktivere dispenseren, når coveret er lukket
• I løbet af dette tidsrum, kalibrerer dispenseren sig selv i forhold til den omgivende belysning for
at optimere ydeevnen
• Denne automatiske kalibrering sker kun efter åbning og lukning af coveret
• Det kan være nødvendigt at aktivere dispenseren et par gange,, før sæben/hånddesinfektionen
kommer ud af en ny refill

Blinkende GRØNT lys
- dispenseren er klar

Blinkende RØDT lys
- problem med refill (ingen
refill, forkert refill, ikke fungerende refill)

Konstant RØDT lys

Batterierne skal installeres korrekt og en evt. flip fjernes

- lavt batteri

• Hvis der ikke er lys på dispenserens forside, tjek om en evt. flip er fjernet (flippen har en rød pil
og er placeret ved højre batteri forneden)
Bemærk - Hvis en demonstration er nødvendig, kan man nemt tage flippen ud og sætte den tilbage
igen i sin oprindelige position
• Hvis batterierne er installeret korrekt og flippen er fjernet, men der intet lys er foran på dispenseren, skal
de installerede batterier tages ud igen og erstattes med 4 nye D alkaline batterier

En korrekt refill skal sættes korrekt ind
• Et blinkende grønt lys foran på coveret angiver, at en korrekt refill er sat ind
• Hvis lyset foran på dispenseren blinker rødt, kontrollér om den korrekte refill er sat rigtigt ind i dispenseren.
GOJO refill i en GOJO dispenser, PURELL refill i en PURELL dispenser
• Navn på refill og dispenser skal være det samme
Sensor

Dispenserens cover skal lukkes korrekt

5 cm

• Når batterierne og den korrekte refill er placeret korrekt, lukkes dispenserens cover, indtil det klikker på plads

Hænderne skal være placeret korrekt for at aktivere dispenseren
• Placér hænderne omkring 5 cm under dispenserens midte for at aktivere den (se figur A)
• Dispenseren er designeret til kun at dosere, når hænderne er placeret korrekt ud for
dispenserens sensorer

Figur A

I tilfælde af yderligere spørgsmål, kontakt venligst:
Kundeservice på +44 (0) 1908 588444 eller besøg www.GOJO.com

Kun til det europæiske marked
©2018. GOJO Industries, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

LIT-LTX-SS-DA-V1

