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Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u alle instructies lezen en uzelf bekend
makenmet de bediening van de eenheid.
1. Dit apparaat kan uitsluitend worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd

van acht (8) jaar, door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale vaardigheden of door personen met een gebrek aan ervaring en
kennis als er toezicht op hen wordt gehouden of als zij instructies hebben
ontvangen met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige
manier en zij de relevante gevaren begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud
mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

2. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen dat ze niet met
het apparaat spelen.

3. De eenheid mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met deze
instructies. Voer geen ander onderhoud uit dan wat in deze instructies wordt
vermeld of zoals geadviseerd door Teal Patents-serviceondersteuning.

4. Niet plaatsen in een heet gebied van meer dan 70˚C.
5. De stekker niet met natte handen hanteren.
6. Niet gebruiken met een beschadigde kabel of stekker. Als de stroomkabel is

beschadigd, moet hij door de fabrikant, haar servicevertegenwoordiger of
een gelijksoortig erkende persoon worden vervangen om gevaar te
voorkomen.

7. Niet gebruiken als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen,
beschadigd of ondergedompeld in water. Neem contact op met de verkoper
of Teal Patents.

8. De eenheid niet uit elkaar halen of proberen te repareren: de garantie komt
hierdoor te vervallen.

9. Deze apparatuur is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van water om
handen te wassen. De apparatuur is niet ontworpen voor het wassen van
serviesgoed of andere items.

10. Het water uit de kraan is niet geschikt om te drinken.
11. Het water uit te kraan heeft een temperatuur van 38-40˚C.
12. Het apparaat moet op een hoofdstroomvoorziening van 220 tot 240 V AC

worden aangesloten.
13. De eenheid moet worden beschermd door een zekering van 13 amp.

14. Als de apparatuur buiten wordt gebruikt, moet het door een
aardlekschakelaar worden beschermd.

15. De kabel moet zodanig worden geplaatst, dat er geen struikelgevaar
optreedt.

16. Strek de kabel niet uit en let op scherpe hoeken, waardoor de kabel
beschadigd kan raken.

17. De eenheid is voor plaatsing op een gelijkmatige vloer die waterpas is.
18. De eenheid moet worden geplaatst op een plek waar geen wandelgangen of

toegang tot services worden belemmerd.
19. De eenheid mag uitsluitend met schoon, kouder water worden gevuld.
20. Niet met te veel water vullen; vul slechts tot vlak onder de witte vuldop.
21. De eenheid mag niet zonder water worden bediend.
22. Het afvalwater wordt verwijderd door de TEALtainer-waterdrager uit de

eenheid te tillen en al het afvalwater (rode dop) in een vuilwaterafvoer te
gieten.

23. Deze eenheid mag niet aan een waterstraal op hoge druk worden
onderworpen.

24. Eventueel gemorst water moet zo snel mogelijk worden opgeruimd om
uitglijden te voorkomen.

25. Houd de eenheid uit de buurt van directe warmtebronnen.
26. De eenheid mag niet ingeschakeld worden achtergelaten wanneer het

gebouw niet bezet wordt.
27. U mag de eenheid op geen enkele wijze wijzigen. Dit maakt de garantie ongeldig

en heeft mogelijk ook tot gevolg dat het niet veilig is om de eenheid te bedienen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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Voordat u de eenheid installeert, controleert u of alle onderdelen aanwezig en
onbeschadigd zijn.
In het geval van eventuele tekorten of beschadigde items, neemt u contact op
met de retailer.
Probeer geen vervangingsonderdelen te gebruiken, met uitzondering van wat in
deze instructies wordt vermeld.
Inhoud bestaat uit:
• 1 Super Stallette handwaseenheid met voorgeïnstalleerde hoofdkabel
• 1 TEALtainer-waterdrager met handgreep
• Merk op: de zeep- en handdoekautomaten worden niet met de Super
Stallette meegeleverd.

Let op
heet water

Geen
drinkwater

Deze gootsteen is
uitsluitend bedoeld
voor handenwassen



Identificatie van onderdelen

Teal Patents Ltd heeft een beleid van voortdurende verbetering in
productkwaliteit en -ontwerp.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificatie van
haarmodellen te allen tijde te wijzigen.

Vrijwaring
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Kraan en automatische sensor

Toegangsdeur

Spoelknop

Afvalwaterleiding

Aan/uit-schakelaar

Vers-waterleiding

Witte dop
- vers water

TEALtainer-
watercontainer

TEALtainer-
watercontainer

TEALtainer-
gebruikersinstructies

Super Stallette
Gebruiksaanwijzing

Rode dop
- vuil water

Draaghendel

Close-upweergaven
van de Super
Stallette



De Super Stallette Vrijstaande, mobiele handwaseenheid
Deze eenheid is ontworpen om op de vloer te staan en moet worden geplaatst op
een stevig, gelijkmatig oppervlak dat waterpas is.

De Super Stallette moet zodanig worden geplaatst dat er geen wandelgangen of
toegang tot services worden geblokkeerd.

De kabel moet zodanig worden geplaatst, dat er geen struikelgevaar optreedt.
Strek de kabel

niet uit en let op scherpe hoeken, waardoor de kabel beschadigd kan raken.

Zorg dat de positie van de eenheid voldoende ruimte toelaat voor de
verwijdering van de TEALtainer-watercontainer wanneer deze moet worden
geleegd en weer gevuld.

Controleer of de eenheid rechtop en waterpas staat voordat u hem vult.

Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel, schade aan
het product of schade aan eigendommen.

Elektrische aansluiting
Deze eenheid moet op de hoofdstroomvoorziening worden aangesloten met
behulp van de meegeleverde stekker.

Probeer de stekker niet te vervangen of de eenheid met elektrische draden aan te
sluiten, tenzij u een bevoegde elektricien bent.

Als de apparatuur buiten wordt gebruikt, moet het door een aardlekschakelaar
worden beschermd.

Afvalwater
Alle Super Stallette-modellen worden compleet met een TEALtainer-
watercontainer geleverd.

Via de witte dop moet er schoon, vers water worden toegevoegd.

Vuil water wordt via de rode dop afgevoerd.

HET NIET OPVOLGENVAN DEZE INSTRUCTIES KAN UWGARANTIE
ONGELDIG MAKEN

Installatie

Aan de slag
Met uw Super Stallette kunt u uw handen met warm water wassen zonder dat er
extern loodgieterswerk of afvoer nodig is. Het apparaat staat volledig op zichzelf
en de TEALtainer-watercontainer bevat 9 liter vers water.
Het afvalwater bevindt zich in een heavy duty-polyethyleen zak.Wanneer het
verse water op is, is de afvalzak vol.
De Super Stallette levert tot 50 keer handen wassen per gevulde TEALtainer.
Opmerking:- U hoeft niets op de Super Stallette aan te passen. Zowel de
watertemperatuur (ongeveer 38 - 40C) als de duur voor het handenwassen is in
de fabriek ingesteld.

Uitpakken
Controleer of alle onderdelen en de specificatie correct zijn. Controleer op schade
en bewaar de verpakking. Breng Teal onmiddellijk op de hoogte als er schade
wordt aangetroffen.

Configuratie
Ontkoppel de waterleveringsleiding van de witte dop door tegelijkertijd op de
grijze tab te duwen en de leiding omhoog te trekken, en verwijder de TEALtainer.
Vul hemmet koud water door de grote opening tot net onder de onderkant van
de witte dop. Plaats de TEALtainer terug in de eenheid en voer de afvoerleiding
terug naar de rode afvaldopopening. Sluit de waterleveringsleiding aan.
Sluit de 13 amp-stekker op de hoofdstroomvoorziening van 230 V aan en schakel
de eenheid in door middel van de aan/uit-schakelaar naast de spoelknop achter
de toegangsdeur.
De automatische sensor gaat branden en de eenheid laat 10 seconden koud
water lopen. De Super Stallette is nu gereed voor gebruik.

Bediening
Voor bediening plaatst u uw handen in de kom naast de automatische sensor. Er
gaat water stromen, zodat u uw handen nat kunt maken.
Haal uw handen weg bij de sensor en gebruik gedurende 20 seconden zeep
omuw handen goed schoon te maken.
Plaats uw handen bij de sensor om een warmwaterspoeling te activeren, zodat u
de zeep van uw handen kunt spoelen.
Verwijder uw handen uit de komen en maak uw handen droog met een papieren
handdoek. De Super Stallette wordt automatisch gereset, klaar voor de volgende
gebruiker.

Bedieningsinstructies
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Leeg de TEALtainer in een vuilwaterafvoer en spoel hemmet schoon water.
Als de eenheid langdurig ongebruikt is geweest, wordt het aanbevolen dat u het
water uit de eenheid verwijdert en aanvult met vers water.
Reinig alle oppervlakken met een antibacterieel doekje of ontsmettingsmiddel,
en let daarbij vooral op veelvuldige contactpunten.
Gebruik geen schuurmiddelen die krassen op externe oppervlakken kunnen
achterlaten.
Deze eenheid mag niet aan een waterstraal op hoge druk worden
onderworpen.
Het wordt aanbevolen dat uw Super Stallette om de 48 uur wordt ontsmet. Vul
het vers-watercompartiment, voeg 500 dpm chloraatoplossing toe en schakel de
eenheid in. Na de automatische spoeling van 10 seconden, drukt u op de
spoelknop. Er komt 5 minuten lang water uit de kraan, waarmee het volledige
systeem effectief wordt ontsmet. Gooi al het water weg en spoel na met schoon
water.

Reinigingsinstructies

Aan het einde van de levensduur mag de handwaseenheid niet
met het algemene huisvuil worden afgevoerd.

Eenheden moeten rechtstreeks naar een recyclingfaciliteit voor
elektrische en elektronische artikelen worden gebracht.

Zie deWEEE-voorschriften.

Alle Teal Patents-producten worden getest voordat ze de fabriek verlaten.
De eenheid wordt gedekt door een terug-naar-fabrikant-garantie van twee jaar
vanaf de aankoopdatum. Zorg dat u een bewijs van uw aankoop bewaart.
Eventuele defecte items worden gerepareerd of vervangen en de reparaties
worden gegarandeerd voor de resterende originele garantieperiode.
Mocht het zo zijn dat een eenheid moet worden gerepareerd, dan worden die
reparaties slechts gedekt door een verdere garantie van 12 maanden.

Uitsluitingen
Teal Patents is niet aansprakelijk voor het repareren of vervangen van goederen in
de volgende gevallen:
• De storing werd veroorzaakt door verkeerd gebruik, onopzettelijke schade,
gebruik in tegenstelling tot de instructies van de fabrikant, schade in transit
of piekspanningen

• Het apparaat werd gebruikt op een stroomvoorziening met een ander voltage
dan gespecificeerd op het product

• Er is een poging tot reparaties gedaan door iemand anders dan Teal Patents of
een niet-geautoriseerde dealer

• Het apparaat is tweedehands
• De garantie dekt geen claims voor gevolgschade of -verlies.

Deze garantie heeft geen invloed op uw statutaire rechten als consument.

Garantie

Afvalverwerking

Probleem: de eenheid werkt niet en de sensor gaat niet branden
• Controleer of de stekker in het stopcontact zit en dat de
hoofdstroomvoorziening werkt en overeenkomt met het typeplaatje aan de
achterkant van de eenheid.

• Controleer of de eenheid zelf is ingeschakeld. Schakel de aan/uit-schakelaar
achter de toegangsdeur in. De sensor gaat branden en het automatisch
spoelen begint.

• Controleer de zekering in de stekker (gebruik uitsluitend een zekering van 13
amp conform BS1362).

Probleem: de eenheid lijkt te werken, maar er is een verminderde/geen
waterstroom?
• Activeer de aan/uit-schakelaar achter de toegangsdeur, koppel de TEALtainer
(watercontainer) los en verwijder hem. Ontkoppel de ophaalleiding door
tegelijkertijd op de grijze tab te duwen en de leiding omhoog te trekken.

• Als de afvalzak volledig is opgeblazen, maakt u hem leeg in een
afwateringskanaal of vuilwaterafvoer.

• Trek de ophaalleiding voor vers water terug en controleer het filter op
obstructies.
Nieuwe zakken en filters zijn verkrijgbaar bij Teal.

• Zorg dat het vers-watercompartiment is gevuld met koud, schoon water tot
vlak onder de onderkant van de witte dop.Wees voorzichtig bij het hanteren
van de volle container. Zoek de TEALtainer in de eenheid.

• Zorg dat de connector van de ophaalleiding goed op de witte buis is geklemd
en dat de afvalwaterleiding goed is geplaatst.

• Schakel de eenheid in: er wordt 10 seconden water gespoeld om het systeem
klaar te maken.

• Als er nog steeds geen water stroomt, controleert u de spuitmond van de
kraan op blokkeringen. Reinig de spuitmond met een pin of verwijder hem
voorzichtig en neem contact op met Teal voor een vervanging.

Gids voor het oplossen vanproblemen
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Productspecificaties:
Algehele hoogte 880mm
Hoogte tot kom 800mm
Breedte 340mm
Diepte 310mm
Gewicht (droog) 9,3kg

Elektrische specificaties:
Bedrijfsspanning
230V~50Hz/60Hz
Uitvoer van verwarming 2 kW
Bedrijfsstroom 9A
IP-classificatie IP34

Voldoet aan EN61000-6-1 &
EN61000-6-3.
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