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A készülék használata előtt olvasson el minden utasítást, és ismerkedjen meg a
készülék működésével.
1. A berendezést nyolc (8) évet betöltött gyermek, csökkent fizikai, érzékszervi

vagy szellemi képességű, illetve a berendezés üzemeltetésében tapasztalatlan
és járatlan személy csak felügyelet mellett használhatja, vagy, ha megfelelő
útmutatást kapott a készülék biztonságos módon való használatához és
ismeri az ezzel járó veszélyeket. Tisztítást és felhasználói karbantartást
gyermek felügyelet nélkül nem végezhet.

2. A gyermekeket felügyelni kell, gondoskodva arról, hogy ne játsszanak a
berendezéssel.

3. Az egységet csak ezeknek az utasításoknak megfelelően szabad használni. A
jelen útmutatóban leírtakon vagy a Teal Patents szerviztámogatásán kívül ne
végezzen semmilyen karbantartást.

4. Ne helyezze 70°C hőmérsékletet meghaladó helyre.
5. Ne nyúljon a csatlakozódugóhoz nedves kézzel.
6. Ne használja, ha a kábel vagy a csatlakozódugó sérült. Ha a tápkábel sérült,

azt a veszély elkerülése érdekében a gyártó, annak szervizképviselete vagy
egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

7. Ne használja a berendezést, ha az nem úgy működik, ahogyan kellene,
leejtették, megsérült vagy vízbe merült. Lépjen kapcsolatba az eladóval vagy
a Teal Patents céggel.

8. Ne szerelje szét vagy próbálja megjavítani az egységet, mivel ezzel a garancia
érvényét veszíti.

9. A berendezés csak a kézmosáshoz szükséges víz melegítésére szolgál. Nem
alkalmas edények vagy egyéb tárgyak mosogatására.

10. Az adagolt víz ivásra nem alkalmas.
11. Az adagolt víz hőmérséklete 38-40°C.
12. A berendezést 220–240 V AC névleges feszültségű hálózathoz kell

csatlakoztatni.

13. Az egység védelméhez 13 amper névleges biztosíték szükséges.

14. Kültéri használat esetén a berendezés védelmét maradékáram-készülékkel
(RCD) kell biztosítani.

15. A kábelt úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük a botlás veszélyét.

16. A kábelt nem szabad túlfeszíteni és ügyelni kell az éles sarkokra, amelyek
rongálhatják a kábelt.

17. Az egység csak vízszintes, sík felületen helyezhető el.

18. Az egységet úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közlekedési
útvonalakat vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

19. Az egységet csak tiszta hideg vízzel szabad feltölteni.

20. Nem szabad túltölteni, csak közvetlenül a fehér töltőkupak szintjéig.

21. A készüléket víz nélkül nem szabad üzemeltetni.

22. A szennyvíz eltávolításához ki kell emelni a TEALtainer vízhordozót és az
összes szennyvizet (piros kupak) a lefolyóba kell önteni.

23. Az egységet nem szabad nagynyomású vízsugárral kezelni.

24. Bármilyen kiömlést a csúszásveszély elkerülése érdekében a lehető
leghamarabb fel kell takarítani.

25. A berendezést közvetlen hőforrásoktól távol kell tartani.

26. A berendezést nem szabad bekapcsolva hagyni, miközben az épületben nem
tartózkodik senki.

27. Semmilyen módon ne alakítsa át az egységet, mivel ez érvényteleníti a
garanciát, és üzemeltetése veszélyessé válhat.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

4. oldal

Adoboz tartalma

5. oldal

Az egység telepítése előtt ellenőrizni kell, hogy minden alkatrész megvan és
sértetlen.
Hiányzó vagy sérült tétel esetén a kiskereskedőhöz kell fordulni.
Ne próbáljon helyettesítő alkatrészeket használni, kivéve a jelen útmutatóban
leírtakat.
A következőket tartalmazza:
• 1 Super Stallette kézmosó egység, előre felszerelt hálózati kábellel
• 1 vízhordozó fogantyúval ellátott TEALtainer.
Kérjük, vegye figyelembe: a szappan- és törlő adagoló a Super Stallette
esetében nem alapfelszerelés.

Vigyázat
forró víz

Nem
ivóvíz

A mosogató
csak kézmosáshoz



Alkatrész azonosító

A Teal Patents Ltd. elkötelezett a termékminőség és a kivitelezés
folyamatos fejlesztésemellett.
A cég fenntartja annak a jogát, hogymodelljeinek pontos leírását
bármikor módosítsa.

Jogi nyilatkozat

6. oldal 7. oldal

Csap és automatikus érzékelő

Ajtó

Tisztítás gomb

Szennyvízcső

Be/ki gomb

Friss víz cső

Fehér kupak
– tiszta víz

TEALtainer víztartály

TEALtainer
víztartály

TEALtainer
felhasználói utasítások

Super Stallette
felhasználói utasítások

Piros kupak –
szennyvíz

Hordozó fogantyú

Közelképek a Super
Stallette-ről



A Super Stallette szabadon álló mobil kézmosó egység
Az egységet úgy terveztük, hogy megálljon a padlón, melyet valamilyen szilárd,
sík, vízszintes felületen kell elhelyezni.

A Super Stallette egységet úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a
közlekedési útvonalakat vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A kábelt úgy kell elrendezni, hogy elkerüljük a botlás veszélyét. A kábelt nem
szabad túlfeszíteni és ügyelni kell az éles sarkokra, amelyek rongálhatják a kábelt.

Gondoskodni kell róla, hogy az egység elhelyezésével elegendő tér maradjon a
TEALtainer víztartály eltávolításához, amikor azt ki kell üríteni és újratölteni.

Feltöltés előtt ellenőrizni kell, hogy az egység függőlegesen és sík felületen álljon.

Az utasítások követésének elmulasztása személyi sérülést, a termék
megrongálódását vagy anyagi kárt okozhat.

Elektromos csatlakoztatás
Az egységet a mellékelt csatlakozódugó segítségével kell a hálózati tápellátásra
csatlakoztatni.

Amennyiben nem szakképzett villanyszerelő, ne próbálkozzon a csatlakozódugó
cseréjével vagy az egység közvetlen behuzalozásával.

Kültéri használat esetén a berendezés védelmét maradékáram-készülékkel (RCD)
kell biztosítani.

Szennyvíz
Az összes Super Stallette modellt TEALtainer víztartállyal szállítjuk.

Tiszta friss csapvizet kell adagolni a fehér kupakon keresztül.

A piszkos vizet a piros kupakon keresztül lehet leereszteni.

AZ UTASÍTÁSOK KÖVETÉSÉNEK ELMULASZTÁSA
ÉRVÉNYTELENÍTHETI A GARANCIÁT

Telepítés

Kezdeti lépések
A Super Stallette melegvizes kézmosást biztosít, anélkül, hogy szükség lenne
külső csőhálózatra vagy szennyvízelvezetőre. Teljes mértékben zárt rendszerű, a
TEALtainer víztartályban 9 liter friss víz tárolható.
A szennyvíz egy nagy teherbírású polietilén zsákban gyűlik össze - a friss víz
felhasználása után a szennyvizes zsák megtelik.
A Super Stallette akár 50 kézmosást is lehetővé tesz a TEALtainer egyszeri
feltöltetésével.
Ne feledje: - a Super Stallette egységen nem kell semmit beállítani. Mind a víz
hőmérséklete (kb. 38 - 40 C), mind a kézmosás időtartama gyárilag van beállítva.

Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy az alkatrészek és a leírások megfelelőek-e. Ellenőrizze vannak-e
sérüléseket, őrizze meg a csomagolást. Ha sérülést talál, azonnal értesítse a Teal
céget.

Beállítás
Válassza le a vízbevezető csövet a fehér kupakról a szürke fül megnyomásával,
miközben azt felfelé húzza, majd távolítsa el a TEALtainer-t.
Töltse fel hideg vízzel a nagyméretű nyíláson keresztül közvetlenül a fehér kupak
szintjének aljáig. Helyezze vissza a TEALtainer-t az egységbe, és kösse vissza a
szennyvízcsövet a piros szennyvízkupak nyílásába, majd csatlakoztassa a
vízbevezető csövet.
Csatlakoztassa a 13 amperes csatlakozót a 230 V-os hálózati aljzatba, majd indítsa
be az egységet a BE/KI kapcsolóval, amely az ajtó mögötti„tisztítás”gombmellett
található.
Az automatikus érzékelő kigyullad, az egység pedig egy 10 másodperces
hidegvizes öblítést végez. A Super Stallette ezennel használatra kész.

Üzemeltetés
Az üzemeltetéshez tegye kezét a tálba az automatikus érzékelő mellé. A víz
elindul, hogy kezeit megnedvesíthesse.
Távolítsa el a kezét az érzékelőtől, majd alaposan szappanozza be és habosítsa a
kezeit 20 másodpercen át.
Helyezze a kezét az érzékelő mellé, ezzel aktiválva a melegvizes öblítést, hogy a
szappant lemoshassa a kezéről.
Vegye ki a kezét a tálból, és szárítsa meg egy papírtörlővel. A Super Stallette
automatikusan alaphelyzetbe áll a következő felhasználó számára.

Kezelési útmutató

8. oldal 9. oldal



10. oldal 11. oldal

Ürítse ki a TEALtainer-t egy szennyvíz-lefolyóba, majd tiszta vízzel öblítse ki.

Ha az egységet huzamosabb ideig nem használják, javasolt belőle a vizet
kiüríteni, majd újra feltölteni friss vízzel.

Tisztítsa meg az összes felületet antibakteriális törlőkendővel vagy
fertőtlenítőszerrel, különös figyelemet

fordítva a gyakran érintett pontokra.

Ne használjon súroló hatású szereket, melyek felsérthetik a külső felületeket.

Az egységet nem szabad nagynyomású vízsugárral kezelni.

Javasolt a Super Stallette egységet minden 48 óra után fertőtleníteni. Töltse fel a
friss vizes kamrát, adagoljon 500 ppm klorátoldatot, és kapcsolja be. Az
automatikus 10 másodperces öblítés után nyomja meg az öblítés gombot. Az
egység 5 percen át működni fog, hatékonyan fertőtlenítve a teljes rendszert.
Öntse ki az összes vizet, majd öblítse át tiszta vízzel.

Tisztítási útmutató

A hasznos élettartama végét elérő kézmosó egységet nem szabad
az általános háztartási hulladékba helyezni.

Az egységeket elektromos és elektronikai cikkeket újrahasznosító
létesítménybe kell szállítani.

Lásd aWEEE előírásokat.

Az összes Teal Patents termék tesztelésen esik át, mielőtt elhagyná a gyárat.
A termékre a vásárlás dátumától számított két év gyártói garancia vonatkozik –
kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot.
Minden hibás elemet megjavítunk vagy kicserélünk, a javításokra pedig az eredeti
szavatossági időszak hátralévő részében garanciát vállalunk.
Amennyiben egy egység javításra szorul, csak ezekre a javításokra vonatkozik a
további 12 hónapos garancia.

Kivételek
A Teal Patents nem vállal felelősséget az áruk javításáért vagy cseréjéért, ha:
• A hibát a nem rendeltetésszerű használat, véletlenszerű rongálódás, a gyártó
utasításaival ellentétes felhasználás, szállítás közbeni sérülés vagy
túlfeszültség okozta.

• A berendezést nem a terméken feltüntetett feszültségen üzemeltették
• A javítást nem a Teal Patents vagy egy általa meghatalmazott kereskedő
kísérelte meg

• A berendezés használt
• A garancia nem vonatkozik a közvetett veszteségekből vagy károkból adódó
igényekre.

A garancia nem érinti az Ön törvényes fogyasztói jogait.

Garancia

Ártalmatlanítás

Probléma: az egység nemműködik, és az érzékelő nem világít
• Gondoskodjon róla, hogy a berendezés be legyen kapcsolva és csatlakoztatva
legyen olyan elektromos hálózathoz, amely megfelel az egység hátulján
található adattáblának.

• Gondoskodjon róla, hogy maga az egység be legyen kapcsolva. Kapcsolja be
a be/ki kapcsolót, amely az ajtó mögött található. Az érzékelő kigyullad, az
automatikus öblítés pedig elindul.

• Ellenőrizze a biztosítékot a dugóban (csak a BS1362 szerinti 13 Amperes
biztosítékot használjon).

Probléma: az egység látszólag működik, de csökkent/nincs vízáramlás?
• Aktiválja az ajtó mögötti kikapcsoló-gombot, pattintsa ki és vegye ki a
TEALtainer-t (víztartályt). Válassza le a beszívócsövet a szürke fül
megnyomásával, miközben azt felfelé húzza.

• Ha a szennyvizes zsák teljesen megtelt, ürítse ki egy kifolyócsatornába vagy
egy szennyvíz-lefolyóba.
Húzza ki a friss víz beszívócsövet, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a
szűrő.
Új zsákok és szűrők beszerezhetők a Teal cégtől.

• Gondoskodjon róla, hogy a friss vizes kamra fel legyen töltve hideg tiszta
vízzel, közvetlenül a fehér kupak szintjének aljáig. Legyen óvatos a teli tartály
kezelése közben. Keresse meg a TEALtainer-t az egységen belül.

• Gondoskodjon róla, hogy a beszívócső csatlakozója rápattanjon a fehér
garatra, illetve a szennyvízcső megfelelően legyen elhelyezve.

• Kapcsolja be az egységet: az egy 10 másodperces hidegvizes öblítést fog
végrehajtani a rendszer feltöltéséhez.

• Ha a víz továbbra sem folyik, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a csap
adagolófeje. Egy tűvel tisztítsa meg vagy óvatosan emelje ki, és vegye fel a
kapcsolatot a Teal céggel a csere érdekében.

Hibaelhárítási útmutató
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A Super Stallette

Termékleírás:
Teljes magasság 880mm
Magasság a tálig 800mm
Szélesség 340mm
Mélység 310mm
Tömeg (üresen) 9,3kg

Elektromos leírás:
Üzemi feszültség
230V~50Hz/60Hz
Fűtő teljesítménye 2 kW
Üzemi áram 9A
IP besorolás IP34

Megfelel az EN61000-6-1 és
EN61000-6-3.

Műszaki leírás

Kérjük, vegye figyelembe: a
szappan- és törlő adagoló
nem alapfelszerelés


