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Antes de usar este aparelho, leia todas as instruções e familiarize-se com o
funcionamento da unidade.

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de oito (8) anos, pessoas
com capacidades físicas, sensórias ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta
de experiência ou conhecimento somente se houver supervisão ou instrução
sobre o uso seguro do aparelho e entendimento dos perigos envolvidos.
Limpezas e manutenção de utilização não podem ser feitas por crianças sem
supervisão.

2. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o
aparelho.

3. A unidade deve ser usada somente de acordo com estas instruções. Não
efetue qualquer manutenção para além da indicada nestas instruções ou
conforme aconselhada pelo serviço de assistência Teal Patents.

4. Não coloque a unidade numa área com temperatura acima de 70°C.

5. Não mexa na ficha com as mãos molhadas.

6. Não use com um cabo ou ficha danificados. Se o cabo de abastecimento
estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, seu representante
de assistência ou pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

7. Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar devidamente, caiu,
estiver danificado ou foi submerso em água. Contate o vendedor ou Teal
Patents.

8. Não desmonte nem tente reparar a unidade: porque isso invalida a garantia.

9. Este equipamento só serve para aquecer água para lavagem de mãos. Não
está concebido para lavagem de loiças ou outros artigos.

10. A água distribuída não é potável.

11. A água é distribuída a uma temperatura de 38 a 40°C.

12. O aparelho tem de estar ligado a um abastecimento de rede de 220/240 V CA.

13. A unidade tem de estar protegida por um fusível de 13 amperes.

14. Caso seja usado no exterior, o equipamento deve ser protegido por um RCD.

15. O cabo deve ser estendido de modo a evitar o perigo de quedas.

16. Não estique o cabo e tenha cuidado com arestas vivas que podem danificar o
cabo.

17. Coloque a unidade somente em piso liso e nivelado.

18. A unidade deve ser posicionada onde não obstrua passagens ou acessos a
serviços.

19. A unidade só deve ser atestada com água fria limpa

20. Não encha demais, encha justamente até abaixo da tampa branca de
enchimento.

21. A unidade não deve trabalhar sem água.

22. A água residual é removida levantando para fora o contentor de água
TEALtainer e despejando a água residual (tampa vermelha) para um esgoto.

23. Esta unidade não deve ser sujeita a jato de água de alta pressão.

24. Qualquer derramamento deve ser limpo logo que possível para evitar perigos
de escorregamento.

25. Mantenha a unidade afastada de fontes de calor.

26. A unidade não deve ficar ligada quando o edifício não está ocupado.

27. Não altere de nenhuma forma a unidade pois invalida a garantia e pode
tornar perigoso o seu funcionamento.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
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Antes de instalar a unidade verifique que todas as peças estão presentes e sem
danos.
Em caso de faltas ou artigos danificados, contate o vendedor.
Não tente usar peças de substituição a não ser como indicado nestas instruções.
Conteúdo consiste de:
• 1 unidade de lavagem de mãos Super Stallette com cabo elétrico já montado
• 1 contentor de água TEALtainer com pega para transporte
• Note por favor: sabonete e distribuidor de toalhetes não são fornecidos com a
Super Stallette.

Cuidado
Água quente

Não é
água potável

Esta bacia é
somente para lavagem

de mãos



Identificação depeças

Teal Patents Ltd tem uma política demelhoramento contínuo de
qualidade e desenho de produtos.
A companhia reserva o direito de alterar a especificação dos seus
modelos em qualquer momento.

Aviso legal
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Torneira e sensor
automático

Porta de
acesso

Botão de purga

Tubo de água
residual

Interruptor ON/OFF

Tubo de água limpa

Tampa branca –
água limpa

Contentor de água
TEALtainer

Contentor de
água TEALtainer

Instruções para o
utilizador TEALtainer

Instruções para o
utilizador de Super
Stallette

Tampa vermelha –
água residual

Pega para transporte

Vistas ampliadas da
Super Stallette



Unidade Movel Independente Super Stallette para Lavagem deMãos
Esta unidade foi concebida para ficar independente no piso e tem de ser
posicionada numa superfície firme, lisa e nivelada.

A Super Stallette deve ser posicionada onde não obstrua passagens ou acessos a
serviços.

O cabo deve ficar posicionado de maneira a evitar perigos de tropeçamento. Não
estique o cabo e tenha cuidado com arestas vivas que podem danificar o cabo.

Assegure-se que o posicionamento da unidade permite espaço suficiente para
retirar o contentor de água TEALtainer quando necessita de ser esvaziado ou
novamente atestado.

Verifique que a unidade está vertical e nivelada antes de a encher

Falta no seguimento destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais,
dano do produto ou dano a propriedade.

Ligação elétrica
Esta unidade tem de ficar ligada ao abastecimento da rede usando a ficha
fornecida.

Não tente substituir a ficha nem ligar eletricamente a unidade a não ser que seja
um eletricista competente.

Se for usado no exterior o equipamento deve ser protegido por um RCD.

Água Residual
Todos os modelos Super Stallette vêm completos com um contentor de água
TEALtainer.

Água da torneira, limpa e nova, deve ser atestada através da tampa branca.

Água suja é drenada pela tampa vermelha.

ONÃO SEGUIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODE INVALIDAR
A GARANTIA

Instalação

Início
A sua Super Stallette proporciona lavagem de mãos com água quente sem
precisar de canalizações ou drenagem. É totalmente independente, tendo o
contentor de água TEALtainer capacidade de 9 litros de água limpa.
A água residual é contida num contentor de polietileno robusto – quando a água
limpa está esgotada, o contentor residual estará cheio.
A Super Stallette proporciona 50 lavagens por enchimento do TEALtainer.
Note por favor: a Super Stallette não tem nada a regular. Tanto a temperatura da
água (cerca de 38-40°C) e a duração da lavagem são reguladas na fábrica.

Desembalagem
Verifique que os componentes e as especificações estão certas. Verifique se há
danos e retenha a embalagem. Avise imediatamente a Teal se houver danos.

Preparação
Desligue o tubo de entrega de água da tampa branca empurrando a patilha
cinzenta enquanto puxa para cima e remove o TEALtainer.
Encha com água fria através da abertura grande logo abaixo da base da tampa
branca. Reponha o TEALtainer na unidade e volte a meter o tubo de despejo no
orifício da tampa vermelha ligando o tubo de entrega de água.
Ligue a ficha de 13 amperes na tomada 230V da rede e ligue a unidade usando o
interruptor ON/OFF junto ao botão de purga por detrás da porta de acesso.
O sensor automático acende-se e a unidade fará uma purga de água fria de 10
segundos. A Super Stallette fica pronta a usar.

Funcionamento
Para pôr a trabalhar, meta as mãos na bacia junto ao sensor automático. Correrá
água para lhe molhar as mãos.
Afaste as mãos do sensor e aplique o sabonete esfregando bem para lavar as
mãos durante um período de 20 segundos.
Ponha as mãos junto ao sensor para ativar a passagem com água morna para
permitir a remoção do sabão das mãos.
Retire as mãos da bacia e seque-as com um toalhete de papel. A Super Stallette
regula-se automaticamente pronta para o próximo utilizador.

Instruções para funcionamento
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Esvazie o TEALtainer para um esgoto e passe com água limpa.

Se a unidade for deixada durante um longo período sem uso recomenda-se que
seja esvaziada de água e atestada com água limpa.

Limpe todas as superfícies com um pano ou desinfetante antibacteriano tendo
atenção aos pontos de contato frequente.

Não use produtos abrasivos que podem riscar as superfícies exteriores.

Esta unidade não pode ser sujeita a jato de água de alta pressão.
Recomenda-se que a sua Super Stallette seja desinfetada cada 48 horas. Encha o
compartimento de água limpa, junte 500ppm de solução de cloro e ligue. Depois
da purga automática de 10 segundos, carregue no botão de purga. A unidade
trabalhará 5 minutos para desinfetar o sistema completo. Despeje toda a água e
depois passe com água limpa.

Instruções para limpeza

No fim da sua vida útil, a unidade de lavagem de mãos não deve
ser descartada no lixo doméstico geral.

As unidades devem ser levadas para um centro de reciclagem para
artigos elétricos e eletrónicos.

Veja por favor os regulamentosWEEE.

Todos os produtos Teal são testados antes de saírem da fábrica.
A unidade está abrangida por uma garantia de retorno à fábrica de dois anos a
partir da data de aquisição – por favor guarde a prova de aquisição.
Quaisquer artigos danificados serão reparados ou substituídos e as reparações
garantidas para o restante tempo da garantia original.
Caso a unidade necessite de reparações essas serão abrangidas somente por uma
garantia de mais 12 meses.

Exclusões
Teal Patents não será responsável pela reparação ou substituição de artigos
quando:
• O dano é causado por uso indevido, danos acidentais, uso contrário às
instruções do fabricante, danos em trânsito ou sobrecarga de energia.

• O aparelho tenha sido usado num abastecimento de voltagem diferente da
especificada no produto

• Tenha havido tentativa de reparação por oura pessoa que não Teal Patents ou
um agente autorizado

• O aparelho é em segunda-mão
• A garantia não abrange quaisquer casos de perda ou dano consequencial.

Esta garantia não afeta os seus direitos legais como cliente.

Garantia

Descarte

Problema: a unidade não funciona e o sensor não acende
• Verifique que o aparelho está ligado na ficha e a uma rede que corresponde à
placa de classificação na traseira da unidade.

• Verifique que a unidade ela mesma está ligada. Rode o interruptor ON/OFF
por detrás da porta de acesso. O sensor acende-se, a purga automática
arranca.

• Verifique o fusível na ficha (use somente fusível de 13 amperes BS1362).

Problema: a unidade parece estar a funcionar, mas há fluxo de água
reduzido / nulo
• Ative o interruptor OFF por detrás da porta de acesso, desencaixe e remova o
TEALtainer (saco de água). Desligue o tubo coletor empurrando a palheta
cinzenta enquanto puxa para cima.

• Se o contentor de despejo estiver totalmente cheio, despeje-o para uma
eclusa ou esgoto.
Retire o tubo coletor de água limpa e verifique o filtro para obstruções.
Estão disponíveis de Teal contentores e filtros novos.

• Assegure-se que o compartimento de água limpa está cheio com água fria
limpa até logo abaixo do fundo da tampa branca. Tenha cuidado ao manusear
o contentor cheio. Coloque o TEALtainer na unidade.

• Assegure-se que a ligação do tubo coletor encaixa no bico branco e que o
tubo de água residual está devidamente posicionado.

• Ligue a unidade: ela fará uma purga de água fria de 10 segundos para
preparar o sistema.

• Caso a água continue sem correr, verifique o bico da torneira para ver se há
obstruções. Limpe com um alfinete ou retire com cuidado e contate Teal para
uma peça de substituição.

Guia para resolver problemas
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O Super
Stallette

Especificação do Produto:
Altura total 880mm
Altura à bacia 800mm
Largura 340mm
Fundo 310mm
Peso (seco) 9.3kg

Especificação Elétrica:
Voltagem operação
230V~50Hz/60Hz
Potência do aquecedor 2 kW
Corrente de funcionamento 9A
Classificação IP IP34

Conformidade com EN61000-6-1 &
EN61000-6-3.

EspecificaçõesTécnicas

Note por favor: o sabonete
e distribuidor de toalhetes
não estão incluídos


