
Denní proplachování
1. Vypněte jednotku.
2. Úplně vypusťte nádobu TEALtainer a nechte

veškerou vodu odtéct do výpusti nebo odtoku
znečištěné vody.

3. Vypláchněte odpadní oddíl (červený uzávěr)
čerstvou vodou.

4. Znovu naplňte oddíl čerstvé vody (bílý uzávěr).
5. Otřete všechny povrchy měkkým hadříkem s

použitím jemného čisticího prostředku.
6. Zapněte jednotku. Automaticky se spustí

proplachování studenou vodou po dobu 10 sekund.
Dezinfekce
Doporučuje se desinfikovat myčku Super Stallette

každých 48 hodin. Naplňte oddíl čerstvé vody, přidejte
roztok chlorečnanu 500 ppm a zapněte. Po
automatickém 10sekundovém proplachování stiskněte
tlačítko proplachování. Jednotka poběží 5 minut a
účinně dezinfikuje celý systém. Vypusťte všechnu vodu
a poté propláchněte jednotku čistou vodou.

Skladování
Před uložením do skladu:
• Stiskněte tlačítko proplachování, až se průtok vody
zastaví.

• Vypněte a odpojte jednotku. Nádobu TEALtainer
zcela vyprázdněte, vyčistěte a otřete.

• Zajistěte, aby byla jednotka chráněna před
mrazem.

Návod k použití myčky rukou SUPER STALLETTE
Začínáme
Vaše myčka rukou Super Stallette poskytuje mytí
rukou teplou vodou bez vnějšího potrubí a kanalizace.
Je zcela samostatná. Její nádoba na vodu TEALtainer
pojme 9 litrů čerstvé vody. Odpadní voda se
shromažďuje v pevném polyetylenovém vaku – po
spotřebování čerstvé vody je odpadní vak plný.
Super Stallette poskytuje až 50 umytí na jedno
naplnění nádoby TEALtainer.
Mějte prosím na paměti: Super Stallette nevyžaduje
žádné nastavení. Teplota vody (cca 38–40 ºC) i doba
mytí se nastavují ve výrobě.

Vybalení
Zkontrolujte, zda jsou součásti a specifikace správné.
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a uschovejte
obal.
Pokud zjistíte poškození, ihned informujte společnost
Teal.

Instalace
Odpojte přívodní potrubí vody od konektoru s modrým
kroužkem a vyjměte nádobu na vodu TEALtainer.

Naplňte studenou vodou velkým otvorem až po boční
značku. Umístěte nádobu TEALtainer do jednotky,
zaveďte odpadní potrubí zpět do otvoru červeného
odpadního uzávěru a připojte přívodní potrubí vody.
Zapojte zástrčku 13 A do síťové zásuvky 230 V a
zapněte jednotku pomocí vypínače ON/OFF (ZAP /
VYP) umístěného na spodní straně napájecí skříňky
za přístupovým poklopem. Rozsvítí se automatický
senzor a jednotka spustí 10 sekund proplachování
studenou vodou. Myčka Super Stallette je nyní
připravena k použití.

Obsluha
Chcete-li myčku spustit, vložte ruce do umyvadla u
senzoru. Automatický senzor začne blikat, což
znamená, že voda se ohřívá. Po 3–5 sekundách
automatický senzor zhasne a 10 sekund poteče proud
teplé vody. Chcete-li provést reset, vytáhněte ruce z
umyvadla. Automatický senzor se rozsvítí, což
znamená, že vaše myčka Super Stallette je připravena
k dalšímu použití.
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Návod k použití myčky rukou SUPER STALLETTE
Důležité bezpečnostní pokyny – přečtěte jako
první
Používejte pouze k mytí rukou – vodu NEPĲTE.
Používejte elektrický zdroj odpovídající jmenovitým
hodnotám výrobku.
Nechte svou myčku Super Stallette jednou ročně
elektrotechnicky otestovat kvalifikovaným
elektrikářem.
Před vyjmutím nádoby TEALtainer myčku odpojte.
K plnění nádoby TEALtainer používejte pouze
studenou čerstvou vodu.
Při manipulaci s nádobou TEALtainer DBEJTE NA
OPATRNOST – plná váží 11 kg. Pokud trpíte
zdravotním stavem, který by vás mohl nepříznivě
ovlivnit, VYHLEDEJTE POMOC.
Veškerou odpadní vodu vylĳte do výpusti nebo
odpadního odtoku.
Jednotku pravidelně dezinfikujte – viz postup čištění.
Pokud je jednotka poškozená, nepoužívejte ji –
kontaktujte společnost Teal.
Zamezte nebezpečí zakopnutí o síťový kabel.

Pokud je síťový kabel poškozen, jednotku
nepoužívejte – kontaktujte společnost TEAL.
Nepoužívejte myčku Super Stallette k likvidaci
jakýchkoli tekutin nebo odpadních kapalin.
Obaly nevyhazujte – uchovejte pro uskladnění.
Neskladujte jednotku v mrazu.

Podpora společnosti TEAL: pondělí–
pátek 8:00 – 17:00 (pá 13:00)
Linka pomoci +44 (0) 121 770 0593
Teal Patents Ltd, Unit 2 Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ, Spojené království.
Email: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com
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Údržba a odstraňování závad
Problém: Jednotka nefunguje a nesvítí
kroužek modrého kohoutku.
1. Zkontrolujte, zda je spotřebič zapnutý a připojený k

elektrické síti, která odpovídá typovému štítku na
zadní straně jednotky.

2. Zkontrolujte, zda je samotná jednotka zapnutá.
Otevřete dvířka a najděte vypínač na spodní straně
napájecí skříňky za dvířky. Modrý indikátor
kohoutku se rozsvítí a spustí se automatické
proplachování.

3. Zkontrolujte pojistku v zástrčce (používejte pouze
pojistku 13 A podle BS1362).

Problém: Zdá se, že jednotka funguje, ale
průtok vody je snížený nebo žádný.
1. Otevřete dvířka a vypněte jednotku. Odepněte a

vyjměte nádobu TEALtainer. Odpojte sací trubku

zatlačením na šedý jazýček a současným tahem
nahoru.

2. Pokud je odpadní vak plně nafouknutý, vyprázdněte
jej do výpusti nebo odpadního odtoku. Vytáhněte sací
trubku čerstvé vody a zkontrolujte, zda filtr není
ucpaný.
Nové vaky a filtry jsou k dispozici u společnosti Teal.

3. Ujistěte se, že oddíl na čerstvou vodu je naplněn
studenou čerstvou vodou až po boční značku. Při
manipulaci s plnou nádobou dbejte na opatrnost.
Umístěte nádobu TEALtainer do jednotky.

4. Ujistěte se, že konektor sací trubky zapadne do bílé
hubice. Zapněte jednotku: provede se proplachování
studenou vodou po dobu 10 sekund, aby se systém
naplnil.

5. Pokud voda stále neteče, zkontrolujte trysku
kohoutku, zda není ucpaná. Vyčistěte ji špendlíkem
nebo proveďte opatrné vypáčení a požádejte

Záruka

Důležité: před kontrolou myčku vždy odpojte od sítě.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte horkou linku společnosti TEAL na čísle +44 (0)121 770 0593.

Společnost TEAL PATENTS LTD zaručuje, že při normálním
používání a správné údržbě nahradí zákazníkovi bezplatně
jakoukoli vadu materiálu nebo zpracování po dobu 2 let od
data zakoupení po vrácení jednotky do továrny.
Výjimky: Běžné použití musí odpovídat uvedenému návodu.
Opravy nutné v důsledku nesprávné údržby, náhodného
poškození nebo použití mimo rámec doporučených

parametrů. Opravy nutné v důsledku údržby výrobku
neschválenými třetími stranami nebo v důsledku jakýchkoli
neschválených úprav.
Seznamte se s našimi obchodními podmínkami, které jsou k
dispozici na vyžádání.
Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva.


