
Napi tisztítás
1. Kapcsolja ki az egységet.
2. Ürítse ki teljesen a TEALtainer-t és öntse az összes

vizet egy kifolyócsatornába vagy egy szennyvíz-
lefolyóba.

3. Öblítse ki a szennyvizes kamrát (piros kupak) friss
vízzel.

4. Töltse fel újra a friss vizes kamrát (fehér kupak).
5. Enyhe tisztítószeres puha ruhával törölje át az

összes felületet.
6. Bekapcsolás után az egység automatikusan egy 10

másodperces hidegvizes öblítést végez.
Fertőtlenítés
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.

Tárolás
Tárolás előtt:-
• Működtesse az öblítő gombot, amíg a vízáramlás
leáll.

• Kapcsolja ki és áramtalanítsa az egységet. Ürítse
ki teljesen a TEALtainer-t, tisztítsa meg és törölje
át.

• Gondoskodjon róla, hogy az egységet ne érje fagy.

SUPER STALLETTE felhasználói utasítások
Kezdeti lépések
A Super Stallette melegvizes kézmosást biztosít, külső
csőhálózat vagy szennyvízelvezető nélkül. 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 -
40º 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 kék gyűrűs
csatlakozóról, majd vegye ki a TEALtainer víztartályt.

Töltse fel hideg vízzel a nagyméretű nyíláson
keresztül egészen az oldalsó bevágásig. Helyezze be
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 kapcsolja be az egységet a
BE/KI kapcsolóval, amely a tápdoboz alsó részén, a
bemeneti ajtó mögött 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 érzékelő
mellé és az automatikus érzékelő villogni kezd,
jelezve, hogy melegszik a víz. Mintegy 3-5 másodperc
elteltével az automatikus érzékelő kialszik, és a
melegvíz-permet 10 másodpercig üzemel.
Alaphelyzetbe állításhoz vegye ki a kezét a tálból, az
automatikus érzékelő világítani kezd, jelezve, hogy a
Super Stallette további használatra kész.
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SUPER STALLETTE felhasználói utasítások
Fontos biztonsági utasítások - olvassa el
először
Csak kézmosásra használja - NE IGYON a vízből.
Használjon a termék besorolásának megfelelő
áramellátást.
Évente végeztesse el a Super Stallette elektromos
ellenőrzését egy szakképzett villanyszerelővel.
A TEALtainer eltávolítása előtt áramtalanítsa a
berendezést.
A TEALtainer feltöltéséhez csak hideg friss vizet
használjon.
LEGYEN ÓVATOS a TEALtainer kezelése közben –
feltöltve a tömege 11 kg. Amennyiben hátrányos
egészségügyi állapotban szenved, KÉRJEN
SEGÍTSÉGET.
Öntse az összes szennyvizet egy kifolyócsatornába
vagy szennyvíz-lefolyóba
Fertőtlenítse rendszeresen az egységet – lásd a
tisztítási eljárást.
Ne használja az egységet, ha az sérült – forduljon a
Teal céghez.

Ne idézzen elő botlásveszélyt a hálózati kábellel.
Ne használja a hálózati kábelt, ha az sérült – forduljon
a TEAL céghez.
Ne használja a Super Stallette berendezést más
folyadékok vagy szennyes folyadékok elvezetésére.
Ne dobja el a csomagolást - tartsa meg a tároláshoz.
Ne tárolja az egységet fagyos helyen.

Teal támogatás hétfő - péntek
8:00-17:00 óra (péntek 13:00)
Segélyvonal: +44(0) 121 770 0593
Teal Patents Ltd, Unit 2 Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ, Egyesült Királyság.
Email: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com

Ne igyon belőle! Ne üzemeltesse
víz nélkül!

Ne fagyassza!

Karbantartás és hibaelhárítás
Probléma: Az egység nem működik, és nincs
világító kék csapgyűrű.
1. Gondoskodjon róla, hogy a berendezés be legyen

kapcsolva és csatlakoztatva legyen olyan
elektromos hálózathoz, amely megfelel az egység
hátulján található adattáblának.

2. Gondoskodjon róla, hogy maga az egység be
legyen kapcsolva. Nyissa ki az ajtót és keresse
meg a be/ki kapcsolót a tápdoboz alsó részén, az
ajtó mögött. A kék csap kĳelző kigyullad, az
automatikus öblítés pedig elindul.

3. Ellenőrizze a biztosítéko

Probléma: Az egység látszólag működik, de
csökkent/nincs vízáramlás?
1. Nyissa ki az ajtót, kapcsolja ki az egységet, pattintsa

ki és vegye ki a TEALtainer-t. Válassza le a
beszívócsövet a szürke fül megnyomásával,
miközben azt felfelé húzza.

2. Ha a szennyvizes zsák teljesen fel van fújva, 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.

3. Gondoskodjon róla, hogy a friss vizes kamra fel
legyen töltve hideg friss vízzel, az oldalsó bevágásig.
Legyen óvatos a teli tartály kezelése közben. Tegye a
helyére a TEALtainer-t az egységen belül.

4. Gondoskodjon róla, hogy a beszívócső csatlakozója
rápattanjon a fehér garatra. Kapcsolja be az
egységet: az egy 10 másodperces hidegvizes öblítést
fog végrehajtani a rendszer feltöltéséhez.

5. 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 Patents Ltd céggel a csere
érdekében.

Garancia

Fontos: ellenőrzés előtt mindig áramtalanítsa a kézmosót.
Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a TEAL segélyvonalat: +44 (0)121 770 0593.

A TEAL PATENTS LTD garanciát vállal arra, hogy
rendeltetésszerű használat és megfelelő karbantartás
mellett, a vásárlás dátumától számított 2 évig, vissza a
gyárba alapon az anyag- vagy gyártási hibákat a vásárló
számára költségmentesen kĳavítja.
Kivételek: A rendeltetésszerű használatnak követnie kell a
megadott irányelveket. Helytelen karbantartás, véletlen

sérülés vagy az ajánlott paramétereket mellőző használat
miatt szükséges javítások. A nem jóváhagyott harmadik
felek által okozott termékkarbantartás, vagy bármilyen nem
jóváhagyott módosítás miatti javítások.
Lásd a felhasználási feltételeket, amit kérésre megküldünk.
Ez nem érinti az Ön törvényes fogyasztói jogait.


