
Dagelĳkse reiniging
1. Schakel de eenheid uit.
2. Leeg de TEALtainer volledig en gooi al het water

weg in een afwateringskanaal of vuilwaterafvoer.
3. Spoel het afvalcompartiment (rode dop) met vers

water.
4. Vul het vers-watercompartiment (witte dop) opnieuw.
5. Veeg alle oppervlakken schoon met een zachte

doek met een mild schoonmaakmiddel.
6. Schakel de eenheid in. De eenheid laat 10

seconden koud water lopen.

Ontsmetting
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.

Opslag
Voordat u de eenheid in opslag plaatst:-
• Druk op de spoelknop totdat de waterstroom stopt.
• Schakel de eenheid uit en haal de stekker uit het
stopcontact. Maak de TEALtainer helemaal leeg,
maak hem schoon en veeg hem af.

• Zorg dat de eenheid tegen vorst wordt beschermd.

SUPER STALLETTE Gebruiksaanwĳzing
Aan de slag
Met uw Super Stallette kunt u uw handen met warm
water wassen zonder extern loodgieterswerk of
afvoer. 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 -
40ºC) 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
blauwgeringde connector en verwĳder de TEALtainer-

watercontainer. Vul de container door de grote
opening met koud water tot aan de zĳ-inkeping. Plaats
de TEALtainer in de eenheid en voer de afvoerleiding
terug naar de rode afvaldopopening. Sluit de
waterleveringsleiding aan.
Sluit de 13 amp-stekker op de hoofdstroom-
voorziening van 230 V aan en schakel de eenheid in
door middel van de aan/uit-schakelaar aan de
onderkant van de stroomdoos 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
Plaats voor bediening uw handen in de kom bĳ de
sensor. De automatische sensor gaat nu knipperen,
waarmee wordt aangegeven dat het water wordt
verwarmd. Na 3-5 seconden gaat de automatische
sensor uit en stroomt er 10 seconden warm water uit
de kraan. Om te resetten, verwĳdert u uw handen uit
de kom. De automatische sensor gaat branden, wat
betekent dat uw Super Stallette gereed is voor verder
gebruik.
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SUPER STALLETTE Gebruiksaanwĳzing
Belangrĳke veiligheidsinstructies - eerst lezen
Alleen als handwas gebruiken - het water NIET
DRINKEN.
Gebruik een stroomvoorziening die overeenkomt met
het voltage van het product.
Laat uw Super Stallette elk jaar elektrisch testen door
een erkende elektricien.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de
TEALtainer verwĳdert.
Gebruik alleen koud vers water om uw TEALtainer
mee te vullen.
WEES VOORZICHTIG bĳ het hanteren van de
TEALtainer - hĳ weegt 11 kg wanneer hĳ vol is. Als u
lĳdt aan een medische aandoening die hierdoor
negatief kan worden beïnvloed, VRAAG OM HULP.
Gooi al het afvalwater weg in een afwateringskanaal
of vuilwaterafvoer.
Ontsmet de eenheid regelmatig - zie de
reinigingsprocedure.
Gebruik de eenheid niet als hĳ is beschadigd - neem
contact op met Teal.
Creëer geen struikelgevaar met de hoofdkabel.

Gebruik de eenheid niet als de hoofdkabel is
beschadigd– neem contact op met TEAL.
Gebruik de Super Stallette niet voor het weggooien
van andere vloeistoffen of afvalvloeistoffen.
Gooi de verpakking niet weg - bewaar het voor
opslag.
Bewaar uw eenheid niet in vriesomstandigheden.

TEAL-support maandag t/m vrĳdag
8:00 tot 17:00 (vrĳdag 13:00 uur)
Helpline +44 (0) 121 770 0593
TEAL Patents Ltd, Unit 2 Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ, Verenigd Koningkrĳk.
E-mail: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com

Niet drinken Niet bedienen
zonder water

Niet bevriezen

Onderhoud en problemen oplossen
Probleem: De eenheid werkt niet en de
blauwe kraanring wordt niet verlicht.
1. Controleer of de stekker in het stopcontact zit en

dat de hoofdstroomvoorziening werkt en
overeenkomt met het typeplaatje aan de achterkant
van de eenheid.

2. Controleer of de eenheid zelf is ingeschakeld. Open
de deur en zoek de aan/uit-schakelaar aan de
onderkant van de stroomdoos achter de deur. De
blauwe kraanindicator gaat branden en het
automatisch spoelen begint.

3. 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?
1. Open de deur en schakel de eenheid uit, ontkoppel en

verwĳder de TEALtainer. Ontkoppel de ophaalleiding

door tegelĳkertĳd op de grĳze tab te duwen en de
leiding omhoog te trekken.

2. 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.

3. Zorg dat het vers-watercompartiment is gevuld met
koud vers water tot aan de zĳ-inkeping. Wees
voorzichtig bĳ het hanteren van de volle container.
Zoek de TEALtainer in de eenheid.

4. Zorg dat de connector van de ophaalleiding goed op
de witte buis is geklemd. Schakel de eenheid in: er
wordt 10 seconden water gespoeld om het systeem
klaar te maken.

5. 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 Patents Ltd voor een
vervanging.

Garantie

Belangrijk: haal altijd de stekker van uw handwas uit het stopcontact voordat u de eenheid inspecteert.
Als een probleem aanhoudt, neemt u contact op met de TEAL-hotline via +44 (0)121 770 0593.

TEAL PATENTS LTD garandeert dat zĳ, bĳ normaal gebruik
en correct onderhoud, kosteloos voor de klant enig defect in
materiaal of vakmanschap gedurende een periode van 2
jaar vanaf de datum van aankoop op basis van retournering
aan de fabriek, zal vervangen.
Uitsluitingen: Normaal gebruik moet de gegeven richtlĳnen
volgen. Reparaties die nodig zĳn als gevolg van onjuist

onderhoud, onopzettelĳke schade of gebruik buiten de
aanbevolen parameters. Reparaties die nodig zĳn als gevolg
van onderhoud aan het product door niet-goedgekeurde
derden, of niet-goedgekeurde modificaties.
Zie onze algemene voorwaarden, die op verzoek
beschikbaar zĳn.
Dit heeft geen invloed op uw statutaire rechten.


