
Codzienne czyszczenie
1. Wyłącz urządzenie.
2. Całkowicie opróżnĳ zbiornik TEALtainer i usuń całą

wodę do śluzy lub odpływu wody zanieczyszczonej.
3. Przepłukaj komorę na ścieki (czerwona pokrywka)

świeżą wodą.
4. Ponownie napełnĳ zbiornik świeżej wody (biała

pokrywka).
5. Przetrzyj wszystkie powierzchnie miękką szmatką z

użyciem łagodnego detergentu.
6. Po włączeniu urządzenie automatycznie

przeprowadzi 10-sekundowe płukanie zimną wodą.
Dezynfekcja
Zaleca się dezynfekowanie Super Stallette co 48

godzin. Napełnĳ komorę świeżej wody, dodać 500 ppm
roztworu chloranu i włączyć.
Po 10 sekundach automatycznego oczyszczania
naciśnĳ przycisk oczyszczania. Urządzenie będzie się
dezynfekować przez 5 minut. Usunąć całą wodę, a
następnie przepłukać czystą wodą.

Przechowywanie
Przed przechowaniem:
• Naciśnĳ przycisk oczyszczania do momentu
zatrzymania przepływu wody.

• Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę. Całkowicie
opróżnĳ zbiornik TEALtainer, wyczyść i wytrzyj.

• Upewnĳ się, że urządzenie jest zabezpieczone
przed mrozem.

Instrukcja obsługi SUPER STALLETTE
Pierwsze czynności
Twoja Super Stallette umożliwia mycie rąk gorącą
wodą bez zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Jest całkowicie autonomiczna, a pojemnik na wodę
TEALtainer mieści 9 litrów świeżej wody. Ścieki
znajdują się w wytrzymałym worku z polietylenu - po
zużyciu świeżej wody worek na ścieki będzie pełny.
Super Stallette zapewnia do 50 myć na jedno
napełnienie TEALtainera.
Uwaga:W Super Stalette nie ma nic do regulacji.
Zarówno temperatura wody (ok. 38 - 40 C), jak i czas
trwania zmywania są ustawione fabrycznie.
Rozpakowanie
Sprawdź, czy części składowe i specyfikacja są
prawidłowe. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń i
zachowaj opakowanie.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia natychmiast
powiadom Teal.
Ustawienie
Odłącz przewód doprowadzający wodę od złącza z
niebieskim pierścieniem i zdejmĳ zbiornik wody

TEALtainer. Napełnĳ zimną wodą przez duży otwór aż
do bocznego wgłębienia. Włóż TEALtainer z
powrotem do urządzenia i wprowadź rurę odpływową
do otworu w czerwonej pokrywce odpływu wody
zanieczyszczonej, a następnie podłącz rurę
doprowadzającą wodę.
Podłącz 13-amperową wtyczkę do gniazda sieciowego
230 V i włącz urządzenie za pomocą przełącznika ON/
OFF znajdującego się na spodzie skrzynki zasilającej
za drzwiczkami dostępu. Automatyczny czujnik
zaświeci się, a urządzenie uruchomi 10-sekundowe
płukanie zimną wodą. Teraz Super Stallette jest
gotowa do pracy.
Działanie
Aby uruchomić urządzenie, należy umieścić ręce w
misce przy czujniku, a automatyczny czujnik zacznie
migać, wskazując, że woda jest podgrzewana. Po 3-5
sekundach automatyczny czujnik zgaśnie, a strumień
gorącej wody popłynie przez 10 sekund.
Aby zresetować, wyjmĳ ręce z miski, wtedy
automatyczny czujnik zapali się, wskazując, że Super
Stallette jest gotowa do dalszego użycia.
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Instrukcja obsługi SUPER STALLETTE
Ważne wskazówki bezpieczeństwa - przeczytaj
najpierw
Stosuj wyłącznie do mycia rąk - NIE PĲ wody.
Używaj zasilania elektrycznego zgodne z danymi
znamionowymi produktu.
Co roku zleć wykwalifikowanemu elektrykowi
sprawdzenie stanu elektrycznego Super Stallette.
Przed zdjęciem TEALtainera odłącz wtyczkę od
zasilania.
Do napełniania TEALtainera używaj wyłącznie zimnej,
świeżej wody.
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ przy przenoszeniu
TEALtainera - napełniony waży on 11 kg. Jeśli cierpisz
na chorobę, z powodu której urządzenie może na
Ciebie negatywnie wpłynąć, ZWRÓĆ SIĘ O POMOC.
Ścieki należy odprowadzać do śluzy lub odpływu wody
zanieczyszczonej.
Regularnie dezynfekuj urządzenie - patrz procedura
czyszczenia.
Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone -
skontaktuj się z Teal.

Nie stwarzaj zagrożenia potknięciem o przewód sieciowy.
Nie używaj, jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony -
skontaktuj się z TEAL.
Nie używaj Super Stallette do usuwania innych płynów
lub zanieczyszczeń płynnych.
Nie wyrzucaj opakowania - zachowaj je.
Nie przechowuj urządzenia w mroźnych warunkach.

Wsparcie TEAL poniedziałek-
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Nie pĳ Nie włączaj bez
wody

Nie zamrażaj

Konserwacja i rozwiązywanie problemów
Problem: Urządzenie nie działa i nie ma
podświetlonego niebieskiego pierścienia
kurka.
1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone i

włączone do sieci zasilającej o napięciu
odpowiadającym danym na tabliczce znamionowej
z tyłu urządzenia.

2. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Otwórz
drzwiczki i znajdź włącznik/wyłącznik na spodzie
skrzynki zasilania za drzwiczkami. Wskaźnik
(niebieski kurek) zaświeci się, rozpocznie się
automatyczne czyszczenie.

3. Sprawdź bezpiecznik we wtyczce (stosować
wyłącznie bezpiecznik 13 A wg BS1362).

Problem: Urządzenie wydaje się działać, ale
ze zmniejszonym przepływem wody lub
brakiem przepływu.
1. Otwórz drzwi i wyłącz urządzenie, odczep i wyjmĳ

TEALtainer. Odłącz rurę ssącą naciskając szarą
wypustkę i pociągając ją do góry.

2. Jeśli worek na ścieki jest całkowicie napełniony,
należy go opróżnić do śluzy lub rury odpływowej.
Wyjmĳ rurę ssącą świeżą wodę i sprawdź, czy filtr nie
jest zatkany.

Nowe worki i filtry są dostępne w firmie Teal.
3. Upewnĳ się, że komora świeżej wody jest wypełniona

zimną, czystą wodą do poziomu bocznego
wgłębienia. Zachowaj ostrożność podczas
przenoszenia pełnego pojemnika. Umieść zbiornik
TEALtainer w urządzeniu.

4. Upewnĳ się, że złącze rury ssącej zatrzasnęło się na
białej wylewce. Włącz urządzenie - wykona ono 10-
sekundowe przepłukanie zimną wodą w celu
przygotowania systemu.

5. Jeśli woda nadal nie płynie, sprawdź, czy dysza kranu
nie jest zablokowana. Przeczyść za pomocą szpilki
lub ostrożnie wyciągnĳ i skontaktuj się z Teal Patents
Ltd w celu wymiany.

Gwarancja

Ważne: zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed jego sprawdzeniem.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z gorącą linią TEAL pod numerem +44 (0)121 770 0593.

TEAL PATENTS LTD gwarantuje, że przy normalnym
użytkowaniu i prawidłowej konserwacji wymieni bez kosztów
dla klienta wszelkie wady materiałowe i wykonawcze w
okresie 2 lat od daty zakupu.
Wyłączenia z gwarancji: Normalne użytkowanie powinno
odbywać się zgodnie z podanymi wskazówkami. Naprawy
potrzebne w wyniku nieprawidłowej konserwacji,

przypadkowego uszkodzenia lub użycia poza zalecanymi
parametrami. Naprawy potrzebne w wyniku konserwacji
produktu przez niezatwierdzone osoby trzecie lub
jakiekolwiek niezatwierdzone przeróbki.
Patrz nasz regulamin (dostępny na życzenie).
Powyższe nie ma wpływu na Twoje uprawnienia ustawowe.


