
Limpeza diária
1. Desligue a unidade.
2. Drene totalmente o TEALtainer e despeje toda a

água para uma eclusa ou esgoto de água residual.
3. Passe o compartimento de água (tampa vermelha)

com água limpa.
4. Encha novamente o compartimento de água limpa

(tampa branca).
5. Limpe todas as superfícies com um pano macio

usando um detergente suave.
6. Ligue e a unidade faz automaticamente uma purga

de água fria de 10 segundos.

Desinfeção
Recomenda-se a desinfeção da Super Stallette cada

48 horas. Encha o compartimento de água limpa, junte
500ppm de solução de cloro e ligue. Depois da purga
automática de 10 segundos, prima o botão de purga. A
unidade trabalha durante 5 minutos desinfetando todo
o sistema. Despeje a água e depois passe com água
limpa.

Arrecadação
Antes de guardar:
• Carregue no botão de purga até que o fluxo de
água pare.

• Desligue a unidade no interruptor e ficha. Esvazie
totalmente o TEALtainer, limpando e secando.

• Assegure-se que a unidade fica protegida de frio.

SUPER STALLETTE instruções para uso
Inicio
A sua Super Stallette proporciona lavagem de mãos
com água quente sem canalizações ou drenagem
exteriores. É totalmente independente, com um
contentor de água TEALtainer com capacidade de 9
litros de água pura. A água residual fica contida num
contentor de polietileno muito robusto – quando a
água limpa fica esgotada, o contentor de despejo fica
cheio.
A Super Stallette dá até 50 lavagens por cada
enchimento do TEALtainer.
Note por favor: a Super Stallette não requer
regulação. Tanto a temperatura da água (cerca de 38
- 40°C) como a duração de lavagem vêm reguladas
de fábrica.
Desembalagem
Verifique que os componentes e a especificação
estão certas. Veja se há danos e guarde a
embalagem.
Avise imediatamente a Teal se houver danos.
Preparação
Desligue o tubo de entrega de água da ligação azul

anelada e retire o contentor de água TEALtainer.
Encha com água fria pela abertura grande até ao
entalhe lateral. Coloque o TEALtainer na unidade e
volte a meter o tubo de esgoto no orifício vermelho da
tampa de descarga e ligue o tubo de abastecimento
de água.
Ligue a ficha de 13 amperes na tomada 230V da rede
e ligue a unidade usando o interruptor ON/OFF
localizado no fundo da caixa elétrica por baixo da
portinhola de acesso. O sensor automático acende-se
e a unidade faz uma purga de água fria de 10
segundos. A Super Stallette está agora pronta a usar.

Operação
Para pôr a trabalhar, ponha as mãos na bacia junto ao
sensor e o sensor automático começa a piscar
indicando que a água está a ser aquecida. Após 3 a 5
segundos, o sensor automático apaga-se e o jato de
água quente funciona durante 10 segundos. Para
restabelecer, retire as mãos da bacia e o sensor
automático acende-se indicando que a sua Super
Stallette está pronta a usar novamente.
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SUPER STALLETTE instruções para uso
Instruções importantes de segurança – ler
primeiro
Use somente para lavagens de mãos – NÃO BEBA a
água
Use um abastecimento elétrico igual ao da
classificação do produto.
Mande a sua Super Stallette anualmente para um
teste elétrico por um eletricista qualificado.
Desligue a ficha antes de remover o TEALtainer.
Use somente água limpa para encher o seu
TEALtainer.
TENHA CUIDADO quando manuseia o TEALtainer –
quando está cheio pesa 11Kg. Se você tem algum
problema médico isso pode prejudicá-lo, PROCURE
AJUDA.
Despeje toda a água residual para uma eclusa ou
esgoto.
Desinfete a unidade regularmente – veja o
procedimento de limpeza.
Não utilize a unidade se estiver danificada – contate a
Teal.
Não crie um perigo por tropeçamento no cabo elétrico.

Não use o cabo elétrico se ele estiver danificado –
contate a TEAL.
Não utilize a Super Stallette para despejar outros
fluidos ou líquidos residuais.
Não descarte a embalagem – retenha para
armazenamento.
Não guarde a unidade em condições de gelo.

Apoio Teal Segunda a Sexta-feira
08:00 - 17:00 (Sexta 13:00)
Linha de assistência
+44(0) 121 770 0593
Teal Patents Ltd, Unit 2 Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ, Reino Unido.
Email: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com

Não beba Não ponha a tra‐
balhar sem água

Não congele

Manutenção e solução de problemas
Problema: A unidade não funciona e não há
anel azul de torneira iluminado.
1. Verifique que o aparelho está ligado na ficha e

interruptor a uma rede que corresponda à na placa
de classificação na traseira da unidade.

2. Verifique que a unidade ela mesma está ligada.
Abra a porta e localize o interruptor ON/OFF no
fundo da caixa elétrica por detrás da porta. O
indicador azul de torneira acende-se e a purga
automática arranca.

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

Problema: A unidade parece estar a funcionar,
mas o fluxo de água é reduzido / nulo.
1. Abra a porta e desligue a unidade, desencaixe e

remova o TEALtainer. Desligue o tubo coletor
empurrando a patilha cinzenta enquanto puxa para
cima.

2. 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 ver se
há obstruções.
Pode adquirir sacos e filtros novos de Teal.

3. Assegure-se que o compartimento de água limpa está
cheio de água limpa fria até à indentação lateral.
Tenha cuidado ao manusear o contentor cheio.
Localize o TEALtainer na unidade.

4. Assegure-se que o tubo coletor encaixa no bico
branco. Ligue a unidade: ela fará uma purga de água
fria de 10 segundos para preparar o sistema.

5. Se a água ainda não correr, verifique o bico da
torneira para ver se há entupimento. Limpe com um
alfinete ou retire com cuidado e contate Teal Patents
Ltd. para uma substituição.

Garantia

Importante: desligue sempre a sua unidade antes da inspeção.
Se um problema persiste, contate a linha de assistência TEAL em +44(0)121 770 0593.

TEAL PATENTS LTD garante que em uso normal e com a
devida manutenção, fará a substituição gratuita para o
cliente de qualquer material ou mão de obra defeituosa
durante um período de 2 anos a partir da data de aquisição
numa base de retorno à fábrica.
Exclusões: O uso normal tem de seguir as orientações
dadas. Reparações necessárias resultantes de manutenção

incorreta, dano acidental ou uso fora dos parâmetros
recomendados. Reparações necessárias resultantes de
manutenção do produto por terceiros não aprovados, ou
quaisquer modificações não aprovadas.
Veja a pedido os nossos termos e condições.
Os seus direitos legais não são afetados.


