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SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA BATERIAS

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES. 

O não cumprimento dos seguintes avisos pode resultar em ferimentos fatais ou 
graves.

PRECAUÇÕES
Nunca deixe crianças sem supervisão com o material de embalagem. 
O material de embalagem apresenta um risco de sufocamento. As crianças 
freqüentemente subestimam os perigos. Mantenha sempre as crianças longe do 
material de embalagem.
Este produto não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao 
uso do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem 
ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.

Alterações ou modificações neste produto não expressamente aprovadas pela parte 
responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar 
o produto. O não cumprimento dos seguintes avisos pode resultar em ferimentos ou 
danos materiais. Nunca desmonte o produto. Reparos incorretos podem resultar em 
sérios perigos para o usuário. Reparos só devem ser realizados por um profissional. 
Não mergulhe este produto em água ou outros líquidos! Não use o produto se 
estiver danificado. Inspecione rotineiramente o produto. Mantenha o produto 
seco. Proteja seu produto contra impactos, umidade, poeira, produtos químicos e 
mudanças súbitas de temperatura e mantenha-o afastado de fontes de calor (fornos, 
aquecedores de aquecimento). Remova a bateria se o produto quebrar ou estiver 
com defeito. Caso contrário, é mais provável que a bateria vaze.
Apenas encha o produto com sabão líquido. Não sujeite o produto a temperaturas 
extremas ou estresse mecânico severo. O produto pode estar danificado.

O não cumprimento dos seguintes avisos pode resultar em ferimentos fatais ou graves. 
PERIGO PARA A VIDA! Mantenha as baterias / baterias recarregáveis fora do alcance das 
crianças. Se acidentalmente engolido, procure imediatamente um médico. PERIGO DE 
EXPLOSÃO! Nunca recarregue baterias descartáveis. Não provoque curto-circuito nas células 
ou baterias. Armazene as pilhas e baterias em sua embalagem original e longe de objetos de 
metal que possam causar curto-circuito.

• Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Remova os adesivos, folha protetora ou plástico 
do dispositivo.
• Coloque o dispositivo em uma superfície plana e estável e assegure um mínimo de 10 cm. 
espaço livre ao redor do dispositivo.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO

UTILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

• Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza abrasivos, esponjas 
de aço ou lã de aço, o que danifica o dispositivo.
• Nunca mergulhe o dispositivo elétrico em água ou qualquer outro líquido. O dispositivo não 
é à prova de máquina de lavar louça.

Certifique-se de que o recipiente de sabão esteja vazio e o interruptor ON / OFF na posição 
OFF. Certifique-se de instalar as baterias da maneira correta (polaridade). Encha o recipiente de 
sabão com sabão até o máx. marca. Certifique-se de que o sabão não entre no compartimento 
da bateria ou dentro do produto. Isso pode danificar o produto. Recoloque a tampa e feche 
bem.
Deslize a chave ON / OFF para a posição “I” (ON) para ligar o produto. Coloque o produto em 
uma superfície sólida, nivelada e antiderrapante. Segure sua mão entre os dois sensores e 
o bico para colocar sabão em sua mão. Uma luz de status branca acenderá no recipiente 
de sabão enquanto distribui sabão. Assim que você remover a sua mão, a luz de status será 
automaticamente desativada. Se o produto acabou de ser preenchido, repita o processo até 
que o sabão seja distribuído pelo bico.

1. Tampa
2. Recipiente gel/ sabão líquido
3. Sensor
4. Bico
5. Interruptor de ligar / desligar
6. Compartimento da bateria

Dados técnicos:
Bateria: 4x1.5 V
(corrente contínua) AAA LR03
Capacidade: 330 ml.

ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de 
vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e 
electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua 
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. 
Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do 
nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Líquido e baterias não incluídos.
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Exporter-Manufacturer
BMVA Elektronik San. Tic. ve A.S.
Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY 
K1097 (12.18) made in P.R.C.

Imported/distributed by:
RH HOTEL SUPPLY

Alcarria, 2, 28823

Coslada Madrid SPAIN
spain.sales@rhhotelsupply.com

This device appropriate for regulations 
according to Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE).

Este produto foi fabricado em uma fábrica
amigo do meio ambiente.

This product is produced in nature friendly factory.

Antes de começar, leia as instruções.

Do not operate the device without reading 
the manual. 
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