
 
Návod k použití  
bezdotykového dispenzoru 

(s nerezovým stojanem či držákem) 

 

Číslo verze 1.1 
 

 

Návod k použití pro následující výrobky zakoupené  

od společnosti GASTRO PRODUCTION s.r.o.: 

 

• Držáky s dávkovači, produktové ozn.: 

 

o V3-017003-0001 

o V3-017003-0001B 

o V3-017003-0002A 

o V3-017003-0002B 

 

• Stojany s dávkovači, produktové ozn.: 

 

o V2-017003-0020 

o V2-017003-0021 

o V3-017003-0004 

o V3-017003-0004B 

o V3-017003-0006 

o V3-017003-0006B 

 

 

Děkujeme za zakoupení výrobku, abyste jej mohli správně používat, přečtěte si důkladně tento návod 

k použití. Můžete tak docílit jeho delší životnosti, ale také k zajištění vaší maximální spokojenosti při 

jeho používání. 
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OBSAH BALENÍ DISPENZORU 
 

 

Dávkovač samotný 

Dávkovač 1 ks 

Vrut 2 ks 

Hmoždinka 2 ks 

Plastový klíček 1 ks 

V případě montáže na stojan / držák navíc 

Matka 2 ks 

Podložka 2 ks 

 
 

V případě, že je dávkovač již namontován na stojanu / držáku / hygienické stanici, pak byly přikládané 

díly již použity k montáži. 

 

POZNÁMKA 
Ujistěte se, že Vaše balení nebylo žádným způsobem poškozeno. Součástí balení mohly být malé 

materiály, které se mohly vytratit během přepravy. V případě, že Vaše balení bylo poškozeno a nebude 

obsahovat korektní množství některého z materiálů, kontaktujte prosím naše reklamační oddělení 

na emailové adrese: podpora@gastro.cz.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Dispenzor mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny 

o bezpečném používání výrobku a rozumějí možným rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a 

uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru. 

1. Abyste mohli plně využívat dávkovač, doporučujeme si přečíst tento návod k obsluze. 

2. Je zodpovědností uživatele používat přístroj v souladu s uvedenými pokyny. 

3. Okamžitě se obraťte na svého prodejce v případě poruchy. 

4. Nevystavujte zařízení v nadměrné vlhkosti nebo ve vlhkých prostorech. 

5. Udržujte zařízení čisté. 

6. Nenalévejte dezinfekční tekutinu s nečistotami. 

7. Před demontáží se ujistěte, že je zařízení vypnuté, případně odpojeno z napájení. 

o V případě použití baterií, zařízení nejprve vypněte, poté vyjměte baterie. 

8. Při rozebírání přístroje a doplňování dezinfekce se ujistěte, že jsou nádobky správně umístěny, 

uzávěry dotaženy a že nedošlo k úniku tekutiny nebo polití vnitřku přístroje. Mohlo by dojít ke 

zkratu elektrických součástek přístroje. 

9. Abyste se vyvarovali chybného fungování přístroje, umístěte spodek přístroje od další 

překážky v délce alespoň 40 cm – platí pro montáž samostatného dávkovače bez přiloženého 

stojanu či držáku. 

10. Nevystavujte zařízení u vysokého zdroje světla, může dojít k narušení fungování přístroje. 

11. Nevystavujte spodní čidlo nečistotám. 

12. Správný chod čidla pro body 9, 10, 11 lze snadno zkontrolovat po zapnutí přístroje. 

a. Bezproblémový chod značí zelené světlo. 

b. b. Červené světlo značí chybu v oblasti senzoru. 

 

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ  
Bezdotykový dispenzor dávkuje dezinfekci nebo antibakteriální gel / mýdlo pomocí DC adaptéru 6V/1A 

zapojeného do elektrické sítě 220-240 V / 50 Hz nebo pomocí baterií 4x typ C malé mono. Adaptér ani 

baterie nejsou standardně součástí balení. Životnost baterií a počet dávek závisí na kapacitě, typu, 

výrobci vložených baterií a na okolním prostředí (teplota, vlhkost aj.). 

V případě použití adaptéru, zásuvka ve zdi by měla být snadno přístupná. Je třeba dodržovat všechny 

požadavky na uzemnění stanovené místními úřady pro elektřinu. Zástrčka a zásuvka ve skříni by pak 

měla zajistit správné uzemnění. V případě pochybností kontaktujte místního dodavatele nebo 

autorizovaného elektrikáře. 
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MONTÁŽ DISPENZORU 
Montáž samostatného dispenzoru – pomocí vrutů 
 

  

 
Dispenzor nemontujte nad lesklou plochu. Pokud je nezbytné mít dispenzor nad lesklou plochou 

(například nerezová ocel, leštěný mramor aj.) dejte pod dispenzor odkapovou vaničku z matného 

materiálu. Pokud je vzdálenost odkapové vaničky od senzoru <40 cm, odkapová vanička musí být pod 

úhlem (nikoliv vodorovně) – úhel dle vzdálenosti od senzoru tak, aby se samovolně dispenzor 

nespouštěl. Pokud není namontováno dle výše uvedeného, prodejce neodpovídá za správnou 

funkčnost výrobku. 

Součástí samostatného dispenzoru jsou 2x vruty + 2x hmoždinky. Vruty navrtejte diagonálně. Pro větší 

pevnost a stabilitu držáku doporučujeme dokoupit 2x vrut + 2x hmoždinku a namontovat dle výše 

uvedeného obrázku. Vrtačka ani vrták není součástí balení. 

http://www.gastro.cz/
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Postup montáže na zeď pomocí vrutů 
 

1. Otevřete přední kryt dispenzoru klíčkem. 

2. Přiložte dispenzor ke zdi, změřte a označte výšku přibližně 127 cm od podlahy ke spodní hraně 

dispenzoru.  

3. Přiložte dispenzor s otevřeným předním krytem ke zdi. 

4. Označte na zdi tužkou, fixou či vrutem místa, kde budou vyvrtány díry pro uchycení dispenzoru. 

5. Odložte dispenzor. 

6. Zkontrolujte označená místa vodováhou, zda jsou v rovině. 

7. Vyvrtejte 2 až 4 otvory.  

8. Vložte hmoždinky do děr 

9. Umistěte dispenzor ke zdi a našroubujte vruty do připravených děr. 

 

Montáž dispenzoru – lepením na pevnou a hladkou plochu 
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Montáž dispenzoru na stojan nebo držák 
1. Vyjměte stojan či držák s dispenzorem z krabice. 

2. Rozbalte dispenzor – krabici uchovejte pro případ reklamace dispenzoru. 

3. Připravte 2 matky a 2 podložky, které jsou součástí balení. 

4. Otevřete přední kryt dispenzoru přiloženým klíčkem. 

5. Vyjměte opatrně nádobku s pumpou. 

6. Přiložte spodním krytem dispenzor ke stojanu či držáku. 

• Předpřipravené šrouby ve stojanu či držáku jsou určeny pro dva horní otvory zadního 

krytu dispenzoru. 

7. Následně z vnitřní strany zadního krytu vložte na šrouby podložky a utáhněte matkami. 

  

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  

Dispenzoru 
1. Při údržbě odpojte dispenzor od el. sítě nebo z něj vyndejte baterie. 

2. Vnější a vnitřní povrch dispenzoru musí být pravidelně udržován v čistotě.  

3. Dispenzor očistěte jemným hadříkem se slabým mýdlovým roztokem a následně jej otřete do 

sucha. 

• Nestříkejte dispenzor přímým proudem vody ani nepoužívejte vysokotlaké přístroje.  

• NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky obsahující chlór ani jiné drsné čisticí prostředky, 

protože by mohly poškodit povrch dispenzoru. 

• Vodou nečistěte rám dispenzoru, kde je elektroinstalace, prostor pro baterie a prostor 

pro napájení ze sítě vč. samotného adaptéru.  

4. Až po úplném vyschnutí dispenzoru, vložte baterie nebo připojte k el. síti. 

Stojanu či držáku 
Příprava na čištění 

1. Vypněte dávkovač manuálně na dispenzoru, odpojte dispenzor z el. sítě, pokud je tímto 

způsobem napájen. 

2. Odmontujte dispenzor ze stojanu či držáku. 

Způsoby čištění 
3. Doporučení: Čistěte speciálním sprejem na nerez.  

• Pro čištění nerezových ploch použijte speciální sprej na nerez, po aplikaci rozleštěte 

papírovou utěrkou nebo jemným hadrem – čistěte ve směru broušeného povrchu. 

4. Běžné čištění: Mýdlovou či jarovou vodou 
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• Popřípadě očistěte mýdlovou vodou nebo šetrným saponátem např. jarem. Umyjte 

mycí houbou, opláchněte a vytřete do sucha.   

5. V případě zbavení se otisků na nerezových plochách: Mýdlovou nebo horkou vodou či 

organickým rozpouštědlem (například acetonem, alkoholem, okenou), opláchněte a vytřete 

do sucha.   

6. Odstranění odolných skvrn a zabarvení: Jarovou vodou, opláchněte a vytřete do sucha.  

7. Skvrny od oleje a tuků: organickým rozpouštědlem (například aceton, alkohol), následně 

očistěte mýdlovou vodou, opláchněte a vytřete do sucha.   

8. Rez: Naneste na místo, kde se vyskytuje rez, kyselinu šťavelovou a nechte ji 15-20 min působit, 

následně opláchněte a poté umyjte jarovou vodou. Pozor, může dojít k znehodnocení 

broušeného povrchu. Udržujte prosím naše výrobky v takovém stavu, aby ke rzi vůbec nedošlo. 

 

KOMPONENTY DISPENZORU 
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NAPÁJENÍ DISPENZORU 
 

 

 

Napájení je možné buď bateriemi nebo pomocí DC adaptéru 6V/1A. Není standardní součástí balení. 
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DOPLNĚNÍ DEZINFEKCE DO DISPENZORU A KONTROLA TĚSNOSTI 
 

 

 

1. Otevřete přední kryt dávkovače pomocí přiloženého klíčku. 

2. Vyjměte z nádržky zátku. 

3. Nalijte požadované množství dezinfekce – max. 1000 ml, nesmí přetékat. 

4. Ujistěte se, že nedošlo k vyjmutí nádobky od pumpy. 

5. Zkontrolujte, zda z nádržky přes 2x černé gumové těsnění pumpy neprotéká dezinfekce. 

V případě že ano, upravte dle potřeby. 
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Možné opatření:  

• Gumové těsnění nesmí být mimo své drážky, tj. přetočené či překřížené.  

Správné umístění těsnění, viz fotografie níže. 

 

• Umístění těsnění by mělo být mezi výstupkem výpusti nádržky, viz fotografie níže. 

 

• Závit pumpy dostatečně dotáhněte 

o Jemně dotáhněte. 

Upozornění! Pozor na přetažení závitu. 

 

 

 

Dispenzor je plnitelný jakoukoliv dezinfekcí, gelem nebo mýdlem – dle typu dispenzoru.  
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SIGNALIZACE DISPENZORU – LED dioda (zelená / červená barva)  
 

 

 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA DISPENZORU 
Je nezbytné dávkovač kontrolovat, zda je nádobka správně nasazena na pumpu, těsnění správně 

doléhá nebo není zkroucené, mimo své drážky nebo přetržené. Pumpa by měla správně fungovat a 

nezasekávat se (například díky zaschlé dezinfekci kvůli špatné či žádné údržbě).  

Prosím dbejte na pravidelnou údržbu výrobku dle frekvence a místa použití dispenzoru.  
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PREVENTIVNÍ A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

Problém Možná příčina Nápravná opatření Důvod vzniku 
Preventivní 

opatření 

Dispenzor bliká 
zeleně každých 
5 sekund, ale 
nedávkuje. 

Zaschlá 
dezinfekce na 

trysce. 
Důkladně vyčistit 
mýdlovou vodou, 
jarovou, horkou 

vodou. Manuálně za 
sebou vícekrát 
stlačit, aby se 

pumpa uvolnila. 

Nedostatečná 
údržba. 

Pravidelná údržba. 
Důkladně dispenzor 
proplachovat čistou 

vodou a vyčistit. 

Zanesená 
tryska 

nečistotami. 

Zaschlá 
dezinfekce na 

pumpě. 

Zanesená 
pumpa 

nečistotami 

V pumpě je 
přebytečný 

vzduch 

Manuálně za sebou 
vícekrát stlačit, aby 
se pumpa uvolnila a 

dávkovala 
dezinfekci. 

Používání 
dispenzoru s 

nedostatečným 
množstvím 

dezinfekce. Nasání 
vzduchu např. při 

vyprázdnění nádržky 
a následného dolití. 

Dezinfekci doplňujte 
do nádržky před 

úplném 
vypotřebením. 

Dispenzor bliká 
červeně 

každých 5 
sekund, 

nedávkuje. 

Slabá kapacita 
baterií. 

Vyměnit za nové 
baterie s plnou 

kapacitou. 

Teplotní výkyvy či 
instalace na 

chladném nebo na 
přetopeném místě. 

Přemístit na 
vhodnější místo, kde 

je konstantní 
pokojová teplota. 

Dispenzor 
samovolně 

dávkuje 
dezinfekci. 

Umístění na 
přesvětlené 

místo 
Přemístit dávkovač. 

Světelné paprsky 
odrážející se od 

lesklých povrchů do 
senzoru dispenzoru. 

Přemístění na méně 
světlé místo. 

Dispenzor 
samovolně 

protéká. 

Pumpa není 
správně 

nasazena v 
nádržce. 

Vyjmutí nádobky a 
pumpy z dispenzoru 
a správné nasazení. 

Pumpa nebyla 
správně nasazena v 

nádržce. 

Nasadit pumpu do 
nádržky tak, aby 
těsnění pumpy 
správně těsnilo. 

Pravidelná kontrola. 

Těsnění umístit 
správně na pumpu. 

Těsnění pumpy je 
mimo své drážky. 

Pravidelná kontrala 
při vyjmutí a 

nasazení nádržky. 

Výměna nového 
těsnění či celé nové 

pumpy. 

Těsnění dostatečně 
netěsní. 

Opatrné vyndávání 
a nasazování pumpy 
z nádržky, např. při 
pravidelné údržbě. 
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Prasklá pumpa. 
Nelze opravit. 

Výměna za novou. 
Přetlak. 

Zaschlá dezinfekce v 
trysce nebo pumpě 

či jejich zanesení 
nečistotami. 

Prasklá nádržka 
v rozích. 

Nelze opravit. 
Výměna za novou. 

Podtlak. 

Kontrola nádržky, v 
případě podtlaku, 

otevřít víčko 
nádržky a srovnat 

nádobku do 
původního tvaru. 

Dispenzor bliká 
červeně každé 

2 sekundy, 
nedávkuje. 

Překážka pod 
senzorem. 

Odstranit překážku. - 
Nevkládat žádné 

předměty pod 
senzor. 

Znečištěný 
senzor. 

Očistit senzor. 

Dotýkání se 
senzoru, odraz 

dezinfekce při jejímž 
dávkování. 

Pravidelné čištění 
jemným hadříkem s 

mýdlovou vodou. 

Dispenzor 
nebliká ani 
zeleně a ani 

červeně, 
nedávkuje 

Špatný typ 
baterií. 

Vložit správné 
baterie - typ C malé 

mono. 
- - 

Správný typ 
baterií, avšak 

použité baterie 
jsou zcela 

vybité. 

Vyměnit za nové 
baterie s plnou 

kapacitou. 

Použití baterií s 
nedostatečnou 

kapacitou. 

Použití nových 
baterií. Případně 

nekombinovat staré 
či vyřazené baterie s 

novými.  

Teplotní výkyvy či 
instalace na 

chladném nebo na 
přetopeném místě. 

Přemístit na 
vhodnější místo, kde 

je konstantní 
pokojová teplota. 

Nejsou vloženy 
baterie 

Vložit baterie nebo 
použít DC adaptér. 

- - 

Není připojeno 
k el. síti pomocí 

DC adaptéru 

Zapojit k el. síti 
nebo vložit baterie 

- - 

Je připojeno k 
el. síti pomocí 
DC adaptéru 

Kontrola el. sítě či 
el. zásuvky zda jsou 

pod napětím. 

Výpadek el. energie 
v místě instalace 

dispenzoru. 

Přepěťové ochrany, 
zesílení el. obvodu 

aj. 

Dispenzor 
nebyl přepnut 
na provoz z DC 

adaptéru - 
použití bez 

baterií. 

Přepnout na "ON" 
na pravé strané 

dispenzoru. 

Přechod z baterií na 
DC adaptér a 

následné 
nepřepnutí tohoto 

režimu. 

- 
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Uvolněné 
baterie v 

prostoru pro 
baterie.  

Použít baterie od 
jiného výrobce. 

Nedostatečný 
kontakt baterií. 

Baterie nedoléhají 
na plíšky v části pro 

baterie.  

Zakoupení baterií 
od prověřených 

výrobců. 

Baterie byly 
vloženy do 

prostoru pro 
baterie 

nevhodným 
způsobem. 

Vložit baterie 
správně dle 

vyznačené polarity. 
- - 

Špatná 
elektroinstalace 

Výměna za nový 
dispenzor. 

Vada z výroby. - 

 

SERVIS 
Výrobek nevyžaduje speciální servis. Je však nezbytné v pravidelných intervalech výrobek udržovat 

v čistotě a přizpůsobit dle frekventovanosti používání.  

V případě občasného použití, je třeba brát v úvahu, že dezinfekce obsažená v dispenzoru, může 

v pumpě a trysce zasychat a tím může následně docházet k nečekaným problémům, například při 

špatném stlačování pumpy či rozstřiku.  

Pokud je používán dispenzor na frekventovaných místech, je nutné také častěji kontrolovat a udržovat 

výrobek ve funkčním provozním stavu a čistotě, můžete tak zamezit například nepříjemnému úniku 

dezinfekce.  Například zamezíte vzniku prasklin u nádobky v rozích z důvodu podtlaku či pravidelným 

a včasným doplňováním dezinfekce můžete zabránit vzniku prasklin u pumpy. 

Pokud závadu nelze identifikovat nebo problémy přetrvávají, kontaktujte nás prosím na emailové 

adrese podpora@gastro.cz nebo na tel. čísle 770 195 112. 

Pro komunikaci vždy udávejte č. objednávky / případně číslo OP, resp. OPE, fakturační a doručovací 

údaje.  

LIKVIDACE 
Dispenzor / stojan / držák vždy likvidujte s ohledem na životní prostředí.  

Zkontrolujte lokální pravidla zaměřená na tento druh likvidace.  

Mohou existovat speciální požadavky a podmínky 

 

Ukázka stojanu s dispenzorem V2-017003-0004B, odkaz zde: https://youtu.be/1Pyfo9zzU4s 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.  
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