
STERIL KÄSIDESIAUTOMAATIN KÄYTTÖOHJEET             1) 

 

Automaatti avataan mustalla avaimella painamalla                                                 

kevyesti alaspäin. Säilytyspaikan avaimelle löydät                                            

automaatin vasemmasta kyljestä.                                                                                             

 

2) Avatun kannen alla on käsidesisäiliö                                           

ja patterikotelo. Poista patterikotelon                                         

päältä harmaa kansi liu'uttamalla ja                                            

lisää neljä paljon energiaa vaativan laitteen                                            

C-paristoa LR14, esim. Varta Longlife Power,                                         

Energizer Max Plus, GP Ultra Plus. Aseta paristokotelon 

kansi takaisin paikoilleen. Mikäli laitteeseen on tilattu 

verkkovirtajohto paristoja ei tule laittaa paikoilleen.  

Suosittelemme käyttämään laitteen omaa verkkovirtajohtoa 

joka on ostettavissa lisävarusteena.                                             

                                                                                                                                                       3) 

Nosta käsidesisisäiliön päällä oleva musta korkki ja täytä                                                  

säiliö Steril käsidesillä käyttämällä esim. suppiloa apuna.                                                                      

Kuivaa mahdolliset valumat ja roiskeet pois.                                                                      

Pyri välttämään kaatamasta isoja määriä ohi, säiliön alla on                                

moottori ja piirilevyt jotka saattavat vahingoittua käsidesistä.  

 

 

4)  Sulje säiliön korkki ja automaatin kansi. Lisää kyltti 

poistamalla 3m suoja teipin päältä. Asemoi kyltti keskelle ja 

paina takaa tukien kyltti kiinni.                              

                                                                                                                         5) 

Automaatin oikeasta kyljestä automaatti                     

laitetaan päälle. Ylin asetus poispäältä,                        

keskimmäisestä (S) ja alimmasta (L) valitaan               

annosten koko.  



Aseta Steril käsidesiautomaatti haluttuun 

paikkaan ja tarkista toimivuus laittamalla kädet 

automaatin alle 3-10cm etäisyydelle.          

Huomaa, että tämä pitää tehdä pari kolme kertaa, 

että aine kiertää säiliöstä letkuihin.  

Mikäli automaatti ei tähän reagoi eikä edessä 

vilku valoa tarkista, että patterit ovat oikein ja 

kunnolla paikoillaan.  

Käsidesiautomaatti vilkuttaa edessä vihreätä     

valoa kun automaatissa on kaikki kunnossa. 

Punaisen valon vilkkuessa aine säiliöstä on 

lopussa tai pattereiden varaus on alhainen.  

Huomaa, että vähän tai kohtalaisesti energiaa vaativan laitteiden C-paristot 

(Pirkka, Airam, Duracell Plus Power) eivät toimi laitteessa ollenkaan tai 

toimivat huonosti. Väärät paristot voivat vahingoittaa tai rikkoa laitteen. 

Sumuautomaatissa tulee käyttää vain täysin juoksevaa käsidesiä, ei geeliä.                 

Tippa-automaatissa voidaan käyttää geelimäistä ja juoksevaa käsidesiä.  

Steril käsidesiautomaatin käyttölämpötila on +18-25 °C astetta, laitetta ei tule 

käyttää tai säilyttää suorassa auringonpaisteessa.  

Ongelmatilanteissa saat apua info@steril.fi tai soittamalla 0400477527 

Steril käsidesiautomaatissa on 12kk takuu kun automaatissa käytetään       

Sterilin käsidesiä. Huomaathan, että takuu ei korvaa uutta laitetta jos laitetta 

käytetään näiden ohjeiden vastaisesti.  

Tilaukset info@steril.fi tai soittamalla 0400477527.  

 


