
 

iNANO Automatic
Inteligentní senzorový dávkovač mýdla



1. Přesnost: ±0,2 °C (34~45 °C, před použitím dávkovač vložte na 30 minut do provozního prostředí)

2. Typ alarmu: blikání + pípání ve smyslu „DIDIDI“

3. Vzdálenost měření: 5 cm

4. LED displej: Číslo

5. Rozhraní: Type-C

6. Kapacita nádoby: 1 000 ml

7. Typ montáže: Zavěšení na zeď, zavěšení na tripod

8. Provozní teplota: 10 °C~40 °C (15 °C~35 °C doporučená)

9. Rozsah měření: 0–50 °C

10. Doba odezvy: 500 ms

11. Čas přechodu do pohotovostního režimu: 5 sekund bez akce, dynamická smyčka s bílým světlem

12. Napájecí zdroj: DC 5 V 1 500 mA (nebo 4 AA baterie)

13. Rozměry: 120 × 88 × 280 mm

14. Typ náplně: tekutý dezinfekční prostředek na ruce

1. Pohotovostní režim: bílá tečka v pravém dolním rohu střídavě bliká. (Obr. 1)
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2. Normální teplota: zobrazuje aktuální teplotu a na
displeji jednou blikne zelená kontrolka. (Obr. 2)

3. Abnormální teplota: zobrazuje aktuální teplotu a 
na displeji bliká červená kontrolka. (Obr. 3)

(Obr. 2) (Obr. 3)

4. Mimo rozsah měření (poznámka: nedávkujte si dezinfekční prostředek na ruce):
„Lo“: Alarm velmi nízké teploty. (Obr. 4);
„Hi“: Alarm velmi vysoké teploty. (Obr. 5)
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1. Měření teploty a mytí rukou: Umístěte svou ruku pod spodní část zařízení, dokud neuslyšíte zvuk „DI“, poté 
se na LED displeji zobrazí teplota a vytlačí se dezinfekční prostředek na ruce. (Obr. 6)
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2. Funkce tlačítek:
(1) Tlačítko : Nastavení funkcí (obr. 7) (2) Tlačítko F/C: Nastavení konkrétních funkcí (obr. 8)
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3. Nastavení funkcí
Jedním stisknutím tlačítka  nastavíte jednotky teploty
Stisknutím tlačítka F/.C přepínáte mezi stupni Celsia a Fahrenheita
C: Celsius F: Fahrenheit (Obr. 9, Obr. 10)
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Dvojnásobným stisknutím tlačítka  nastavíte pracovní režim
Stisknutím tlačítka F/.C přepnete pracovní režim zařízení Bo:body mode (tělo) co:counting mode (počítání) 
sur:surface mode (povrch)

Trojnásobným stisknutím tlačítka  nastavíte teplotu alarmu
Stisknutím tlačítka F/.C přepnete teplotu alarmu mezi 36 °C až 39 °C

Čtyřnásobným stisknutím tlačítka  nastavíte hlasitost
Stisknutím tlačítka F/.C přepnete hlasitost z U0 na U4

Pětinásobným stisknutím tlačítka  nastavíte jazyk zařízení
Stisknutím tlačítka F/.C nastavíte jazyk CH/EN/KO/PT/ES/JP/IT/DE/FR/RU/NL/AR/LU
CH: čínština EN: angličtina KO: korejština PT: portugalština ES: španělština JP: japonština IT: italština DE: 
němčina
FR: francouzština RU: ruština NL: holandština AR: arabština LU: vietnamština



Šestinásobným stisknutím tlačítka  nastavíte množství vytlačeného desinfekčního prostředku
Stisknutím tlačítka F/.C nastavíte dobu vytlačování mezi 01 a 20 sekundami

Stisknutím tlačítka  na 2 sekundy nebo déle zařízení zapnete/vypnete

Způsob montáže 1: Zařízení zavěšené na zdi Způsob montáže 2: Zavěšení na tripod

U Navrtejte gumový doraz do zdi U Namontujte dané příslušenství (pro šroubovací patici 
tripodu) do této polohy
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Způsob montáže 3: Zavěšení na kovovou základnu Způsob montáže 4: zařízení s kovovou základnou 
zavěšeno na stěně

U Vložte šroub do gumové zátky

U Navrtejte gumovou zátku do zdi
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Způsob montáže 5: zařízení s kovovou základnou na tripodu

U zamykací deska

U montážní šroub

U Připevněno suchým zipem ke středu základny

U Namontujte dané příslušenství (pro šroub tripodu) do
této polohy

U Omotáno kolem tripodu a přilepeno na suchý zip v 
kovové základně

(Obr. 15)

Stiskněte spínací tlačítko na 
pravé straně zařízení (obr. 16)

otevřete kryt baterií, vložte 4 ks baterií a 
zavřete kryt baterií
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Zobrazují se vyšší teploty.
A. Pokud budete měřit teplotu ihned po přemístění zařízení z chladného prostředí do teplé 

místnosti, bude naměřená teplota vyšší.
Před měřením teploty umístěte zařízení na 30 minut do teplé místnosti.

B. Tepelný senzor je po určitou dobu vystaven přímému slunečnímu záření.
C. Neměřte teplotu ihned například po pláči, protože díky tomu je teplota obličeje vyšší než 

obvykle.

Zobrazují se nižší teploty.
A. Možný vliv – pocení. Nepoužívejte tento výrobek po plavání, sprchování nebo cvičení, 

protože tyto aktivity způsobují pokles teploty pokožky. Důkladně osušte své tělo a počkejte 
30 minut, než si změříte teplotu.

B. Šmouhy na teplotním senzoru. Vyčistěte senzor přidáním malého množství alkoholu na 
vatový nebo bavlněný měkký tampon.

C. Teplotu si změřte ihned po příchodu dovnitř z chladného prostředí. Před měřením teploty 
počkejte, až se teplota vašeho čela stabilizuje a dosáhne normální teploty.

D. Kromě čela je důležité měřit teplotu i na jiných částech těla. Například teplota rukou bude 
vykazovat nižší výsledek testu teploty.

Poznámky k provozu:
Rady k provozu: Nelijte dezinfekční prostředek na ruce do hlavice teploměru a senzoru vzdálenosti.
Po přidání dezinfekčního prostředku na ruce by se měl pouze odložit stranou.

Vyrobeno v Číně


