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Avtomatski razkuževalnik
z merilnikom telesne
temperature

D40

36.5

Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila za uporabo
in se temeljito seznanite z varnostnimi napotki oziroma opozorili!
Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!
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•

Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, da se izognete deformacijam.

•

Naprava je primerna za notranjo uporabo, v suhih in ogrevanih prostorih.

•

Napravo namestite na ravno steno ali na stojalo namenjeno za razkuževalnik.

•

Ne bodite grobi pri uporabi razkuževalnika, sicer ga boste poškodovali.

•

Previdno uporabljajte razkuževalnik, da se izognete poškodbam pri morebitnem padcu
nastavka razkuževalnika.

•

Avtomatski razkuževalnik obsega širok spekter uporabe: tovarne, hoteli, restavracije,
poslovne stavbe, bolnišnice, banke, šole, razstavni prostori, stadioni, letališča in drugi
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•

Izdelek je namenjen za uporabo razkužila v tekočini (ni primeren za gel ali peno).

•

Prosimo, redno čistite izdelek.

•

Ne izpirajte izdelka pod tekočo vodo, da ga ne poškodujete.

•

Ne čistite izdelka z močnimi jedkimi kemičnimi raztopinami, saj bodo uničile in deformirale površino izdelka.

•

Izdelka nikoli ne razstavljajte, popravljajte in spreminjajte brez ustreznega dovoljenja.

•

Pri menjavi pazite, da prah NE bo prišel v rezervoar za razkužilo, saj se črpalka lahko
zamaši. Če ugotovite, da je notranjost rezervoarja umazana, se posvetujte z našim
oddelkom za pomoč strankam.

•

Ne vlivajte jedkih kemikalij in podobnega.

•

Izdelka ne izpostavljajte ognju.

•

V primeru slabše izhodne količine razkužila zamenjajte baterije.

•

Pri nalivanju razkužila v rezervoar pazite, da tekočina ne pride do senzorja! Uporabljajte priložen lij za točenje razkužila!

2

3

Tehnične lastnosti
Izdelek ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi!
Izdelek je primeren le za notranje, ogrevane prostore!

Lastnosti

Podrobnosti

Model

Kobterm D40

Vrsta črpalke

podpira razkužilo v tekočini (ne podpira gela ali
pene)

Razkužila ne smete razliti po razkuževalniku saj
lahko poškodujete senzor! Uporabljajte priložen lij!

Vsebina

Zmogljivost

1000 mL

Izhodna količina

0,8 – 1 mL

Delovna temperatura

+15 oC ~ 35 oC

Razpon merjenja temperature

0 oC ~ 50 oC

Doseg senzorja za merjenje

5 – 10 cm

temperature

Paket vsebuje:
•

1 kos avtomatski razkuževalnik z merilnikom telesne temperature

•

4 kos večji vijak, 2 kos manjši vijak, 4 kos vložki

•

1 kos ključ

•

1 kos lij za točenje razkužila

•

1 kos lovilec razkužila

•

navodila za uporabo

Natančnost merjenja

+/-0,2 oC

Napajanje

baterije (4 x LR14 velikosti C)

Poraba

3W

Material

ABS

Teža

920 g

Namen uporabe

notranja uporaba, ogrevani in suhi prostori

Način namestitve

na zid ali na stojalo namenjeno za razkuževalnik

Barva

bela

36.5

1 kos

4 kos

4 kos

2 kos

4

1 kos

1 kos

1 kos
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Priročnik za uporabo razkuževalnika
1. Sestavni deli
Pokrov
rezervoarja razkužila

Ključ

Ohišje
Okvir

Rezervoar za
razkužilo

Stikalo za zaznavanje
odprtega pokrova

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Izklop (OFF)
Vklop (ON)

Zaslon za merjenje
temperature

Pokrov baterije
Šoba

2.2. Delovanje
1. Odprite pokrov rezervoarja in s pomočjo priloženega lijaka nalijte razkužilo (slika 4).
Bodite previdni, da ne razlijete razkužila po razkuževalniku saj lahko poškodujete senzor!
2. Odprite pokrov baterij (slika 5) in namestite baterije (4 x LR14 velikosti C).

Sprednji pokrov

3. Vklopite napravo (ON) za začetek uporabe.
Opomba! Če se izhodna količina razkužila zmanjšuje (čeprav je na voljo zadostna količina),
zamenjajte baterije. Pred ponovnim polnjenjem izklopite napravo (OFF).

2. Namestitev in delovanje
2.1. Namestitev
1. S pomočjo ključa odprite sprednji pokrov razkuževalnika (slika 1).
Razkuževalnik namestite na steno ali na stojalo namenjeno za razkuževalnik.
2. Označite luknje za namestitev (slika 2).
3. Zgornji del razkuževalnika pričvrstite (slika 3) s 4 velikimi vijaki, spodnji del pa z 2 majhnima
vijakoma.

Slika 4
6

Slika 5
7

3. Opis funkcij

Nastavitev vrednosti za opozorilo ob visoki temperaturi:
Ko ste vstopili v način nastavitve prikaza v stopinjah Celzija in Fahrenheita, hkrati pritisnite +

3.1. Stikalo ON/OFF
1.

in –, da vstopite v nastavitve opozorila ob visoki temperaturi. Nato nastavite vrednost opozo-

S premikom navzgor izklopite napravo (OFF), navzdol pa vklopite (ON). Pred ponovnim
zagonom naprave počakajte 10 sekund v stanju izklopa (OFF).

2.

Ko je pokrov odprt, naprava ne bo niti zaznavala stikov niti oddajala razkužila, prikazala
pa bo stanje izklopa (OFF) za 1 sekundo. Ko je pokrov zaprt, se ob treh piskih prikaže
stanje vklopa (ON), kar pomeni, da je naprava pripravljena za uporabo.

rila ob visoki temperaturi s pomočjo + in –. Samodejna nastavitev je 38 stopinj, razpon pa je
med 35 in 42 stopinj s koraki po 0,1 stopinje. Sistem bo po 2 sekundah neaktivnosti zapustil
način nastavitev in shranil izbrane parametre.

Nastavitev vrednosti za kompenzacijo temperature:
Ko ste vstopili v način nastavitve vrednosti za opozorilo ob visoki temperaturi, hkrati pritisnite
+ in –, da vstopite v nastavitve vrednosti za kompenzacijo temperature. Nato nastavite vred-

3.2. Nastavitev funkcij

nost za kompenzacijo temperature s pomočjo + in –. Samodejna nastavitev je 0,0 stopinje,
razpon pa je med –1,0~+1,0 s koraki po 0,1 stopinje. Sistem bo po 2 sekundah neaktivnosti

Ko odprete pokrov, lahko nastavljate funkcije s pomočjo gumbov + in –. Na voljo so štiri

zapustil način nastavitev in shranil izbrane parametre.

nastavitve funkcij: namestitev izhodne količine (manjša ali večja), prikaz v stopinjah Celzija
ali Fahrenheita, nastavitev vrednosti za opozorilo ob visoki temperaturi in za kompenzacijo
temperature.

3.3. Merjenje in nastavitev temperature

Nastavitev izhodne količine:

1.

Izhodno količino (izhodni čas) lahko nastavite z enkratnim pritiskom na + ali –. Območje

2.

nastavitev je med 0,1 in 5,0 s, vsak korak pa predstavlja 0,1 s. Ko zaključite z izbiro nastavitve,
bo sistem po 2 sekundah neaktivnosti zapustil način nastavitev in shranil izbrane parametre.
Običajna nastavitev je 0,3 s.

Izbira med prikazom v stopinjah Celzija in Fahrenheita:
Hkrati pritisnite + in –, da vstopite v način nastavitve prikaza temperature. C je okrajšava za
Celzij, F pa za Fahrenheit. Preklapljate lahko s pomočjo izbire + in –. Sistem bo po 2 sekundah
neaktivnosti zapustil način nastavitev in shranil izbrane parametre.

Ko naprava zazna roko, prične s testom temperature. Senzor za temperaturni test se
nahaja pod sprednjim pokrovom razkužilnika.
Pazite, da boste roko približali dovolj blizu senzorja za merjenje. Čas merjenja znaša
približno 0,8 s.

3.

Med meritvijo ne premikajte rok, da ne pride do potvarjanja rezultatov merjenja.

4.

Po končani meritvi se bo prikazala izmerjena temperatura. Ob izpustu razkužila bo
posvetila tudi UV-luč.

5.

Če bo izmerjena temperatura 2 sekundi po izpustu tekočine ostala znotraj običajnega
časovnega razpona, bo meritev zaključena in vrednost temperature bo izginila.

6.

Če bo izmerjena temperatura višja od nastavljene vrednosti temperature, bo vrednost
temperature prikazana 5 sekund in pojavil se bo zvočni signal.

7.

Če bo izmerjena temperatura nižja od 32 stopinj, se bo prikazal napis "Lo", če pa bo
izmerjena temperatura višja od 42 stopinj, se bo prikazal napis "Hi".
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Splošne informacije

Garancijska izjava

Splošne varnostne informacije

KOBRA Team d. o. o. izjavlja:
•

Izdelek je namenjen za notranjo namestitev. Razkuževalnik ne izpostavljajte direktni sončni
svetlobi, da se izognete deformacijam. Razkužilo ne smete razliti po razkužilniku saj

s priloženimi navodili,
•

lahko poškodujete senzor! Uporabljajte priložen lij! Uporabljajte izključno navedene baterije.
Razkuževalnika ni dovoljeno razstavljati, spreminjati ali popravljati.

da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu
da je garancijski rok za napravo 12 mesecev od dneva nakupa in začne teči z izročitvijo
blaga potrošniku. Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.

•

da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši
od 45 dni od dneva prejetja naprave v popravilo. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45

ES izjava o skladnosti

dni bomo zamenjali z novim, brezhibnim izdelkom. Pokrivamo tudi stroške transporta
in sicer največ v višini stroškov javnega transportnega sredstva (pošte).

Proizvajalec izjavlja, da je avtomatski razkuževalnik KOBTERM D40 v skladu z evropskimi ES

•

o skladnosti so dosegljivi na naslovu uvoznika, navedenemu na garancijskemu listu.

da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še
za trikratno osnovno garancijsko dobo.

direktivami in bistvenimi varnostnimi pravili (potrdilo predstavlja CE znak). Izjave in certifikati
•

garancija velja za ozemlje Republike Slovenije;

•

garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za
napake na blagu.

Odstranitev izdelka med odpadke

•

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in
pravilno izpolnjeno garancijo.

V EU te naprave ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke! Napravo odvrzite na zbirnem mestu, namenjenemu za tovrstne izrabljene izdelke. Informacije boste dobili v pristojnih
komunalnih podjetjih.

Garancija ne pokriva napak, ki so nastale:
•

pri nestrokovni ali malomarni uporabi, ki ni v skladu s priloženimi navodili
pri nepooblaščenem posegu v napravo (fizično ali programsko)

•
•

z mehanskimi poškodbami
zaradi visokonapetostnih sunkov, izpostavitve kemikalijam, tekočinam ali zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ali drugih višjih sil
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•

montaže, ki je neskladna z navodili za namestitev

•

če so odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke oz. serijske številke
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Garancijski list
Uveljavljanje garancijskega zahtevka:
Za uveljavljanje garancijskega zahtevka obvestite pooblaščeni servis o domnevni napaki na
napravi in jo v najkrajšem času, ko ste napako odkrili, seveda pred iztekom garancijskega roka,
dostavite na pooblaščeni servis ali prodajno mesto, kjer ste napravo kupili. Ob uveljavljanju
zahtevka je treba predložiti okvarjeno napravo, potrjen garancijski list in originalni račun, iz
katerega so jasno razvidni ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa ter tip in serijska

Izdelek: Avtomatski razkuževalnik z merilnikom

telesne temperature KOBTERM D40

številka naprave.

Model; serijska št.:………………………………………………………….
Datum in kraj prodaje:…………………………………………………….
Datum izročitve:………………………………………………………………
Pooblaščeni prodajalec:…………………………………………………..
Podpis in žig prodajalca:………………………………………………….
Podaljšanje garancije:……………………………………………………..
Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: KOBRA Team d.o.o., Levičnikova c.2,
8310 Šentjernej, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom in priloženim
računom.

UVOZNIK IN POOBLAŠČENI SERVISER:
KOBRA Team d. o. o., Levičnikova cesta 2, 8310 Šentjernej
T: 07 30 81 118 , 041 600 700, info@kobra.si; www.kobra.si
Proizvedeno na Kitajskem za KOBRA Team d. o. o.
© 11/2020 V1
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Levičnikova cesta 2
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