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NAVODILA ZA UPORABO PRESTIGE SENSOR    

 

 

 

 

 

Neupoštevanje spodnjih opozoril lahko povzroči resne poškodbe uporabniku 

 

 
ZARADI MOŽNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA 

 ne perite neposredno s tekočo vodo 

 električni vtikač namestite vstran od tekoče vode 

 Ne priključite in uporabljajte v prostorih z veliko 
količino pare (savne ...) 

NE ZAMENJUJTE SAMI NAPAJALNEGA KABLA 
NE NAMEŠČAJTE V PROSTORIH Z IR ŽARKI 

NE DEMONTIRAJTE ALI NA SILO ODTRANJUJTE NAPRAVE, 
KO JE PRIKLOPLJENA 

 

Neupoštevanje spodnjih opozoril lahko povzroči resne poškodbe na napravi 

 

ZARADI MOŽNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA 

 Uporabljajte le pod napetostjo 220 – 240 V in 
50/60 Hz +/- 10 % 

 Ne uporabljajte, če je poškodovan kabel ali 
vtikač 

 Pred uporabo se prepričajte, da je vtikač v celoti 
vtaknjen v vtičnico 

 
DA NE POŠKODUJETE NAPRAVE 

 Je ne čistite z agresivnimi čistili in sredstvi 

 Ne udarjajte po senzorju ali zaščitnemu pokrovu 
 

 

Električno napajanje: 220 – 240 V 50/60 Hz 

Baterijsko napajanje: 4x 1,5 V D-velikost (Lr20) 

Poraba: <7,5W 

Napetost: 6 V 

Tok: 1 Amp 

Domet senzorja:  10 – 80 mm 

Dimenzije: 255 x 350 x 450 mm 

Teža 3190 g 
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NASTAVLJANJE PROGRAMOV IN FUNKCIJ PODAJALNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavitev časa neaktivnosti 

Nastavite 

dolžino 

odvitja 

brisačke 

Nastavitev časa neaktivnosti: 

Čas neaktivnosti med 

posameznimi sprožitvami 

senzorja nastavite z gumbkom 

TIME (čas), tako da ga zavrtite 

v smeri urinega kazalca ali v 

nasprotni smeri. Čas 

neaktivnosti lahko nastavite 

med 0,5 sekunde in 15 

sekundami. 
Nastavitev dolžine brisačke: 

Dolžino brisačke nastavite z gumbkom LENGTH (dolžina), tako da ga zavrtite v smeri 

urinega kazalca ali v nasprotni smeri. Nastavite lahko dolžino od 15 – 40 cm. 

PODAJALNIK IMA VGRAJENA 2 PROGRAMA 

Med programoma mpreklapljamo, tako da pritisnemo gumbek s senzorjem za 10 – 

15 sekund (modra lučka ob senzorju začne utripati modro, ko se prižge rdeča je 

prišlo do spremembe programa). 

1. PROGRAM 

Upošteva nastavitev dolžine brisače, ne upošteva časovnika in gumbek 

s senzorjem za ročno odvijanje brisače JE aktiven. 

Ročno s pritiskom na gumbek lahko odvijemo brisačo brez da jo 

otrgamo, ko brisačo odtrgamo nam takoj pripravi novo (v nastavljeni 

dolžini) 

2. PROGRAM 

Upošteva nastavitev dolžine brisače in časovnika, gumbek s senzorjem 

za ročno odvijanje NI aktiven. 

Ko sprožimo senzor nam poda brisačko, dokler je ne vtrgamo nam ne 

odvije nove, niti ob pritisku na gumbek s senzorjem. Čas neaktivnosti 

teče od zadnjega odvijanja. 

 

Priporočamo izbiro programa glede na frekvenco obiska in namenskost uporabe. 2. 

PROGRAM je nekoliko bolj varčen in je bolj primeren za javna mesta. 
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NAMESTITEV IN ZAMENJAVA BATERIJ 

DA SE IZOGNETE MOREBITNIM POŠKODBAM OB NAMEŠČANJU BATERIJ 

OBVEZNO IZKLOPITE PODAJALNIK IZ ELEKTRIČNEGA NAPAJANJA! 

 

 

 

 

 

 

 

OPOZORILNI SIGNALIZATORJI 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAŽA 

Za montažo uporabite le priložene vijake in podložke. Montažo naj opravi 

usposobljena oseba. 

 

Pri prvem nameščanju oz. zamenajvi baterij 

najprej odpritevarnostni pokrov in snamite 

rolo brisač za lažji dostop, nato odprite 

spodnji pokrov za baterije in vstavite 

baterije, namestite pokrov, vstavite rolo in 

zaprite varnostni pokrov s pomočjo 

priloženega ključeka. 

Pri nameščanju baterije bodite pozorni na 

pola (+)(-) na baterijah. 

 GORI MODRA LUČ – podajalnik je v pripravljenosti 

 GORITA MODRA IN RDEČA LUČ – ni papirja ali ni 

pravilno nameščen 

 UTRIPA MODRA LUČ – podajalnik je v neaktivnosti 

 NI LUČI – podajalnik čaka na trganje brisačk 

PODAJALNIK AVTOMATSKO PREKLOPI MED BATERIJSKIM IN 

ELEKTRIČNIM NAPAJANJEM. NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE JE 

MOŽEN PRIKLOP S KABLOM V VTIČNICO ALI NEPOSREDNO NA 

ELEKTRIČNO NAPAJANJE. SLEDNJO NAJ OPRAVI SERVISER ALI 

DRUGA USPOSOBLJENA OSEBA. 
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GARANCIJSKA IZJAVA 

Zagotavljamo vam 1 letno servisno garancijo, sevis je organiziran na sedežu podjetja 

Omega d.o.o., Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja Radgona (tel. 02/56 11 762). 

V kolikor opazite pomanjkljivosti na napravije ne uporabljajte - nemudoma pokličite 

pooblaščeni servis. 

Predmet garancije: 

- V garancijskem roku poravnamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo 

pomanjkljivosti ali okvar, torej stroške dela in materiala ter stroške prenosa 

oziroma prevoza do najbližjega pooblaščenega serviserja (sedež podjetja 

OMEGA d.o.o. in poslovne enote), po najbolj racionalni in ugodni tarifi, ki velja v 

javnem prometu za transport izdelka, ob predložitvi ustrezne dokumentacije. 

- V garancijo ne štejejo morebitna tekoča vzdrževalna dela in redni servisi 

(nastavitve, kontrola, zamenjava potrošnega materiala) 

- Garancija ne velja v primeru okvar, ki nastanejo zaradi neupoštevanja priloženih 

navodil, nenamenske ali nepravilne uporabe. 

- Garancija ne krije okvar nastalih zaradi mehanskih poškodb, nepravilne ali 

nenamenske uporabe in ob uporabi neustreznih polnil. 

Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, 

ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

GARANCIJSKA DOBA: 1 leto od dneva nakupa. 

Datum prodaje: ……………………..        

 

Podpis prodajalca: …………………………………….           Žig:………………………………………… 

Izjavljamo: 

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če se boste 

držali priloženih navodil; 

- da bomo zagotovili servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za 

aparat še7 let od dneva prodaje; 


