
 

 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

142B FL-S4205 Dispenser Botosei Unica Folosinta 
 

Va multumim pentru ca folositi dispenserul nostru automat pentru botosei 

de unica folosinta! Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de 

folosire si sa il pastrati la indemana, pentru cazul in care va fi nevoie sa 

recititi informatia in viitor. 

 

` Acest dispenser reprezinta o solutie rapida si igienica de protectie a spatiilor interioare 

de eventualele impuritati si microorganisme aflate pe incaltamintea angajatilor si/sau 

vizitatorilor. Poate fi folosit in domenii multiple, cum ar fi: domeniul medical, hoteluri, 

productie, laboratoare, clean room, muzee, aeroporturi, casnic etc. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLOSIREA DISPENSERULUI 

Pasiti cu un picior in 
centrul dispenserului 

Apasati usor cu talpa pe 
baza interioara a 

dispenserului 

Incaltamintea va fi 
automat acoperita. 

ATENTIONARI 

- Asigurati-va ca ati aliniat lungimea/latimea rezervei 
cu lungimea/latimea dispenserului; 

- La o alimentare de completare a dispenserului, 
atunci cand introduceti noile rezerve de botosei 
asigurati-va ca impingeti in jos, in acelasi timp, 
clips-ul T al rezervelor existente deja in dispenser; 
altfel, exista riscul de fortare si defectare a 
dispenserului; 

- Inainte de folosire, asigurati-va ca sunt inserate 
clipsurile-T ale rezervei in toate cele 4 colturi ale 
dispenserului si ca fiecare sarma de siguranta este 
inlaturata. 

- Inainte de folosire, asigurati-va ca pentru cea mai 
de sus rezerva de botosei, clips-ul T este tras la 
aproximativ 1 mm distanta de deschizatura de 
banda elastica; daca nu este asa, trageti usor clipsul 
spre exterior. 

- Cand folositi dispenserul, pasiti ferm in mijlocul 
acestuia, apasand dintr-o singura miscare baza 
acestuia.  

- In cazul in care, dupa o perioada lunga de utilizare, 
sina de ghidaj nu mai functioneaza corect, puteti 
folosi ulei lubrifiant pentru remediere. 

- Pentru o performanta optima, este de preferat sa 
introduceti rezervele in dispenser cat mai aproape 
de momentul folosirii. 



 

 

 

 

 

1. Extindeti rezerva cu atentie la sincronizarea 
directiei cu dispenserul. 

2. Pozitionati un capat in coltul aferent. 

3. Trageti de elastic si instalati clipsurile din 
coltul diagonal opus. 

4. Repetati pentru celelalte doua colturi. 

FOLOSIREA DISPENSERULUI 

DISPENSERUL ESTE POTRIVIT PENTRU LOCATII VARIATE 

Importator: RENANIA TRADE SRL,  
Str. Dezrobirii, Nr. 19, 540240, Targu Mures, Romania 


