
Ficha Técnica

S-DISPENSER
Dispensador Automático de Gel & Sabão

Componentes

Armazenamento e Limpeza

Se danificado Produzido por:

Pode ser armazenado e transportado nas suas embalagens originais à temperatura ambiente (0°C a 30°C). Pode ser arma-

zenado em ambientes escuros até 3 anos. Não armazenar em locais de exposição direta de luz e calor. Limpar com água 

morna, sabão e um pano macio ou com solução desinfetante não abrasiva. Não usar solventes ou abrasivos.

Caso o dispensador se apresente com picadas, riscado ou dan-

ificado deve ser substituída por outra equivalentes de origem.

PLASTIMAGO Lda. | Estrada de Leiria, Nº 208 

Embra 2430-091 | Marinha Grande, Portugal

MADE IN
PORTUGAL

(SLP-D)

Caixa do
dispensador
ABS

O seu logótipo

Dimensões do produto:
 129C x 106L x 273A mm

Criado por Grupo SOCEM  | www.s-lifepro.pt | sales@s-lifepro.pt

Alimentação por pilhas
Pilhas 1.5V AA (4 pack) — não 
incluídas.

Bomba e reservatório amovível
Permite limpeza das peças 
singulares.

Capacidade para 1000ml
Reservatório reutilizável.

Características

Chave de segurança
O reservatório é aberto apenas 
com chave.

Design moderno
Ajusta-se a todos os ambientes. 
Possibilidade de personalização 
com logótipo da empresa.

Descarga ajustável
Escolha descarga gota a gota ou 
por jacto e 1 ou 2 doses (1ml cada).

A Vista de Frente

B Vista de Trás

C Reservatório

D Tampa do reservatório

E Bloqueio de segurança

F Chave

G Bomba

H Caixa de controlo de bateria

I Íman — o dispensador funciona 
apenas quando activado pelo íman

J O-ring

L 4x Parafusos

M 4x Buchas

Fácil de usar 
Higiénico e facilmente 
desinfetável.

Sem contacto 
Ativação por movimento.
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Ficha Técnica

S-DISPENSER
Dispensador Automático de Gel & Sabão

(SLP-D)

Lista de peças.

Instalar o doseador na altura recomendada do chão ou da mesa:
a) Com um lápis, marcar o local para colocar os furos na parede;

b) Colocar as fixações e os parafusos.

Nome das peças.

Como tornar o doseador funcional:
a) Coloque as pilhas;

b) Escolha descarga gota a gota ou por jacto;

c) Coloque o reservatório dentro da caixa;

d) Encha o reservatório com líquido ou gel;

e) Feche a tampa frontal.

1.

3.

2.

4.
a) b)

ou

4x 4x

REMOVA A CHAVE

ANTES DA INSTALAÇÃO

Distância ± 110cm

Do chão
Distância ± 30cm

De uma mesa

Chave

Bloqueio
de segurança

Tampa do
reservatório

Proteção traseira

Interropetor (on/
off) com opção de 

dosagem (1 ou 2 ml)

Indicador led

Reservatório

Estrutura
(Bomba + Caixa 
de controlo/
pilhas)

Tampa da caixa
para as pilhas

Tampa frontalSensor magnético

4x

4x

  

d)a) e)b)

Instruções de instalação
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