
Ná vod ná instáláci á ú drž bú  CN 
dá vkovác ú  tekútý ch mý del 

ZKMDV010099,   ZKMDV005098,   ZKMDV005099, a další verze 

Otevření dávkovače 
K otevření použijte přiložený klíč, kterým stlačíte dva vnitřní zámky a potom odklopíte vnější kryt 

směrem dolů. Vloženou nádobku s víčkem a s pumpou na spodku můžete vyjmout směrem vzhůru po 

stlačení plastové západky, která je součástí zadní stěny viz obr. 2. 

Upevnění 

Dávkovač umístěte na stěnu cca 10 cm nad umyvadlo,  viz obr. 1 

K připevnění jsou u dávkovače přiloženy 3 vruty s hmoždinkami. 

V případě potřeby lze připevnit dávkovač na stěnu oboustrannými samolepkami, pro spolehlivé 

uchycení však doporučujeme použít k samolepkám alespoň jeden – horní vrut. 

Zprovoznění 
1) Zatlačte na západku a vyjměte vnitřní nádrž z rámu, viz obr. 1 

2) Nalejte do nádržky trochu vody a několikrát stlačte výdejní hubici, až se pumpa zaplní vodou a 

vystřikuje z výdejního otvoru. 

3) Potom zbytek vody vylejte a naplňte do zásobníku tekuté mýdlo 

4) Vložte zásobník do rámu, přiložte poklici a uzavřete předním krytem s tlačítkem 

5) Několikrát stlačte tlačítko, abyste z prostoru pumpy vytlačili vodu a zkontrolovali dávkování 

Údržba 
Provádějte nejméně 1x ročně nejlépe po spotřebování mýdla, při vniknutí nečistot, nebo při 

poruchách typu protékání.  Čištění provádějte vodou teplou maximálně 60°C, jinak hrozí poškození 

dávkovače. 

1) Zatlačte na západku a vyjměte vnitřní nádrž z rámu, viz obr. 1 

2) Propláchněte nádržku vodou a odstraňte případné nečistoty 

3) Výtokovou hubici otočte proti směru hodinových ručiček (obr. 2) a vyjměte  pružinku s 

gumovým těsněním, viz obr. 3. 

4) Naplňte nádrž vodou a propláchněte celou pumpu tak, aby se vyplavily nečistoty. 

5) Do výtokového otvoru vložte gumové těsnění s pružinkou a hubici uzavřete pootočením ve 

směru hodinových ručiček, viz obr. 4. 

Obr. 1 Obr. 2 



6) Výtokovou hubici otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte spolu s pružinkou a 

gumovým těsněním  

Nádržka a pumpa se správnou polohou vkládání výstupního ventilku (obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gumový hříbek musí dosedat na „O“ kroužek v tělese pumpy (obr. 4). 

Pokud vyjmete z tělesa i “o“ kroužek, po vyčištění lůžka je třeba jej do lůžka 

důkladně zatlačit, i zde může být nečistota a mýdlo tudy může protékat, 

v provozu se to ale stává ojediněle. 

 

Seznam dostupných náhradních dílů a příslušenství 
 

Náhrandí sada pro CN dávkovače mýdla 

Náhradní klíče pro dávkovače CN - sada 

Pevný klíč k zásobníkům 

Chromové tlačítko k CN dávkovačům pěnového i tekutého mýdla 

Náhradní pumpa pro CN dávkovače tekutého mýdla 0,5 l 

Náhradní pumpa pro CN dávkovače tekutého mýdla 1 l 
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http://www.cormen.cz/p/854/7176/nahradni-sada-pro-cn-davkovace-mydla
http://www.cormen.cz/p/854/7177/nahradni-klice-pro-davkovace-cn-sada
http://www.cormen.cz/p/854/7174/pevny-klic-k-zasobnikum
http://www.cormen.cz/p/854/7033/nd-tlacitko-chromove-k-zasobnikum-s5-f5
http://www.cormen.cz/c/854/na-tekut%C3%A9-m%C3%BDdlo
http://www.cormen.cz/c/854/na-tekut%C3%A9-m%C3%BDdlo
http://www.cormen.cz/

