
 

WOPA dávkovač suspenzí 
 
 
Návod na použití 
Nástěnné dávkovače Wopa jsou určené pouze k 
dávkování tekutých mycích suspenzí pro mytí silně 
znečištěných rukou. 
 
Montáž: 
Pomocí přiloženého klíče otevřete dávkovač 
vyklopením celé přední stěny a vyjmete nádrž s 
dávkovací hubicí. Dávkovač připevněte na zeď 
pomocí 4 vrutů, nejméně 10 cm nad umyvadlo. Nádrž 
plňte otvorem, který po naplnění opět uzavřete. Při 
plnění používejte pouze originální suspenze v 
neředěné podobě!  Po nalití suspenze, proveďte 
odvzdušnění dávkovací hubice. Zmáčknutím hubice 
mezi prsty z ní vytlačte vzduch a následně po vložení 
nádrže do zásobníku několika stisky tlačítka až "Na 
doraz" odvzdušnění dokončete. Pozor! Při 
odvzdušňování může dávkovač prskat, zakryjte proto 
jeho ústí dlaní. Po správném odvzdušnění musí být 
dávka na jedno zmáčknutí cca 1,5 ml a dávkovač 
neprská. Při odvzdušňování spotřebujete cca 20 - 50 
ml suspenze, doporučujeme proto včas doplňovat 
originální suspenzi tak, aby nedocházelo k 
zavzdušnění. Pro běžné dolévání, není třeba dávkovač 
ani odvzdušňovat, ani vyjímat nádrž z dávkovače. 
 
Na jedno plné stlačení dávkovač dávkuje cca 1,5 ml 
suspenze což je dávka, která stačí na omytí běžného 
znečištění rukou. Pro větší znečištění použijte 2 až 3 dávky, případně mytí opakujte. Jelikož se zbytky suspenze 
z přepravní nádoby špatně odstraňují, doporučujeme přepravní obal se zbytkem suspenze nechat delší dobu stéct 
v poloze dnem vzhůru, a pak zbytek doplnit. Suspenzi neřeďte vodou, došlo by k jejímu rozpadu a následně k 
ucpání dávkovače. 
 
Čištění dávkovače: 
Při včasném doplňování originální suspenze nevyžaduje dávkovač žádnou údržbu. Jedenkrát ročně jej 
doporučujeme při vyprázdnění vyčistit a propláchnout. Vyčištění provádějte vždy při přechodu na jiný druh 
suspenze, nebo při ucpání dávkovače. Vyšroubujte matici s dávkovací hubicí a vyjměte vložku s horním 
membránovým ventilem. Vytlačte zbytky suspenze z hubice a vše vypláchněte vlažnou vodou - to pro běžné 
čištění a při změně suspenze stačí. V případě že dojde k ucpání spodního ventilu dávkovací hubice, mechanicky 
jej vyčistěte a potom jej zasuňte zpět tak, aby trubice ventilu vstoupila až na dno, do výtokového otvoru 
dávkovací hubice. Pozor ! Používané nástroje nesmí mít ostré hrany, aby nepoškodily pružné díly pumpy. 
 
Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu a přejeme bezproblémový provoz. 
 
Dodává: 
CORMEN s.r.o., Průmyslová 1420, Bystřice nad Pernštejnem, tel: +420 566 550 961, e-mail: info@cormen.cz    
www.cormen.cz 
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