SENSORINIŲ ŠIUKŠLIŲ DĖŽIŲ

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

 ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS VEIKIMAS
Šiukšlių dėžė atsidaro priekinėje dangčio dalyje esančiam davikliui užfiksavus judesį.
Judesio daviklio veikimo zona ~10 cm.
Užfiksavus judesį, dangtelis atsidaro ~ per 0,5s. Ir užsidaro po 3s, jei judesio daviklio zonoje nebėra
kliūties. Užsidarymo metu pajutęs pasipriešinimą – dangtelis sustoja ir užsidaro kai pasipriešinimo
nebelieka.
 PRIVERSTINIS DANGTELIO ATIDARYMAS
Jei reikalinga, kad dangtelis būtų atidarytas ilgesnį laiką - paspauskite šiukšlių dėžės priekyje esantį
mygtuką OPEN. Dangtelis bus atidarytas, kol nepaspausite mygtuko CLOSE.
Mažos talpos šiukšlių dėžėse šios funkcijos nėra.
 ŠIUKŠLIŲ MAIŠO / KIBIRĖLIO IŠĖMIMAS / ĮDĖJIMAS
Šiukšlių maišas įdedamas / išimamas nukėlus viršutinį dangčio rėmą.
Maišas perkišamas per specialų žiedą ir su juo sandariai prispaudžiamas prie šiukšlių dėžės sienelių.
Tokiu būdu maišas tvirtai laikosi ir nėra matomas išorėje – vėl uždėjus dangčio rėmą.
Šiukšlių dėžės modelyje su išimamu kibirėliu, dangčio nukelti nereikia – jam atsidarius kibirėlis
lengvai išimamas bei įdedamas.
 DIODO ŠVIETIMO REŽIMAI
Šiukšlių dėžės viršuje esantis diodas pulsuoja kas 6s – šiukšlių dėžė pasiruošusi darbui.
Automatiškai atsidarant dangteliui, diodas šviečia žaliai, o užsidarant – raudonai.
Dangteli atidarant rankiniu būdu – paspaudžiant mygtuką OPEN, diodas mirksi žalia spalva, kas 6s.
Baterijoms baigiant išsikrauti, diodas mirksi geltona spalva.
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 SAUGAUS ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI
- Neplaukite dangčio rėmo vandens srove, nes tai yra elektroninis įrenginys;
- Rankiniu būdu neuždarinėkite atidaryto dangtelio – jis užsidarys AUTOMATIŠKAI;
- Jei dangtis neatsidaro tinkamai – patikrinkite ar nėra išsiliejusios ar išsikrovusios baterijos;
- Venkite, kad į judesio daviklį pastoviai šviestų stipri saulės šviesa;
- Šlifuoto nerūdijančio plieno ar plastiko korpusas valomas bei prižiūrimas, kaip ir įprasta iš tokių
medžiagų pagamintiems daiktams.
 BATERIJOS MONTAVIMAS
Norint įdėti ar pakeisti baterijas – reikia nukelti šiukšlių dėžės dangtį. Jo apačioje yra viena arba kelios
baterijų dėtuvės.
Šiukšlių dėžėse su išimamu kibirėliu, baterijų dėtuvės yra šiukšlių dėžės apačioje – po išimamu
kibirėliu.
Kokybiškos baterijos užtikrina, kad šiukšlių dėžės dangteliui atsidarant ~ 20 kartų per dieną, jos tarnaus
~ 2 metus.
 ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS IŠJUNGIMAS
Automatinio dangtelio atidarymo mechanizmas išjungiamas nuspaudus dangtelio nugarinėje dalyje,
arba apačioje esantį mygtuką.

