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Dozownik SAO Instrukcja instalacji 

 

 
 
*Powyższy diagram jest jedynie przykładem Amerykański i Międzynarodowe Patenty w trakcie oczekiwania  
 

 
JEDYNIE DO MONTAŻU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ W SUCHYM OTOCZENIU  
 
1. Do prawidłowej instalacji wybierz miejsce gdzie zarówno dozownik jak i kartridż znajdują się bezpośrednio 
nad zlewem lub kratką odpływową w podłodze  

2. Ostrożnie wyjmij wszystkie elementy z opakowania  

3. Wyjmij elementy montażowe oraz szablon do montażu z plastikowej torebki  

4. Przyklej szablon montażowy do ściany za pomocą taśmy klejącej. Wywierć dziury w ścianie w miejscach 
pokazanych na szablonie.  

5. Włóż kołki 6mm w cztery otwory wywiercone pod dozownik. Przystaw dozownik do kołków i dokręć śrubami 
6mm x 38mm (nie montować na elementach mobilnych czy nie stabilnych)  

6. Włóż kołki 4mm w cztery otwory wywiercone pod wspornik kartridża. Przystaw wspornik kartridża do kołków 
i dokręć śrubami 4mm x 38mm  

7. Po zamontowaniu wspornika kartridża, zawieś na nim kartridż i wsuń niebieski filtr we frontowy panel 
dozownika aż zatrzaśnie się na miejscu. 
8. Podłączenie kartridża do instalacji wodnej: końcówkę węża, gdzie znajduje się regulator ciśnienia (biały) 
przykręć do zasilania zimnej wody. Drugą stronę węża, szybkozłączką podłącz do kartridża do złącza po lewej 
stronie oznaczonego kolorem niebieskim  

9. Wąż do połączenia kartridża z dozownikiem (szary, z filtrem wodnym) podłącz szybkozłączką do prawego 
złącza w kartridżu. Drugi koniec nasuń na lewe złącze dozownika (opisane: COLD WATER IN). Dokręć opaskę 
zaciskową usztywniając połączenie  
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10. Upewnij się, że przepływ wody wynosi min. 4L/min. Jeśli ciśnienie wody jest wyższe niż 3,5 Ba to konieczne 
będzie zainstalowanie dodatkowych elementów obniżających ciśnienie do max. 3,5 Bar  

11. Podłącz wąż z żółtą rączką, nasuwając jego końcówkę na prawe złącze dozownika (opisane: SAO SOLUTION 
OUT). Opaska zaciskowa nie jest wymagana  

12. Podłącz zasilanie do gniazda 230V (tylko do gniazda z uziemieniem!)  

 
WAŻNE:  
• Tersano (jak dystrybutorzy Tersano) nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku przeprowadzenia 
instalacji urządzenia niezgodnie z postępowaniem według powyższych punktów lub/i w przypadku gdy woda jest pozostawiona w 
dozowniku w czasie gdy nie jest używany.  

• Urządzenie należy zamontować pionowo, zgodnie z rysunkiem powyżej – nigdy poziomo. Montaż poziomo uszkodzi urządzenie.  

• Należy używać jedynie nowych węży, dołączonych do urządzenia – nie używaj starych węży.  

• Brak przestrzegania powyższej instrukcji będzie skutkować utratą gwarancji  

 
 
INSTRUKCJA URUCHOMIENIA URZĄDZENIA:  
1. Zainstaluj dozownik SAO zgodnie z INSTRUKCJĄ INSTALACJI powyżej  

2. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo zamontowany do gniazda 230V i do dozownika SAO  

3. Upewnij się, że wąż WEJŚCIE ZIMNEJ WODY jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania zimnej wody z 
przepływem wody min. 4L/min  

4. Aby uruchomić urządzenie przełącz przełącznik „Przepływ” na pozycję „ON”  

5. Jeśli lampka sygnalizacyjna READY zaświeci się na zielono, można rozpocząć nalewanie środka SAO do wiader, 
maszyn czyszczący czy butelek ze spryskiwaczem  
6. Po zakończeniu nalewania środka SAO, wyłącz urządzenie przełączając przycisk „Przepływ” na pozycję „OFF”. 
W przypadku potrzeby zdemontowania urządzenia lub rozłączenia jego części, upewnij się, że przycisk 
„Przepływ” jest na pozycji „OFF” oraz przewód zasilający został odłączony od źródła zasilania.  

7. Upewnij się, że zasilanie wody do dozownika jest zamknięte (zawór wody zakręcony) jeśli nie korzystasz z 
urządzenia  

8. Jeśli w trakcie początkowego uruchamiania urządzenia pojawi się czerwona lampka, może być koniecznie 
kilkukrotne włączenie i wyłączenie urządzenia aby się skalibrowało. Raz skalibrowane będzie pracować 
normalnie.  
 

WAŻNE: Jeśli nadal urządzenie nie chce pracować normalnie a czerwona lampka się świeci, sprawdź czy zasilanie wody jest odkręcone. 

Sprawdź, czy węże nie mają zagięć czy załamań mogące wpływać na niepoprawny przepływ wody. Sprawdź równie, czy kartridż jest 
prawidłowo zainstalowany.  
Testy urządzenia zostały przeprowadzone w cyklach: 5 min załączone, 25 wyłączone, z łącznym czasem działania 60 min w ciągu 24 
godzin. Nie należy przekraczać tego cyklu.  
Instrukcja uziemienia:  
Urządzenie musi być podłączone do instalacji elektrycznej 230V z uziemieniem. W przypadku nieprawidłowości lub awarii, uziemienie 
zmniejszy ryzyko porażenia prądem. Urządzenie wyposażone jest w przewód elektryczny posiadający wtyczkę z wejściem na bolec 
uziemiający. Wtyczka musi być podłączona do gniazda posiadającego uziemienie, zgodnie z wymaganiami prawa i przepisów krajowych.  
UWAGA: Ryzyko porażenia prądem. Odłącz zasilanie przed rozpoczęciem czynności serwisowych.  
Nigdy nie blokuj lub nie ograniczaj węża podłączonego do złącza „SAO SOLUTION OUT” (z żółtą rączką) dyszą, zaciskiem czy zaworem 
odcinającym. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i utratą gwarancji. Zawsze używaj przełącznika „Przepływ” ON/OFF do 
uruchamiania i zatrzymywania przepływu Stabilizowanego Wodnego Ozonu (Stabilized Aqueous Ozone).  
 
UWAGA: Nieprawidłowe podłączenie urządzenia do uziemienia może skutkować porażeniem prądem. Skonsultuj się z uprawnionym 
elektrykiem lub przedstawicielem serwisu jeśli masz wątpliwości czy urządzenie zostało prawidłowo uziemione. Nie modyfikuj wtyczki 
dostarczonej wraz z urządzeniem. Jeśli nie pasuje do gniazda, poproś uprawnionego serwisanta aby zainstalował odpowiednie gniazdo.  
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci, osoby ze zmniejszonymi zdolności fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi. 
Urządzenie nie jest przeznaczone również do użytkowania przez osoby z brakiem doświadczenia czy wiedzy – chyba, że użytkowanie 
odbywa się pod nadzorem lub po udzieleniu instruktarzu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo osób 
użytkujących urządzenie.  
 


