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WPROWADZENIE

Opis urządzenia „SelfClean”

Urządzenie SelfClean ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz 
higieny osobistej zarówno klientów jak i pracowników poprzez automatyczne, 
bezdotykowe dozowanie płynu dezynfekującego. Takie rozwiązanie pozwoli 
użytkownikowi w szybki i samodzielny sposób zdezynfekować ręce. Jest to 
możliwe, dzięki wykorzystaniu odpowiednich komponentów urządzenia, 
dobranych m.in. pod kątem żywotności czy funkcjonalności w miejscu pracy.

W celu bliższego zapoznania się z urządzeniem w niniejszej instrukcji 
uwzględniono zagadnienia w zakresie:

Bezpieczeństwa,
Transportu,
Dostawy,
Montażu,
Instalacji,
Eksploatacji,
Konserwacji,
Serwisu oraz naprawy.
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OPIS URZĄDZENIA

Zdalna diagnostyka (Portal internetowy / Aplikacja Android) Komunikacja LED

Czujnik zbliżeniowyIntegracja z systemem BMS / Wi -Fi /
Bluetooth Low Energy

230VAC/12VDC

Krople lub spray

Dozowanie płynu od 0,5-3 ml Ociekacz ze stali nierdzewnej

Prosty, nowoczesny design

Personalizowany kolor urządzenia 

Kółka transportowe
Zastosowanie wewnętrzne

Opcja akumulator

“SelfClean"
Budowa
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WAGA: 30 kg

Budowa
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MIEJSCE PRACY

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Urządzenie SelfClean przeznaczone jest do pracy wyłącznie w 
pomieszczeniach zamkniętych
Temperatura otoczenia w zakresie od +15°C do +30°C, 
Wilgotność powietrza (w pomieszczeniu) w zakresie od 30% do 65%, 
Moc urządzenia 0,1kW,
Zasilanie 200-240 VAC, 50-60 Hz. 

Zalecane warunki dla miejsca użytkowania oraz przechowywania urządzenia:

230V
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Każda z osób przystępująca do prac związanych z działaniem urządzenia, 
powinna zapoznać się z niniejszą instrukcją, w celu zapobiegnięcia 
nieoczekiwanym wypadkom czy uszkodzeniom.

Zasad BHP,
Wymagań ustalonych przez określonego inspektora ds. 
bezpieczeństwa, 
Zachowanie dopuszczalnych maksymalnych wartości 
promieniowania elektromagnetycznego,

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Każda z osób przystępująca do prac związanych z działaniem urządzenia, 
zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich oowiązujących przepisów 
prawnych oraz przepisów mających zastosowanie w miejscu montażu i 
obsługi, a mianowicie:

Przed konserwacją lub naprawą urządzenie należy odłączyć od zasilania 
elektrycznego,

W przypadku sytuacji awaryjnej, należy bezzwłocznie odłączyć urządzenie 
od sieci elektrycznej. Jeżeli kabel zasilający czy obudowa jest uszkodzona 
lub istnieje możliwość dostania się płynu lub przedmiotów obcych do 
urządzenia natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania,

Nie zbliżać głowy lub wszczepionego rozrusznika serca bliżej niż 5cm od 
działającego urządzenia,

W razie awarii, nie uruchamiać urządzenia oraz skontaktować się z 
autoryzowanym serwisantem lub sklepem, w którym produkt został 
zakupiony

Produkt nie jest przeznaczony do jakiejkolwiek modyfikacji we własnym 
zakresie,

W momencie utylizacji urządzenia SelfClean, należy postępować zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w danym miejscu użytkowania,
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Ze względu na możliwość uszkodzenia podzespołów lub porażenia 
prądem elektrycznym należy unikać montowania urządzenia w miejscach 
narażonych na trudne warunki atmosferyczne, agresywne środowisko, 
takie jak: zlewy, wanny, prysznice oraz baseny,

Ze względu na możliwość występowania nadmiernych wahań napięcia lub 
wysyłania zakłóceń, które mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowe 
funkcjonowanie urządzenia, należy unikać montowania urządzenia blisko 
innych urządzeń elektrycznych m.in. klimatyzacji, napisów neonowych, 
maszyn odpowiadające za ochronę.

Użyte ostrzeżenia.

Ostrzeżenie / WARNING !
Informacje lub instrukcje, którym towarzyszy  słowo Ostrzeżenie / 
WARNING ! oznaczają   ostrzeżenie o niebezpiecznych sytuacjach, 
które mogą  potencjalnie prowadzić do zgonu lub poważnych  obrażeń.
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TRANSPORT

Wymogi dotyczące transportu

Kiosk SelfClean może być transportowany na palecie, za pomocą wózka 
widłowego lub ręcznego wózka paletowego unoszącego.

Bliski transport urządzenia możliwy jest do zrealizowania przez jedną osobę, 
dzięki wykorzystaniu kółek transportowych. W tym celu, urządzenie należy 
lekko odchylić do tyłu i przesunąć w wybrane miejsce. 

UWAGA !!!
Niebezpieczeństwo urazu w przypadku upadku / przewrócenia 
urządzenia.
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DOSTAWA 

UWAGA !!!
Należy uważać, aby nie uszkodzić urządzenia ostrymi przedmiotami, 
podczas otwierania opakowania.

Czynności przed rozpoczęciem instalacji:

Otworzyć opakowanie.
Sprawdzić zawartość pod kątem uszkodzeń.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy 
niezwłocznie poinformować o tym serwis.
Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek konieczności zwrotu 
produktu w późniejszym terminie lub zutylizować opakowanie, jeśli nie 
jest już potrzebne zgodnie z przepisami Twojego kraju.

1
2
3

4

Rozpakuj system i sprawdź, czy zawartość opakowania jest identyczna 
z informacjami na dokumencie dostawy.

Jeżeli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia transportowe lub 
rozbieżności pomiędzy zawartością opakowania i dowodu dostawy lub 
inne wady mogące wpływać na prawidłowe funkcjonowanie 
urządzenia należy natychmiast poinformować o tym swojego 
kontrahenta. Proszę podać numer listu transportowego lub 
dokumentu dostawy oraz numer seryjny urządzenia.

1

2

WAŻNE!
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Ustawienie urządzenia
UWAGA !!!
Niebezpieczeństwo urazu w przypadku upadku / przewrócenia się 
urządzenia.

Urządzenie jest odizolowane od warunków atmosferycznych i znajduje 
się w pomieszczeniu,
Urządzenie jest ulokowane na stabilnym podłożu,
Gniazdo sieciowe jest zainstalowane w pobliżu urządzenia, aby 
zapewnić łatwy dostęp do podłączenia wtyczki, 
Wokół urządzenia jest wolna przestrzeń, tak aby była możliwość 
bezproblemowej wymiany płynu dezynfekującego. 

1

2
3

Wybierając miejsce instalacji urządzenia, upewnij się, że:

4

DOSTAWA 
ORAZ INSTALACJA URZĄDZENIA

Pamiętaj m.in. o istniejącym ogrzewaniu 
podłogowym lub kablach podłączonych do 
napięcia elektrycznego, które mogą zostać 
uszkodzone.

10



PANEL KONTROLNY
URZĄDZENIA
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WYPOSAŻENIE

Standardowe wyposażenie kiosku "SelfClean" zawiera:

Jednostka
centralna

DokumentacjaPrzewody 
zasilające

Zestaw
kluczyków
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PRZEWODY ZASILAJĄCE

Możliwości zasilania urządzenia:

Przed podłączeniem zasilania, należy sprawdzić:

Napięcie sieciowe jest zgodne z danymi 
znamionowymi urządzenia,
Włącznik napięcia sieciowego w urządzeniu jest zgodny
z napięciem sieciowym,
Sprawdzić czy wszystkie pozostałe środki ostrożności opisane w 
dokumentacji zostały spełnione.

1

2

3

Zasilanie sieciowe 200-240 VAC, 50-60 Hz 
(zasilacz wtykany do gniazdka),
Zasilanie bateryjne 12-15 VDC (akumulator),
Zasilanie sieciowe przy jednoczesnym zasilaniu bateryjnym.
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UWAGA!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Do urządzenia wprowadzamy napięcie stałe bezpieczne.

W Instalacji 12 V faktyczne napięcie może sięgać nawet około 15 V, wartość ta 
jest dobrana specjalnie tak, aby najwyższa faktyczna wartość napięcia nigdy nie 
przekroczyła 60 V, czyli najwyższego dopuszczalnego napięcia stałego 
(w warunkach specjalnych). 
Rozwiązanie takie jest bezpieczne od porażeń elektrycznych.



INSTRUKCJA MONTAŻU 
AKUMULATORA

Instalacja akumulatora

Aby dokonać montażu akumulatora należy, otworzyć urządzenie za 
pomocą otrzymanego kompletu kluczy, odkręcić śruby mocujące w 
górnych rogach urządzenia.

1

Umieszczamy akumulator w przedstawionej poniżej orientacji.2

+-

+-
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INSTRUKCJA MONTAŻU 
AKUMULATORA

Instalacja akumulatora

Następnie należy podłączyć urządzenie do panelu – złącze G7 
(zdjęcie poniżej)

3

Po ukończonej instalacji należy zamknąć klapkę, oraz dokręcić 
wcześniej wykręcone śruby. 

4

Akumulator ładujemy przez podłączenie urządzenia do zasilania – 
aby w pełni naładować akumulator potrzeba około 10h.

+-
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Informacje dodatkowe

Rozładowanie akumulatora sygnalizowane jest, gdy napięcie spadnie 
poniżej 11,5V. (lampka pulsująca w kolorze pomarańczowym). 
Wówczas, należy podłączyć urządzenie do zasilania sieciowego (gniazdka). 
W momencie, kiedy lampka zmieni kolor na zielony, akumulator osiąga 
minimalną wartość naładowania, czyli 12V. 

W celu pełnego naładowania akumulatora, należy pozostawić urządzenie 
podłączone do sieci na około 10 godzin (w tym czasie należy unikać 
odłączania urządzenia od sieci). Niedoładowanie akumulatora wpływa na 
jego żywotność oraz zmniejszenie czasu pracy.

+-
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KONSERWACJA

Uważaj, aby nie przedostały się żadne płyny czyszczące do wnętrza 
urządzenia. Przed konserwacją urządzenie należy odłączyć od zasilania 
elektrycznego. 

WAŻNE!

MONTAŻ 
PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO

Montaż / wymiana płynu dezynfekującego

W celu przeprowadzenia konserwacji istnieje 
możliwość dostępu do wnętrza urządzenia. 
Zestaw dwóch kluczy jest dostarczany razem 
z urządzeniem, który pozwala otworzyć tylną 
klapę rewizyjną, aby dokonać wymaganej 
czynności.
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INSTRUKCJA CZYSZCZENIA 
POJEMNIKA NA SKROPLINY 

Czyszczenie pojemnika na skropliny

W celu wyczyszczenia kratki na skropliny należy otworzyć tylną klapę 
rewizyjną.

1

Nacisnąć uchwyt i wysunąć kasetke, która znajduję się nad 
pojemnikiem z płynem do dezynfekcji.

2

Po oczyszczeniu należy wsunąć kasetkę na swoje miejsce zwracając 
uwagę aby trafł on w bolec z przodu pojemnika.

3

18

Czyszczenie pojemnika na skropliny 
powinno odbywać się co dwa tygodnie.



NAPRAWA

 Przed naprawą urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego. 

WAŻNE!

Prace naprawcze mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez upoważniony 
przez firmę SelfMaker personel. Nieautoryzowane otwarcie urządzenia lub 
prace naprawcze wykonane nieprawidłowo mogą spowodować poważne 
zagrożenie dla użytkownika, a także utratę gwarancji.
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Kolor zielony – jednostajny   
gotowość do pracy,

Kolor zielony – pulsacyjny
niski stan płynu   (opcja dostępna 
tylko z dodatkowym modułem do pomiaru ilości płynu),

Kolor niebieski – jednostajny   
urządzenie w trakcie dozowania (tylko jedna dawka),

Kolor pomarańczowy – pulsacyjny   
tylko w trybie z baterią - oznacza, że  bateria jest bliska wyczerpania,
konieczne podłączenie do sieci,

Kolor pomarańczowy – jednostajny
bateria w trakcie ładowania. Po naładowaniu akumulatora 
następuje zmiana koloru na zielony (tylko w trybie z baterią),

Kolor czerwony – jednostajny
urządzenie nie działa. 
Alert o błędzie urządzenia np. uszkodzony czujnik.
Skontaktuj się z serwisem. Odłącz zasilanie.

Komunikacja LED

KOMUNIKACJA LED
SelfClean
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkt SelfClean został opracowany zgodnie z firmową ideą: 
"Projektowanie z mysĺą o otoczeniu i trosce o środowisko".

SelfMaker stara się uwzględniać takie czynniki jak m.in.: żywotność urządzenia, 
rodzaj materiału czy opakowania, emisje elektro-magnetyczne, łatwy montaż i 
demontaż, a także recykling. Pozwoliło to na sprawne i oszczędne 
wykorzystanie zasobów, tym samym łagodząc wpływ na środowisko.

Jak Ty możesz pomóc środowisku?

Nie włączaj urządzenia, jeżeli nie jest to konieczne, 

Wyłącz urządzenie podczas długich przerw i po zakończonej pracy,

Pozbądź się materiałów eksploatacyjnych, akumulatorów i/lub części 
elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju. Nie 
usuwaj ich wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz oddaj je do 
recyklingu w odpowiednim lokalnym punkcie odbioru odpadów,

Nie przyklejaj własnych naklejek na plastikowych 
obudowach, gdyż spowoduje to utrudnienie w 
rozpoznaniu materiału, a w rezultacie podczas 
recyklingu.
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WARUNKI GWARANCJI

SelfMaker udziela 12 miesięcy gwarancji na każde urządzenie SelfClean.

1 Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad konstrukcyjnych 
produktu.

2 Gwarancja nie obejmuje:
uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych,

niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z jego 
przeznaczeniem,
uszkodzeń wynikających z niewłaściwego doboru części zamiennej,

celowego uszkodzenia produktu (np. próba naprawy, wymontowanie 
komponentu, ingerencja osób nieuprawnionych),
naturalnego zużycia produktu wynikającego z jego stałej eksploatacji,
nieprawidłowego montażu produktu,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej (np. przepięcie 
sieci elektrycznej, uderzenie pioruna). 

3 Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie dla towarów, których okres 
gwarancyjny nie minął oraz które posiadają szczegółowy opis 
uszkodzenia dołączony do przesyłki serwisowej.

4 Reklamowany produkt klient dostarcza do miejsca dokonania zakupu 
we własnym zakresie i na własny koszt. 

5 Po weryfikacji reklamacji – towar niesprawny zostaje naprawiony bądź  
wymieniony na nowy, natomiast towar sprawny zostaje odesłany na 
koszt klienta.  

6 W przypadku naprawy produktu czas realizacja reklamacji wynosi do 
30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7 Klient ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od 
daty jego odbioru i jest zobowiązany odesłać go na własny koszt  
(chyba, że ustalono inaczej) w oryginalnym opakowaniu i dołączoną 
kopią dowodu zakupu (faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić 
śladów używania, być uszkodzony (dotyczy także opakowania).
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SERWIS

OSTRZEŻENIE!

Obsługa/serwis urządzenia przez osoby z problemami 
kardiologicznymi może grozić niebezpieczeństwem. 

Nie prob́uj samodzielnie naprawiac ́urządzenia. 
Jesĺi problem nie ustąpi po przeprowadzeniu czynnosći 
sprawdzających opisanych poniżej, skontaktuj się z autoryzowanym 
serwisantem lub sklepem, w ktoŕym produkt został zakupiony.

PROBLEM MOŻLIWE PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIE

Urządzenie 
nie uruchamia się

Sprawdź, czy przewód zasilający jest 
prawidłowo podłączony do gniazda 
zasilania.

Sprawdź bezpiecznik lub obwod́ zasilania, 
wymień, jesĺi to konieczne.

Hałas 
dobiegający z urządzenia

Dzẃięki opisane poniżej są całkiem 
normalne:
• Odgłosy pracy pompki.
• Cichy bulgoczący dzẃięk 
podobny do wrzenia wody.

23

Drzwiczki się nie domykają

Sprawdź czy urządzenie zostało 
prawidłowo posadowione i czy nie ma 
innych obiektów uniemożliwiających 
prawidłowe zamknięcie drzwiczek kiosku.



SERWIS

Nie działa dioda LED

Dioda LED mogła zostać uszkodzona. Sprawdź 
czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do 
zasilania, a następnie spróbuj ponownie 
włączyć kiosk. Jeśli te czynności nie przyniosą 
oczekiwane efektu, skontaktuj się z Działem 
Serwisu SelfClean.

Płyn wylewa się 
poza urządzenie

Zapoznaj się z instrukcją prawidłowego 
zamontowania baniaka z płynem w urządzeniu 
w rozdziale “Instalacja płynu dezynfekującego”. 
Jeśli wszystko zostało zamontowane 
prawidłowo to sprawdź pojemnik na skropliny. 
Usuń z niego nadmiar płynu zgodnie z instrukcją 
opisaną w rozdziale “Instrukcja czyszczenia 
pojemnika na skropliny”

Jeśli żadna z powyższych czynności nie przyniesie pożądanego efektu, a 
urządzenie jest nadal niesprawne skontaktuj się z Działem Serwisu SelfClean. 

Masz do wyboru dwa kanały komunikacji:

Na wszystkie zgłoszenia odpowiadamy maksymalnie do 3 dni roboczych.

Dedykowany adres e-mail: service@selfcleankiosk.com

Telefon kontaktowy: +48 733 317 007
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Urządzenie wymaga regularnego przeglądu miesięcznego, polegającego na 
sprawdzeniu połączeń mechanicznych oraz szczelności.


