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AK5113: 38x26x63 cm / AK5110: 38x26x45 cm

AK5113: 50 l / AK5110: 30 l

3x AA batteries ALKALINE (not included)









AK5113: 38x26x63 cm / AK5110: 38x26x45 cm

AK5113: 50 l / AK5110: 30 l

3x AA Batterien ALKALINE (nicht im Lieferumfang 
enthalten)





1. Výrobek používejte výhradně pro jeho zamýšlený účel.
2. Nevhodné použití výrobku může vyústit ve vznícení, explozi anebo jiná rizika,

rovněž  může zneplatnit záruku. Čištění a údržba by neměly být prováděny dětmi
bez dozoru.

3. Nevystavujte výrobek vysokým nebo nízkým teplotám. Udržujte výrobek v suchu
a nepolévejte jej vodou.

4. Nerozebírejte výrobek. Nevhodné úpravy mohou vyústit v poškození výrobku a
způsobit vážná zranění. Výrobek smí opravovat pouze odborně způsobilá osoba.

5. Tento výrobek by neměl být používán dětmi bez dozoru.
6. Baterie vkládejte dle jejich správné polarity.
7. Vždy vyměňte celou sadu baterií. Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé

druhy baterií. POUŽÍVEJTE POUZE ALKALICKÉ BATERIE.
8. Nevhazujte baterie do ohně a nevystavujte je vysokým teplotám, může dojít k

explozi a  poranění.
9. Tento výrobek je určen výhradně pro domácí použití. Jeho použití venku může

způsobit škodu na výrobku či újmu na zdraví.
10.Nepoužívejte chemicky agresivní přípravky pro čištění výrobku, může dojít k jeho

poškození.
11.Netlačte na víko mechanickou silou, pokud se otevírá nebo zavírá. Může dojít k

jeho zničení.
12.Koš neumísťujte do skříňky nebo pod stůl, senzor může reagovat a víko se bude

otevírat.

 výrobcem.

Prohlášení	o	shodě.	Výrobek	odpovídá	požadavkům	
Evropské	unie	(EU).

Veškeré	elektrické	a	elektronické	výrobky	musí	být	likvidovány	odděleně	od	komunálního	odpadu	
prostřednictvím	určených	sběrných	míst.	Ekologická	likvidace	tohoto	zařízení	je	zajištěna	v	rámci	
kolektivního	systému	Retela	(www.retela.cz).
Použité	baterie	nebo	akumulátory	nepatří	do	netříděného	odpadu,	můžete	je	bezplatně	odevzdávat	
na	mnoha	místech,	která	jsou	označena	jako	„místa	zpětného	odběru“	společností		ECOBAT		
(www.ecobat.cz).

Značka	ZELENÝ	BOD	je	ochrannou	známkou.	Označení	obalu	značkou	ZELENÝ	BOD	znamená,	že	za	tento	
obal	byl	uhrazen	 inanční	příspěvek	organizaci	zajišťující	zpětný	odběr	a	využití	obalového	odpadu	v	
souladu	se	Směrnicí	ES	94/62	(ww.ekokom.cz)



POPIS

1 ECO-Friendly víko
2 Prostor pro baterie
3 Dotykové tlačítko
4 Držák odpadkového sáčku
5 Vypínač (spodní strana víka)
6 Indukční zóna
7 Tělo koše
8 Protiskluzový podstavec



AK5113: 38x26x63 cm / AK5110: 38x26x45 cm

AK5113: 50 l / AK5110: 30 l

3x AA baterie ALKALICKÉ (nejsou součástí balení)

Vybalení koše a kontrola částí
Vybalte koš z krabice a vyhoďte plastové obaly do tříděného odpadu .

Vložení baterií
Otevřete kryt prostoru pro baterie a vyjměte vložené pouzdro na AA baterie. Vložte 
3 ks AA baterie do pouzdra správnou polaritou (čtvrtá pozice zůstane volná) a 
umístěte pouzdro zpět do prostoru pro baterie. Dva kontakty na pouzdru se musí 
dotýkat dvou kontaktů v prostoru pro baterie. Zavřete kryt prostoru pro baterie. 
Zapnutí koše
Zapněte vypínač na spodní straně víka do pozice I. Víko je zapnuté.

Funkčnost koše
Přiložte ruku nad senzor koše (15-25 cm), víko se automaticky otevře. Při stažení 
ruky z prostoru senzoru se objeví pětisekundový časovač . Jakmile časovač 
uběhne , víko se automaticky zavře.
Tlačítko Open/Close
Stiskem tlačítka Open/Close na víku se víko otevře a zůstane otevřené. 
Opětovným stiskem tlačítka Open/Close se víko po 5 sekundách zavře.

Obsah balení:
1 ks víko koše (baterie nejsou součástí) 
1 ks držák odpadkového sáčku
1 ks nádoba
1 ks návod

Objem koše



Zkontrolujte, zda nejsou kontakty v prostoru pro 
baterie a baterie vlhké. Pokud ano, vyjměte 
baterie a nechte prostor i baterie úplně uschnout. 

Pokud tato řešení nefungovala, kontaktujte prosím autorizovaný servis nebo 
prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Nikdy neopravujte výrobek sami.

ZÁRUČNÍ LIST
Tento	záruční	list	platí	pro	výrobky	dovezené	do	České	republiky	společností	BLAKAR	
trading	s.r.o.,	provozovna:	Azalková	1272,	252	42	Horní	Jirčany,	IČ:	282343391,	DIČ:	
CZ28234391
Na	výrobek	se	poskytuje	záruka	24	měsíců	ode	dne	prodeje	spotřebiteli.	Záruka	se	
vztahuje	na	vady	vzniklé	prokazatelně	následkem	vadného	materiálu,	chybné	
konstrukce	nebo	špatného	provedení. Záruka	se	nevztahuje	na	vady	způsobené	
dopravou,	běžným	užíváním	výrobku	(u	baterií	zejména	ztráta	kapacity),	
nedodržením	pokynů	k	obsluze	uvedených	v	návodu,	špatnou	údržbou,	
mechanickým	poškozením,	vlhkostí,	zásahem	do	spotřebiče	neautorizovaným	
servisem.	Opravy	výrobku	smí	provádět	pouze	autorizovaný	servis.

Autorizovaný servis: 
BLAKAR	trading	s.r.o.,	Azalková	1272,	252	42	Horní	Jirčany	
tel.: 606 839 644, 774 737 789,	e-mail:	servis@blakar.cz, www.helpmation.cz

Technické	údaje	vycházejí	ze	stavu	známého	v	době	vydání.	Změna	technických	údajů	vyhrazena.

Model: 

Datum prodeje:

Razítko prodejce:



1. Výrobok používajte výhradne pre jeho zamýšľaný účel.
2. Nevhodné použitie výrobku môže vyústiť vo vznietenia, explóziu alebo iné

riziká, takisto môže zneplatniť záruku. Čistenie a údržba by nemali byť
vykonávané deťmi bez dozoru.

3. Nevystavujte výrobok vysokým alebo nízkym teplotám. Udržiavajte výrobok v
suchu a nepolievajte ho vodou.

4. Nerozoberajte výrobok. Nevhodné úpravy môžu vyústiť v poškodenie výrobku
a spôsobiť vážne zranenia. Výrobok môže opravovať iba odborne spôsobilá
osoba.

5. Tento výrobok by nemal byť používaný deťmi bez dozoru.
6. Batérie vkladajte podľa ich správne polarity.
7. Vždy vymeňte celú sadu batérií. Nemiešajte staré a nové batérie alebo rôzne

druhy batérií. POUŽÍVAJTE IBA alkalické batérie.
8. Nevhadzujte batérie do ohňa a nevystavujte ich vysokým teplotám, môže dôjsť

k explózii a poranenia.
9. Tento výrobok je určený výhradne pre domáce použitie. Jeho použitie vonku

môže spôsobiť škodu na výrobku či ujmu na zdraví.
10.Nepoužívajte chemicky agresívne prípravky pre čistenie výrobku, môže dôjsť k

jeho poškodeniu.
11.Netlačte na veko mechanickou silou, ak sa otvára alebo zatvára. Môže dôjsť k

jeho zničeniu.
12.Kôš neumiestňujte do skrinky alebo pod stôl, senzor môže reagovať a veko sa

bude otvárať.

 Zmena technických špecifikácií výrobku je možná bez predchádzajúceho upozornenia 
výrobcom.

Vyhlásenie o zhode. Výrobok zodpovedá požiadavkám
Európskej únie (EÚ).

Všetky elektrické a elektronické výrobky musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu 
prostredníctvom určených zberných miest. Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zaistená v rámci 
kolektívneho systému Sewa (www.sewa.sk).
Použité batérie alebo akumulátory nepatrí do netriedeného odpadu, môžete ich bezplatne odovzdávať 
na mnohých miestach, ktoré sú označené ako "miesta spätného odberu" spoločnosťou Sewa
(www.sewa.sk).

Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označenie obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za 
tento obal bol uhradený INANČNÝ príspevok organizácii zaisťujúce spätný odber a využitie odpadu z 
obalov v súlade so Smernicou ES 94/62 (ww.sewa.sk) 



POPIS

1 ECO-Friendly veko
2 Priestor pre batérie
3 Dotykové tlačidlo
4 Držiak odpadkového sáčku 
5 Vypínač (spodná strana krytu) 
6 Indukčná zóna
7 Telo koša
8 Protišmykový podstavec 



AK5113: 38x26x63 cm / AK5110: 38x26x45 cm

AK5113: 50 l / AK5110: 30 l

3x AA batérie ALKALICKÉ (nie sú súčasťou balenia) 

Vybalenie koša a kontrola častí
Vybaľte kôš z krabice a vyhoďte plastové obaly do triedeného odpadu.

Vloženie batérií
Otvorte kryt priestoru pre batérie a vyberte vložené puzdro na AA batérie. 
Vložte 3 ks AA batérie do puzdra správnou polaritou (štvrtá pozícia zostane 
voľná) a umiestnite puzdro späť do priestoru pre batérie. Dva kontakty na 
puzdre sa musí dotýkať dvoch kontaktov v priestore pre batérie. Zatvorte kryt 
priestoru pre batérie. 

Zapnutie koša
Zapnite vypínač na spodnej strane veka do pozície I. Veko je zapnuté.

Funkčnosť koša
Priložte ruku nad senzor koša (15-25 cm), veko sa automaticky otvorí. Pri 
stiahnutí ruky z priestoru senzora sa objaví päť sekundová časovač. Akonáhle 
časovač ubehne, veko sa automaticky zavrie.

Tlačidlo Open/Close
Stlačením tlačidla Open/Close na veku sa veko otvorí a zostane otvorené. 
Opätovným stlačením tlačidla Open/Close sa veko po 5 sekundách zatvorí.

Obsah balenia:
1 ks veko koša (batérie nie sú súčasťou) 
1 ks držiak odpadkového sáčku
1 ks nádoba
1 ks návod 

Rozmery

Objem koša

Napájanie

POUŽITIE ODPADKOVÉHO KOŠA



ZÁRUČNÝ LIST
Tento záručný list platí pre výrobky dovezené do slovenských republiky spoločností 
BLAKAR trading s.r.o., prevádzkareň: Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany, ČR, IČO: 
282343391, DIČ: CZ28234391
Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. 
Záruka sa vzťahuje na chyby vzniknuté preukázateľne následkom chybného 
materiálu, chybné konštrukcie alebo zlého prevedenia. Záruka sa nevzťahuje na 
chyby spôsobené dopravou, bežným užívaním výrobku (u batérií najmä strata 
kapacity), nedodržaním pokynov na obsluhu uvedených v návode, zlou údržbou, 
mechanickým poškodením, vlhkosťou, zásahom do spotrebiča neautorizovaným 
servisom. Opravy výrobku smie vykonávať iba autorizovaný servis.

Autorizovaný servis: 
BLAKAR	trading	s.r.o.,	Azalková	1272,	252	42	Horní	Jirčany, ČR	
tel.: +420 606 839 644, +420 774 737 789,	e-mail:	servis@blakar.cz

Technické údaje vychádzajú zo stavu známeho v čase vydania. Zmena technických údajov vyhradené.

Model: 

Dátum predaja: 

Pečiatka predajcu: 

• Skontrolujte, či nie sú kontakty v priestore pre 
batérie a batérie vlhké. Ak áno, vyberte batérie a 
nechajte priestor i batérie úplne uschnúť.

• Skontrolujte, či nie sú v okolí senzora nejakej 
prekážky. Ak áno, odstráňte ich.

Ak tieto riešenia nefungovala, kontaktujte prosím autorizovaný servis alebo 
predajcu, kde ste výrobok zakúpili. Nikdy neopravujte výrobok sami. 

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Veko sa podivne dvíha 

Veko sa podivne zatvára 

Veko sa dvíha pomaly

• Skontrolujeme, či sú batérie vložené správne v 
súlade ich polaritou.

• Skontrolujte, či je senzorová oblasť čistá. Ak nie, 
očistite ju čistou handričkou.

• Batérie sú vybité. Prosím vymeňte ich







AK5113: 38x26x63 cm / AK5110: 38x26x45 cm

AK5113: 50 l / AK5110: 30 l

3x AA elem ALKALINE (nem tartozék) 

Méretek 

Kuka mennyisége 

Tápegység 













www.helpmation.com




