
Pokyny na obsluhu senzorového odpadkového koša 

HiMAXX 

Tradičné odpadkové koše vyžadujú, aby ste sa ich pri otvorení dotýkali rukou, alebo nohou, čo 
môže byť nepohodlné a nehygienické. Odpadkové koše s IR technológiou automatického 
otvárania odstraňujú tieto nedostatky. Jednoducho podržte ruku 10 až 20cm nad IR snímačom 
a veko koša sa automaticky otvorí. Potom vhodíte smeti a za pár sekúnd sa veko opäť 
automaticky zavrie. 

Ovládací systém automatického otvárania a zatvárania obsahuje mikročipy, infra-červený 
snímač, elektromotor a mechanické súčasti. Je to výkonná jednotka s nízkou spotrebou 
energie a dlhou životnosťou. 

INŠTRUKCIE: 
1. Vložte do vnútornej plastovej nádoby koša jeden plastové vrece, vonkajší okraj vreca

prehnite cez hornú hranu plastovej nádoby a použite priložený kovový rám na zaistenie
vreca. Používajte plastové vrecia veľkosti zodpovedajúcej objemu vášho odpadkového
koša.

2. Otvorte kryt na batérie v plastovom kryte koša a vložte 4 kusy batérií typu "D".
3. Aktivujte kôš pomocou prepínača v zadnej časti koša. Červený indikátor sa rozsvieti na 3

sekundy, a následne blikne každé 3 sekundy pre signalizáciu aktívneho režimu.
4. Pokiaľ chcete veko koša otvoriť, stačí pridržať ruku, alebo akýkoľvek objekt vo

vzdialenosti 15 až 20cm nad snímačom. Veko sa potom otvorí do 0,5 sekundy a
automaticky sa zavrie za 4 až 6 sekúnd, ak v blízkosti snímača nie je žiadny objekt. Ak
budete ruku alebo iný objekt udržiavať v oblasti snímača, veko zostáva celú túto dobu
otvorené.

5. Ak veko otvoríte tlačidlom "open" na ovládacom paneli, veko zostáva otvorené a nebude
zatvorené automaticky. Táto funkcia sa používa, ak potrebujete v určitej chvíli vyhadzovať
odpadky príliš často, alebo manipulujete dlhšiu dobu nad odpadkovým košom. Pre
zatvorenie veka potom použite tlačidlo "close". Tým uvediete odpadkový kôš do
štandardného prevádzkového režimu.

6. Indikácia stavu pomocou LED
a) V bežnej prevádzke blikne indikačná dióda červeno každé 3 sekundy.
b) Pri automatickom otváraní veka, svieti dióda zelene.
c) Ak je veko otvorené manuálne, dióda bliká zeleno každé 3 sekundy.
d) Ak sú vybité batérie, dióda bliká žlto každé 3 sekundy.

7. Pri použití dobíjacích batérií typu Ni-MH veľkosti "D", udržia odpadkový kôš v prevádzke
približne 6 mesiacov, pri každodennom otvorení a zatvorení veka 20 krát.

Upozornenie: 
1. Odpadkové koše čistite vlhkou utierkou. Nepoužívajte priamo tečúcu vodu, z dôvodu

použitia elektrických súčastí a ich možnom poškodení vodou.
2. Pri automatickom otváraní veka naňho netlačte.
3. Vždy vyberte vybité batérie, aby sa predišlo ich vytečeniu a poškodeniu elektroniky.
4. Neumiestňujte koše na priame slnečné svetlo.
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