
A N T I - C O V I D  S T O J A N

NÁVOD K MONTÁŽI



O B S A H  B A L E N Í
• kovová základna se čtyřmi šrouby
• vlastní tělo sloupku s polepem UV laminem
• dávkovač dezinfekční látky (plnicí nádobka + dvoudílný kryt)
• kovová odkapávací miska
• spojovací materiál (pět samořezných vrutů)
• plastový „A“ klíček pro otevírání krytu dávkovače

K O M P L E T A C E  S T O J A N U
1) Montáž stojanu ke kovové základně
Pro kompletaci stojanu upotřebíte 4 šrouby, které nejdříve od-
montujte z kovové základny. Horní část stojanu nasuňte na lí-
mec kovové základny. Pro upevnění sloupku v základně je slou-
pek v dolní části opatřen čtyřmi předvrtanými otvory. POZOR! 
Obě části orientujte vzájemně tak, aby boky sloupku s předvr-
tanými otvory byly orientovány na ty otvory v kovové základ-
ně, které jsou opatřeny navařenými jisticími maticemi.

Pro snazší manipu-
laci je dávkovač 
balen v rozmonto-
vaném stavu ve 
dvou částech (ro-
zevíratelná skoře-
pina krytu a vnitřní 
plnicí nádobka). 
Rozevřený kryt dá-
vkovače přiložte 
jeho zadní (tj. čer-
nou) částí k čelní 
straně sloupku.

(viz obr. 1)

2) Upevnění a montáž dávkovače
Dávkovač se ke stojanu připevňuje třemi samořeznými vruty 
(přiloženy zvlášť), pro které jsou v čelní straně sloupku připrave-
ny předvrtané otvory.

1



samořeznými vruty (přiloženy 
zvlášť), pro které jsou v před-
ní straně sloupku připraveny 
předvrtané otvory.

4) Doplňování dezinfekčního  
     prostředku
Pro doplnění dezinfekce nej-
dříve otevřte kryt dávkova-
če. Učiníte tak pomocí při-
loženého plastového klíčku 
ve tvaru písmene A. Jeho 
konce vsuňte „na doraz“ do 
otvorů v horní části skříňky 
dávkovače. Plnění zásobní 
nádobky se provádí po ote-
vření horních dvířek (obr. 3).

Třemi samořeznými vruty  
kryt upevněte do předem 
připravených otvorů v těle 
sloupku. Do takto upevně-
né zadní části krytu vložte 
plnicí nádobku, tak, že příč-
ný list v dolní části nádobky 
vsunete do lisovaných ko-
lejniček v zadní černé části 
krytu (viz obr. 2).
Plnicí nádobku silou za-
tlačte tak, aby do otvorů 
v zadní části krytu zaklaply 
postranní jisticí trny. Zaklap-
něte přední (bílou) část 
krytu.

3) Montáž odkapávače
Odkapávací miska se ke 
stojanu připevňuje dvěma 
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