
Pokyny k obsluze senzorového odpadkového koše 

HiMAXX 

Tradiční odpadkové koše vyžadují, abyste se jich při otevření dotýkali rukou, nebo nohou, co 
může být nepohodlné a nehygienické. Odpadkové koše s IR technologií automatického 
otevírání odstraňují tyto nedostatky.  Jednoduše podržte ruku 10 až 20cm nad IR snímačem a 
víko koše se automaticky otevře. Pak vhodíte smetí a za pár sekund se víko znovu automaticky 
zavře. 

Ovládací systém automatického otevírání a zavírání obsahuje mikročipy, infra-červený snímač, 
elektromotor a mechanické součásti. Je to výkonná jednotka s nízkou spotřebou energie a 
dlouhou životností. 

INSTRUKCE: 
1. Vložte do koše jeden plastový pytel, použijte dodaný plastový rám k uchycení pytle v koši.

Používejte plastové pytle velikosti odpovídající objemu vašeho odpadkového koše.
2. Otevřete kryt na baterie v plastovém krytu koše a vložte 4 kusy baterií typu "D" ("C" -> Elegance II).
3. Aktivujte koš pomocí přepínače v zadní části koše. Červený indikátor se rozsvítí na 3

sekundy, a následně blikne každé 3 sekundy pro signalizaci aktivního režimu.
4. Pokud chcete víko koše otevřít, stačí přidržet ruku, nebo jakýkoliv objekt ve vzdálenosti 15

až 20cm nad snímačem.  Víko se pak otevře do 0,5 sekundy a automaticky se zavře za 4 až
6 sekund, pokud v blízkosti snímače není žádný objekt. Pokud budete ruku nebo jiný
objekt udržovat v oblasti snímače, víko zůstává celou tuto dobu otevřené.

5. Pokud víko otevřete tlačítkem "open" na ovládacím panelu, víko zůstává otevřené a
nebude zavřené automaticky. Tato funkce se používá, pokud potřebujete v určité chvíli
vyhazovat odpadky příliš často, nebo manipulujete delší dobu nad odpadkovým košem.
Pro zavření víka pak použijte tlačítko "close". Tím uvedete odpadkový koš do standardního
provozního režimu.

6. Stavy indikace pomocí LED
a) V běžném provozu blikne indikační dioda červeně každé 3 sekundy.
b) Při automatickém otevírání víka, svítí dioda zeleně.
c) Pokud je víko otevřené manuálně, dioda bliká zeleně každé 3 sekundy.
d) Pokud jsou vybité baterie, dioda bliká žlutě každé 3 sekundy.

7. Při použití dobíjecích baterií typu Ni-MH velikosti "D" ("C" -> Elegance II), udrží
odpadkový koš v provozu přibližně 6 měsíců, při každodenním otevření a zavření víka 20
krát.

Upozornění: 
1. Odpadkové koše čistěte vlhkou utěrkou. Nepoužívejte přímo tekoucí vodu, z důvodu

použití elektrických součástí a jejich možném poškození vodou.
2. Při automatickém otevírání víka na něj netlačte.
3. Vždy vyjměte vybité baterie, aby se předešlo jejich vytečení a poškození elektroniky.
4. Neumisťujte koše na přímé slunečné světlo.
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