
INSTRUCTIES 

 

Traditionele vuilnisbakken vereisen dat u ze met de hand of voet aanraakt om  

het te openen, wat niet erg schoon en handig is. Deze automatische open 

vuilnisbak, gebaseerd op infrarode technologie, verwijdert deze behoefte.  

Houdt simple uw hand circa 10cm boven het infrarode paneel en het deksel 

opent automatisch, gooi het afval weg, en binnen een paar seconden sluit het 

automatisch. 

 

Het automatische openen en sluiten regelsysteem bestaat ui computer clips, 

infrarode ontdekkingsapparaat, mechanisch overdrachtsapparaat en elektrisch 

drive systeem.  Het is een uitstekend functionerend apparaat, dat weinig energie 

verbruikt en een lange levensduur heeft. 

 

Instructies:  

1. Open het batterijvakje op de onderzijde van het deksel en plaats 4 stuks 

“AA” type batterijen of sluit de netvoeding 220V aan. 

2. Zet de netschakelaar aan, te vinden aan de onderzijde van het deksel.  Het 

rode indicatielampje brandt 2 seconden, en knippert dan elke 6 seconden 

om aan te tonen dat het werkzaam is. 

3. Wanneer u de emmer moet openen, houdt uw hand circa 15cm boven het 

infrarode paneel.  Het deksel opent automatisch binnen 0.5 seconden en 

sluit automatisch binnen 4-6 seconden nadat u uw hand heeft verplaatst. Het 

deksel blijft open als u uw hand niet weghaalt. 

4. Als u drukt op de “OPEN” toets op het infrarode paneel (een toets voor 

handmatige bediening), opent het deksel en blijft het open zonder dat het 

automatisch sluit. Deze handmatige functie is voor als u regelmatig afval 

moet weggooien, de vuilniszak moet verwijderen of de emmer schoonmaken.  

Als u het deksel weer wilt sluiten, druk dan simple op de “CLOSE” toets en 

het systeem gaat terug naar de automatische bediening stand. 

5. Het indicatielampje in de normale wachtstand knippert rood (elke 6 

seconden eenmaal). 

6. Alkaline batterijen gaan 3 tot 6 maanden mee, op basis dat de emmer 20 keer 

per dag wordt geopend of gesloten.  

 

Let op: 

1. Was of dompel het deksel van de emmer niet met water, het kan 

schoongemaakt worden met een vochtige doek. De binnenkant van de 

emmer kan worden gewassen. 

2. Druk niet op het deksel van de vuilnisbak wanneer het opent. 

3. Verwijder batterijen als ze eenmaal leeg zijn om te vermijden dat sijpelende 

vloeistoffen de elektronische onderdelen beschadigen. 

4. Vermijd direct zonlicht op het infrarode paneel. 


