
      

               

               Návod k použití  

    

 

Bezzápachový koš Odocare 

 
Rozkres náhradních dílů: 

1) jednorázová vložka 
2) víko 
3) vak – spirála 
 Vak – kulatá čočka 
4)  buben 
5)  držák bubnu 
6)  držák pytle 
7) odpadní část 
8) adaptér 
9) deska pro umístění na zem 
Pro variantu s kolečky: 
10) držák brzdového pedálu 
11) brzdový pedál 
12) 2x kolečko zadní s otvorem pro brzdu 
13) 2x kolečko přední (bez otvoru pro brzdu) 
14) 16 ks šroubů 
15) 2 pera 
 
 
 
Montáž kol, brzdy a adaptéru 
 
1) Uvolněte desku pro umístění koše na zem tak, jak je zobrazeno v obrázku 14. Obraťte ji a zasuňte 
brzdový pedál do otvorů. Zasuňte oba existující knoflíky do pro ně připravených otvorů. 
2) Vložte držák brzdového pedálu s montážními knoflíky do pro ně připravených otvorů. 
3) Nasuňte brzdová pera na černé tyčky. 
4) Upevněte obě kola s otvorem pro brzdu pomocí šroubů na držák brzdového pedálu. Jak černé tyčky, 
tak brzdová pera zasuňte následně do otvoru. 
5) Upevněte obě přední kola na přední stranu. 



6) Nastavte délku adapteru (krátký nebo dlouhý). 
7) Navlečte suchý zip otvory na zadní straně desky. Upevněte suchý zip na druhé straně adapteru na 
transportní vozík. 
 
 
Příprava před použitím 
 
1) Zatlačte na černý knoflík a otevřete víko horním držadlem. 
2) Vložte pytel do otvoru v držáku pytle (viz symboly na držáku pytle). DBEJTE prosím na to, že se musí 
horní okraj odpadového pytle nacházet mezi držák pytle a okrajem odpadní nádoby. 
3) Stiskněte víko směrem dolů. Ozve se KLIK! 
 
 
Použití 
 
4) Uchopte držadlo a otočte bubnem do otevřené polohy. 
5) Vložte do otvoru odpad a uzavřete držadlo tak, že jej otočíte do vodorovné polohy. 
6) Buben znovu otevřete dalším otočením, aby byl připravený pro další použití. DBEJTE prosím na to, 
že i toto je normální pozice. 
 
 
Výměna náhradní vložky 
 
7) Použijte obě ruce a uchopte dvěma prsty výřezy v černém okraji náhradní vložky tak, abyste ji pak 
mohli vytáhnout směrem nahoru. 
8) Stiskněte černé strany dovnitř, aby se nová náhradní vložka vešla do otvoru.  
9) Zatlačte černý okraj po obvodu horní části bubnu tak, až se ozve KLIK! 
 
 
Výměna odpadového pytle 
 
10) Stiskněte černý knoflík a vytáhněte spodní madlo nahoru. DBEJTE prosím na to, že spolu s madlem 
nahoru vytáhnete i horní část pytle. 
11) Aby při výměně odpadového pytle nedocházelo k úniku nepříjemného zápachu, držte jednou rukou 
pevně horní část pytle a druhou rukou uvolněte okraj z držáku pytle. 
12) Zavažte odpadový pytel. Pytel nechte v odpadní části a uzavřete víko. 
13) Stiskněte nohou pedál na přední straně, uchopte rukojeť na přední a zadní straně, vykloňte 
diagonálně horní část směrem dozadu a nahoru a zdvihněte odpadní část přes plný odpadní pytel 
směrem nahoru. 
14) Odstraňte plný odpadní pytel a vraťte odpadní část zpět na sokl. Dbejte při vkládání nového 
odpadového pytle pokynů dle obrázků 2 a 3. Případně vyměňte i jednorázovou vložku tak, jak je 
zobrazeno na obrázcích 7, 8 a 9. 
 
Čistění vaku  
 



15) Nejprve vyjměte jednorázovou vložku. Vak nejprve vytáhněte po straně, a poté směrem nahoru
otvorem ven.
16) Vyjměte z vaku spirálu.
17) Stáhněte vak z kulaté čočky. Nyní můžete vak buď vyčistit, nebo vyměnit.
18) Nasuňte zpět spirálu do vaku. Na spodní část nového vaku opět navlékněte kulatou čočku. Stiskněte
spirálu k sobě a vložte vak do otvoru bubnu.

Čistění bubnu 

19) Otočte bubnem do požadované polohy (úhel cca 110 °, viz obrázek). Tuto pozici udržujte během
výměny bubnu.
20) Stiskněte jednou rukou malý horní knoflík a druhou rukou velký černý knoflík.
21) Pohybujte horní rukojetí směrem nahoru, aby kryt klouzal po bubnu.
22) Vyjměte buben ven a vyčistěte jej. Držák bubnu také doporučujeme vyčistit. POZOR! Bílé těsnění
nesmí být v žádném případě čištěné prostředky s obsahem chloru. Výměna bubnu viz obr. 19
23) Bílé těsnění doporučujeme při každém čistění (nebo alespoň 1x měsíčně) namazat silikonovou

vazelínu. Toto garantuje bezproblémové otevírání a zavírání bubnu.

V případě záručního servisu, pozáručního servisu, či zakoupení jakéhokoliv příslušenství 
k bezzápachovému koši OdoCare kontaktujte obchodní, nebo servisní oddělení společnosti Stamed 
s.r.o.

Stamed s.r.o. 

Sídlo: Vřesová 667, 330 08  Zruč-Senec 

Provozovna:  Vřesová 667, 330 08  Zruč-Senec  

Tel: 725 323 111 

e-mail: obchod@stamed.cz

e-mail: servis@stamed.cz

www.stamed.cz 


