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Üdvözöljük!
Ön az integral 2GO adagolóval egy precíz és teljesen automatikus tisztítószer-koncent-
rátum adagolókészüléket választott. A hozzá kapható 6 féle integral 2GO vegyi termék 
a tárgyi higiénia minden tisztítási követelményét lefedi - az előre beállított - és szükség 
esetén módosítható - adagolásnak köszönhetően gazdaságos, és egyidejűleg hatékony 
működés garantált.

Ebben a kezelési útmutatóban a készülék felszerelését és működtetését ismertetjük. Se-
gítségként a www.hagleitner.com weboldalon található egy felhasználói videó új ada-
golórendszerének felszereléséről, első üzembe helyezéséről és használatáról.

Köszönjük, hogy a HAGLEITNER ezen terméke mellett döntött. Kérdés, probléma vagy 
javaslat esetén szívesen fogadjuk címüket vagy telefonszámukat a kapcsolat felvételé-
nek érdekében!

A multiFILL tisztítókoncentrátumok
A teljes tárgyi HIGIÉNIA kompakt választéka
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Az Ön nyelvének használati utasításához szkennelje be ezt 
a QR-kódot:
http://www.hagleitner.com/en/downloads/integral2go/

sanitary 2GO Cikksz. 4410200619

active 2GO Cikksz. 4410200719

floorstar 2GO Cikksz. 4410200819

hygienicDES 2GO Cikksz. 4410300419

power 2GO Cikksz. 4410300519

allround 2GO Cikksz. 4410200919
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   Amire szüksége van

+ +

powerPACK BOX

vagy
powerPack in

vagy
powerPack
BOX

GO

Adagoló

Műszaki adatok:
Súly: 2,85 kg
Méretek: 38,3 (Ma) x 19,8 (Sz) x 19,2 cm (Mé)
Víz átáramlás: min. 2 l/perc, max. 12 l/perc
Vízcsatlakozás: 3/4 coll
Nyomás: max. 8 bar 20° C-on

max. 5 bar 40° C-on
Vízhőmérséklet: 5–40° C
Környezeti hőmérséklet: 5–30° C
Tápfeszültség: 12 V-DC / 1,5 A max.
Hálózati feszültség: 230 V (EU); 110 V (USA)
Sorba kapcsolt szerelés: max. 6 készülék
Az ivóvíz szennyezés elleni védelmére szolgáló szerkezet be van építve az 
EN 1717 szabványnak megfelelően!
Védelem: IP21

powerPack ex

H2O

integral 2START

3/4“
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integral 2GO
1 darab/piece

3 x
3 x
3 x

  integral 2GO szállítási terjedelem cikksz. 441010065000





 







19 cm

integral2GO eng
ger

GO

   integral 2GO - adagoló
   PIPE integral 2GO - adagolótömlő
   Szerelőlap
   Kezelési útmutató
   Szerelő készlet
   Y combiCABLE az áramellátáshoz sorba kapcsolt szerelés esetén
	   Összekötő tömlő a vízellátáshoz sorba kapcsolt szerelés esetén

GO
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integral 2START
1 darab/piece

  Szállítási terjedelem és tartozékok

integral 2START   cikksz. 441010070000
 

	   Tömlő a vízcsatlakozáshoz  
Ø 12 mm, hossz 3 m

	 		Szerelési segédeszköz
	   3/4 collos adapter a vízcsatlakozáshoz 
	   4x30 mm csavar + 5x25 mm tipli
	   Kábelkötegelő
	   Kábelsaru
   Tömítés szűrővel
   Klingerit tömítés
   Tisztítókendő

 

3 m



Opció:
Aquastopp kombináció

Cikksz.
470010120000

 



5 x
5 x 

5 x5 x

1 x 1 x

 



integral 2GO  |  7

Opció:
powerPACK in

Cikksz.
411120310000

powerPACK ex
1 darab/piece

Tápegységek az áramellátáshoz

powerPACK in
1 darab/piece

Opció:
powerPACK ex

Cikksz.
411120240000

1x

2 x
2 x
2 x

powerPACK BOX

5x

powerPACK BOX
1 darab/piece

Opció:
powerPACK
BOX

Cikksz.
411120470000

Opció:
powerPACK bővítés V12 1,5 m

Cikksz.
411120650000

powerPACK bővítés V12 1,5 m
1 darab/piece

  Szállítási terjedelem és tartozékok

1 m

45 cm
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  Ø 6 mm

max. 
1300 mm

76 mm

130 mm

3.

Falra történő szerelés - Egyedi adagoló

Méret 3 (4) mm

1. 2.

min. 
400 mm

Felszerelés

3 x

170 mm
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3 x

4.

3 x

5. 6. 3 x
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7.

2

1

KLIKK

GO

max. 1 m

max. 3 m

Javaslatunk:  A felszerelést csak csempézett falon végezze! 
A vízcsatlakozót minden használat után zárja el!

Kerülje a fröccsenő vízzel és vízgőzzel történő érintkezést!
Ne tegyen csatlakozóaljzatot az adagoló alá!

!

GO

Az adagolótömlőt ne hajlítsa 
meg vagy ne tartsa az adagoló 
alsó széle fölé!
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1. 2.

3.

Falra történő felszerelés - Sorba kapcsolt szerelés

KLIKK

integral 2START
1 kom./piece

integral 2START

3 mSzerelési segédeszköz

1 x

5 x

5 x

5 x
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4.

5.

3 x

6.

KLIKK
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3 x

3 x

7.

8.

3 x
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max. 6 integral 2GO adagoló

9.

1 2 3 4 5 max. 6

3 x
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1.

3/4 collos adapter 
12 mm szűrővel

3.

Vízcsatlakozás létrehozása

3 m
Tömlő a vízcsatlakozáshoz

2 x

Szerelési 
segédeszköz

Vízcsatlakozás

kny 20

2.

opcionális
Klingerit
tömítés
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4.

5.

RÁNYOMÁS

Opció

max. 40 ° C

A szerelés 
mindkét oldalról 
lehetséges!

A tömlőt simára vágja le!
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1 2                 . . . . .  max. 6

19 cm
összekötő tömlő

2

utolsó
adagoló

19 cm

Vízcsatlakozás sorba kapcsolt szerelésnél

1

3

Sorba kapcsolt szerelés és párhuza-
mos működtetés esetén biztosított-
nak kell lennie az adagolónkénti 2 l/
perc minimális átáramlásnak!

Párhuzamos működtetés esetén 
figyeljen az áramellátással való ösz-
szehangolásra!
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powerPACK BOX
(Szerelés csak villanyszerelő által)

12V

  1 2 3 4     5 max.6
 adagoló

GO GO GO GO GO GO

Egyidejű adagolás 
max. 2 adagolóval lehetséges.

max. 1 m

  Az áramellátás kiválasztása

Adagolás 1 adagolóval lehetséges.

max. 45 cm

powerPACK BOX

Egyidejű adagolás max.4 adagolóval lehetséges.

powerPACK ex

powerPACK in   (falsík alatt)
(Szerelés csak villanyszerelő által)

Áramellátás

!
A powerPACK felszerelése csak az 
adagoló fölé! !

Több adagoló párhuzamos működtetése esetén figyeljen az 
elegendő vízellátásra!
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Áramcsatlakozás

GO GO
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Áramcsatlakozás sorba kapcsolt szerelésnél

1 2                 . . . . .  max. 6

Y combiCABLE

rövid

hosszú
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Tömlő és kábel rögzítése

1.

5 x5 x
1 x

2. 3.

rányomás
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Tömlő és kábel rögzítése

1 x

1.

1 x

2.

Ø 5 mm

Opció
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Tömlő és kábel rögzítése

4.

6.

GO

5.
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GO

Csatlakozó 
az adagolócsonkhoz

Csőcsonk 
a vödrös adagoláshoz

Adagolócsonk
a flakonos adagoláshoz

Patron
reteszelés

Patron
felfogó

Kijelző

Készülékelemek

Szivattyú burkolat
PUMP integral 2GO
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   Kezelőmező 

GO

Patron reteszelés
zárva

Patron reteszelés
nyitva

Menügomb

+/– gomb az 
adagolási meny-
nyiség beállítá-
sához / menü 
navigáció

Adagolás indítása /
jóváhagyó gomb 
(Nagy mennyiséges adagoló, menü)

Beállított 
adagolási mennyiség

Utántöltő töltésszintje

Adagolás 
intenzitás

Adagolási mód kijelző
Kis tartály /
nagy mennyiség

   Kijelző 
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Első üzembe helyezés

1.

GO

GO

. hiányzó patron behelyezése 
-  a készüléken nincs termék

- patron reteszelése 

X

GO

X

2.

RÁNYOMÁS

X
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3.

zöld         =  OK 

4.

GO

GO

GO

GO

-  reteszelés 
kioldása

-  fordítsa el 
a patront

- reteszelje
- OK

A patron el-
forgatva van 
behelyezve!
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Felhasználókra vonatkozó kezelés

   Kis tartályos adagoló 

GO

Állítsa be az
adagolási mennyiséget!
Figyeljen a tartály méretére!

GO GO

21
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   Nagy mennyiséges adagoló 

GO

GO GO

1 2

Állítsa be az adagolási mennyiséget!
Figyeljen a tartály méretére!

!

GO
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   Patroncsere 

- a patron üres
- cserélje ki a patront

GO

GO

1.
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   Patroncsere 

GO

2.

-  helyezzen be új  
patront

XXXXX
XXXXX

3.

A tartályfelfogó 
tálca
tisztítása 

4.
A patron behelyezését lásd „Első üzembe helyezés“. 
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   Hibakódok 

Kijelző Sz. Hiba/szerviz Elhárítás

F100 Szivattyú hiba
Adagoláskor a szivattyú 
nem forog

Ellenőrizze a szivattyúfejet, esetleg 
cserélje ki a szivattyúfejet 

F200 Víz hiba 
Adagoláskor nincs 
vízátfolyás

Ellenőrizze a vízellátást, 
nyissa ki a vízellátást

F201 min. víz átáramlás A vízátfolyás túl kevés

F202 max. vízátáramlás A vízátfolyás túl sok

F300 Utántöltő hiba A fla-
kon nem megfelelően 
van behelyezve

Oldja ki az utántöltőt, nyomja 
lefele a flakont és reteszelje

F301 RFID hiba
Adatverzió

Nem megfelelő termék

F302 Adagoló kód hiba Nem megfelelő termék

F303 Nem megfelelő ter-
méktípus

Nem megfelelő patron, 
helytelen adagoló kód

F304 RFID hiba
Kommunikáció

Nem megfelelő termék van behe-
lyezve
Adagoló visszaállítása

S100 Szivattyú szerviz A 
szivattyú elérte az 
élettartama végét

Cserélje ki a szivattyúfejet 
(lásd „Szivattyúcsere“ az utasítás-
ban)

S300 Utántöltő szerviz Az 
utántöltő üres

Oldja ki, vegye ki az üres utántöl-
tőt, és helyezze be az új utántöltőt

S301 Utántöltő szerviz az 
utántöltőből a maximális 
mennyiség kivéve,
az utántöltő üres

Oldja ki, vegye ki az üres utántöl-
tőt, és helyezze be az új utántöltőt
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   A készülék beállítások módosítása 

Jelszó: 1234
Adja meg a kódot + / -
hagyja jóvá a GO-val
a kilépéshez nyomja meg 
a menügombot

Beállítás 
Adagolási fokozat  

kis tartályos adagoló

Menüpont váltás
+ / -

GO
+ / -

Beállítás 
Adagolási fokozat  

nagy tartályos adagoló

Reset
Termékbeállítások

visszaállítása

Szivattyú reset
Szivattyúcsere után

szükséges

Kilépés
Kilépés a menüből

Információ
Szoftververzió

GO

GO

GO

GO

GO

Nyomja meg a 
menügombot (kb. 2 mp)
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Adagolótömlő lerövidítése

GO

!

SHORTCUT

GO

21
max.
40 cm
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   Szivattyúcsere 

-  cserélje ki a szivattyút
 - 25 nagykoncentrátumú Multifill patron után
 - legkésőbb 2 év után

1. 2.

3.

GO GO

GO

4.

S100 Ennek be nem tartása esetén minden fajta garanciális igény 
érvényét veszti!
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   Szivattyúcsere 
GO

5.

6.

GO

2

1

7.
GO GO
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Pótalkatrészek

PUMP 
integral 2GO
Cikksz. 492050090000

PIPE 
integral 2GO
Cikksz. 492050080000

1 x

   Szivattyúcsere 

-  az új szivattyú beépítését 
lásd 7-1. pont

-  szivattyú reset 
Szivattyúcsere után szükséges 
lásd „A készülék beállítás módosítása“ 
(30. oldal)

SHORTCUT 
integral 2GO
Cikksz. 492050100000
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Ápolási tudnivalók

Minden patroncserénél tisztítsa meg a tar-
tályfelfogó tálcát 

GO

GO

21

1.

2.
	Helyezze a tömlőt várakozási helyzetbe

 Az adagolót legalább hetente 1x, ill. szükség szerint, 
  nedves ruhával tisztítsa meg (ne használjon tisztítót a  

kezelőegység területén)
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Tisztítás/fertőtlenítés: 

PIPE integral 2GO  

3.

Ápolási tudnivalók

Adagolócsonk 
(Reteszelés kioldását lásd 
Szivattyúcsere, 32. oldal) 

A PIPE integral 2GO és az adagolócsonk kézi tisztítása és fertőtlenítése
A megfelelő fertőtlenítő hatás érdekében a megadott koncentrációt és hatá-
sidőt feltétlenül be kell tartani. A fertőtlenítéshez kizárólag frissen készített ol-
datokat használjon. A fertőtlenítő oldat készítéséhez teremhőmérsékletű vizet 
használjon.
 
Folyamat:
1.  Távolítsa el a PIPE integral 2GO adagolótömlőt a készülékről.
2.  Készítsen elő egy megfelelő edényben (pl. HAGLEITNER safetyBOX, 

cikk-sz.: 4431201300) megfelelő mennyiségű fertőtlenítő oldatot. A biz-
tonságos fertőtlenítéshez használjon hygienicDES PERFECT szert (cikk-
sz.:446010121100) 5 %-os alkalmazási koncentrációval. 

3.  A fertőtlenítés előtt az adagolótömlőt alaposan öblítse ki vízzel.
4.  Helyezze az adagolótömlőt a fertőtlenítő oldatba. Figyeljen arra, hogy az 

oldat teljesen belemenjen az adagolótömlőbe és elfedje azt.
5.  A biztonságos fertőtlenítéshez hagyja az adagolótömlőt 2 órán keresztül a 

fertőtlenítőkádban.
6. Miután a tömlőt kivette a fertőtlenítőből, alaposan mossa ki vízzel.
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Cikksz. 20702069000

04-2017 / DSSP079-01

 

 

       Hans Georg Hagleitner 
Chief Executive O�cer 

       Hagleitner Hygiene International GmbH 
                                                                                

EC-DECLARATION of CONFORMITY 
 
 

The distributor: Company 
 Hagleitner Hygiene International GmbH 
 Lunastraße 5 
 5700 Zell am See 
 
declares under our sole responsibility that the entire system 
 

Integral 2GO 
Type: Dosing System Mach. Nr.: P0326 Year of manufacture: 2017 
 
Corresponds to the following regulations and standards: 
 
 
- European Directives regulations: 
 
 2006/42/EC  Machinery directive 
 2014/35/EU  Low Voltage Directive 
 2014/30/EU  EC Electromagnetic Compatibility (EMC) directive 
 2011/65/EU  Restriction of certain hazardous substances in electronic equipment 
 
 
- Harmonised standards: 
 
 EN ISO 12000  Safety of machinery 

EN 60335-1 Similar elecrical appliances – general requirements 
EN 60335-2-75 Particular reqirementsfor commercial dispensing appliances and 

vending machines  
EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Emission 
EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Immunity 
EN 1717  Protection against pollution of potable water installation 

 
 
The technical documentation is complete. The associated instruction manuals in the 
languages German and English are enclosed. 
 
 
 
Zell am See, 3.4.2017 
 
 
 
 
 
 

       Hans Georg Hagleitner 
Chief Executive Officer 

       Hagleitner Hygiene International GmbH 
                                                                                

 
 


