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Bun venit!
Prin decizia de a achiziţiona dozatorul integral 2GO aţi optat pentru un dozator precis 
şi complet automat pentru produse de curăţare concentrate. Cele 8 produse chimice 
integral 2GO disponibile în acest dozator acoperă toate cerinţele de curăţare pe care le 
presupune igienizarea clădirii – iar graţie dozării presetate – şi la nevoie modificabile – se 
garantează un mod de lucru rentabil şi eficient.

În prezentele instrucţiuni de utilizare sunt explicate montajul şi funcţionarea acestui apa-
rat. În plus, la adresa www.hagleitner.com este disponibil un film educativ care prezintă 
montajul, prima punere în funcţiune şi utilizarea noului sistem de dozare.

Vă mulţumim pentru decizia de a achiziţiona acest produs de la HAGLEITNER. În cazul în 
care aveţi întrebări, probleme sau solicitări vă rugăm să ne comunicaţi adresa şi numărul 
de telefon pentru a vă putea contacta!

Produsele de curăţare concentrate multiFILL
O gamă compactă pentru IGIENA completă a clădirilor.

Pentru instrucţiunile de utilizare în limba dumneavoastră 
vă rugăm să scanaţi următorul cod QR:
http://www.hagleitner.com/en/downloads/integral2go/

sanitary 2GO Nr. articol 4410200619
active 2GO Nr. articol 4410200719
floorstar 2GO  Nr. articol 4410200819
power 2GO  Nr. articol 4410300519

hygienicDES 2GO Nr. articol 4410300419
allround 2GO  Nr. articol 4410200919
sanitaryDES 2GO Nr. articol 4410300619
bloomFRESH 2GO Nr. articol 4410201419
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+ +

powerPACK 

GO

START integral 2GO/4PM

3/4“

   Ce aveţi nevoie

Dozator

powerPack ex

H2O

sau
powerPack in

sau
powerPack
BOX

Date tehnice:

Greutate: 2,85 kg
Dimensiuni: 38,3 (Î) x 19,8 (L) x 19,2 cm (A)
Debit de apă: min. 2 l/min., max. 12 l/min
Racord de apă: 3/4 ţoli
Presiune: max. 5 bar
Temperatura apei: 5–40° C
Temperatura mediului: 5-30° C
Tensiunea de alimentare: 12 V-DC / 1,5 A max.
Tensiune de reţea: 230 V (EU); 110 V (USA)
Montaj în serie: max. 6 aparate
Echipament pentru protejarea apei potabile încorporat conform EN 1717!
Clasa de protecţie: IP21
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integral 2GO
1 pezzo

3 x
3 x
3 x





 







19 cm

integral2GO eng
ger

GO

GO

  Pachetul de livrare integral 2GO HsM Nr. articol 441010065000

   integral 2GO HsM - Dozator
   PIPE integral 2GO - Furtun de debitare
   Placă de montaj
   Instrucţiuni de utilizare
   Set de montaj
   Y combiCABLE pentru alimentarea cu energie electrică la montajul 

în serie
	   Furtun de legătură pentru alimentarea cu apă la montajul în serie
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START integral 2GO/4PM
1 Stück/piece

 

3 m



 



5 x
5 x


5 x5 x

2 x 




1 x

11

  Pachet de livrare şi accesorii

START integral 2GO/4PM   Nr. articol 441010070000
 

	   Furtun pentru racordul de apă 
Ø 12 mm, lungime 3 m

	 		Element auxiliar de montaj
	   Adaptor 3/4 ţoli pentru racordul de apă 
	   Şuruburi 4x30 mm + dibluri 5x25 mm
	   Bridă de cablu
	   Soclu de lipire
   Garnitură din clingherit
   Sită de murdărie
   Lavetă de curăţare
 	Tasta de ajustare pentru Aquastop
           11 Combinaţie Aquastopp11
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powerPACK ex
1 pezzo

powerPACK in
1 pezzo

1x

2 x
2 x
2 x

powerPACK BOX

5x
powerPACK BOX
1 pezzo

powerPACK extension V12 1,5 m
1 pezzo

1 m

45 cm

Opţiune:
powerPACK in

Nr. art.
411120310000

Elementele de reţea pentru alimentarea cu energie electrică

Opţiune:
powerPACK ex

Nr. art.
411120240000

Opţiune:
powerPACK
BOX

Nr. art.
411120470000

Opţiune:
powerPACK extension V12 1,5 m

Nr. art.
411120650000

  Pachet de livrare şi accesorii
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76 mm

130 mm

3.

1. 2.

3 x

170 mm

  Ø 6 mm
+ Ø 5 mm

Montaj pe perete - Dozator individual

Montaj

max. 
1300 mm

min. 
400 mm

Mărime 3 (4) mm
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3 x5. 6. 3 x

4.

3 x

Rigips
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7.

2

1

GO

!
GO

max. 1 m

max. 3 m

Recomandăm:  Montajul doar pe pereţi placaţi cu faianţă! 
Închideţi racordul de apă după fiecare utilizare!

Evitaţi contactul cu stropii de apă şi aburul!
Nu plasaţi dozatorul deasupra prizelor!

Nu flambaţi furtunul de debitare 
şi nu îl fixaţi peste muchia infe-
rioară a dozatorului!

CLICK
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1. 2.

3.

START integral 2GO/4PM
1 Stück/piece

START integral 2GO/4PM

Montaj pe perete - Montaj în serie

CLICK
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4.

5.

3 x

6.

1
2

CLICK
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3 x

3 x

7.

8.

3 x
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9. 3 x

max. 6 dozatoare integral 2GO

1 2 3 4 5 max. 6
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2.

1.

Adaptor 3/4 ţoli 
12 mm cu sită

Realizarea racordului de apă

Racord de apă

Mărime 
cheie 20

opţional
Garnitură 
din
clingherit

Sită de murdărie
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3.

2 x

  1 = 05 lt
  2 = 10 lt
  3 = 15 lt
  4 = 20 lt
  5 = 25 lt
  6 = 30 lt
  7 = 35 lt
  8 = 40 lt
  9 = 45 lt
10 = 50 lt

Toleranz 0 /-20%

1    2    3    4    
5 

   
6 

   
7 

   8
    9    10    0

+ –

3 m
Furtun pentru racordul de apă

Element auxiliar 
de montaj

Reglarea ratei de debit a apei Aquastopp

Setare din fabrică

max. debit controlat al apei: 50 litri
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5.

4.

PUSH

max. 40° C

Montajul este posibil pe 
ambele părţi!

Tăiaţi furtunul curat!

OPȚIUNE
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1.

3.

Water 
stop

2.

1

2

Deblocare blocat Aquastop
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5.

4.

PUSH

6.
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2

19 cm

1

3

1 2                 . . . . .  max. 6

19 cm
Furtun de legătură

ultimul
dozator

Racordul de apă la montarea în serie

La montajul în serie şi funcţionarea în 
paralel trebuie asigurat un debit minim 
de 2 l/min. pe fiecare dozator!

Respectaţi adaptarea alimentării electri-
ce la funcţionarea în paralel!
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12 V

GO GO GO GO GO GO

powerPACK BOX

! !

powerPACK BOX
(montajul poate fi efectuat doar de către un electrician)

  1 2 3 4     5 max.6
 dozatoare

Debitare simultană cu până 
la 2 dozatoare .

max. 1 m

  Selectarea sursei de alimentare electrică

Debitare cu 1 dozator.

max. 45 cm

Debitare simultană cu până la 4 dozatoare.

powerPACK ex

powerPACK in   (sub tencuială)
(montajul poate fi efectuat doar de către un electrician)

Alimentarea electrică

Montarea powerPACK se poate efectua doar 
deasupra dozatorului!

La funcţionarea în paralel a mai multor dozatoare asiguraţi o 
sursă de apă suficientă!
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GO GO

Conexiunea electrică
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1 2                 . . . . .  max. 6

Conexiunea electrică la montajul în serie

Y combiCABLE

scurt

lung
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1.

5 x5 x
1 x

2. 3.

Fixarea furtunului şi a cablurilor

presa
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1 x

1.

1 x

2.

Ø 5 mm

Fixarea furtunului şi a cablurilor

Opţiune
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4. 5.

6.

GO

Fixarea furtunului şi a cablurilor
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GO

Racord 
pentru ştuţul de debi-
tare

Ştuţ 
pentru debitare în 
bidoane

Ştuţuri de debitare
pentru debitarea în sti-
cle

Blocarea
cartuşului

Fixarea
cartuşului

Display

Componentele aparatului

Capacul pompei
PUMP integral 2GO HsM
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GO

   Câmp de comandă 

Blocare cartuş
închis

Blocare cartuş
deschis

Tastă meniu

Tastă +/– pentru 
reglarea cantită-
ţii de debitare/
navigare în 
meniu

Start debitare / stop
tastă de confirmare 
(debitare în cantitate mare, meniu)

Cantitate de debitare 
setată

Nivel de umplere rezervă
Forţa de dozare

Afişarea regimului de debi-
tare
Recipient mic /
Cantitate mare

   Display 

Conexiune Bluetooth/Gateway
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X

1.

GO

GO

GO

X

3.

X

2.

Prima punere în funcţiune

- montaţi cartuşul lipsă 
-  nu a fost atribuit niciun 

produs pentru aparat

- blocaţi cartuşul 

PUSH
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3.

4.

GO

GO

GO

GO

verde         =  OK 

- deblocaţi
-  rotiţi 

cartuşul
- blocaţi
- OK

Cartuşul este 
montat în po-
ziţie greşită!
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GO

GO GO

21

Operare pentru utilizator

   Debitarea în recipiente mici 

Setaţi cantitatea de 
debitare!
Ţineţi cont de mărimea 
recipientului!
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GO

GO GO

1 2

!
GO

GO

PRESS
1-2 sec.

START

   Debitarea în cantităţi mari 

Setaţi cantitatea de debitare!
Ţineţi cont de mărimea recipi-
entului!
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GO

GO

1.

   Schimbarea cartuşului 

- cartuş gol
- schimbaţi cartuşul
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GO

2.

XXXXX
XXXXX

3.

4.

   Schimbarea cartuşului 

-  montaţi un cartuş 
nou

Curăţarea 
vanei suport pentru
recipiente 

Pentru montarea cartuşului vezi „Prima punere în funcţiune”. 
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   Coduri de eroare 

Afişaj Nr. eroare/service Remediere

F100 Eroare pompă
Pompa nu se roteşte la 
debitare

Verificaţi capul pompei, eventual 
înlocuiţi capul pompei 

F200 Eroare apă 
Lipsă debit apă la 
debitare

Verificaţi alimentarea cu apă, 
Deschideţi alimentarea cu apă

F201 debit minim apă Debitul de apă este prea redus
F202 debit maxim apă Debitul de apă este prea ridicat

F300 Eroare rezervă Sticla 
nu este montată 
corect

Deblocaţi rezerva de completare, 
presaţi sticla în jos şi blocaţi-o.

F301 Eroare RFID
Date versiune

Produs greşit

F302 Eroare codare dozator Produs greşit
F303 Eroare tip produs Cartuş greşit, 

codare dozator greşită
F304 Eroare RFID

Comunicare
Este instalat un produs greşit
Resetare dozator

S100 Service pompă Du-
rata de funcţionare a 
pompei a fost atinsă

Înlocuiţi PUMP integral 2GO HsM 
(vezi „Înlocuirea pompei” la in-
strucţiuni)

S300 Service rezervă re-
zervă de completare 
goală

Deblocaţi, îndepărtaţi rezerva de 
completare goală, montaţi o nouă 
rezervă

S301 Service rezervă a fost 
prelevată cantitatea 
maximă din rezerva de 
completare, Rezervă de 
completare goală

Deblocaţi, îndepărtaţi rezerva de 
completare goală, montaţi o nouă 
rezervă
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Modificarea setării dispozitivului prin intermediul aplicației

Înregistrarea utilizatorilor pentru setările de consum şi 
disponibilitatea datelor:
activare necesară!

IMPORTANT

Prezentare generală Setări
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+ / -

GO

GO

GO

GO

GO

GO

Parolă: 1234
Introduceţi codul + / -
confirmaţi cu GO
pentru a ieşi apăsaţi tasta 
de meniu

Acţionaţi tasta meniului 
(cca. 2 sec.)

   Modificarea setării aparatului 

Setare 
Treaptă de dozare 

debitare în recipiente mici

Schimbarea punctului de meniu
+ / -

Setare 
Treaptă de dozare 

debitare în recipiente mari

Resetare
Resetare

reglaje produse

Resetare pompă
Este necesară după
schimbarea pompei

Exit
Ieşire din meniu

Info
Versiune software
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GO

!

SHORTCUT

GO

21

Scurtarea furtunului de debitare

max.
40 cm
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1. 2.
GO

GO

GO

GO

S100

=

   Înlocuirea pompei 

În caz de nerespectare a acestei clauze se anulează orice drept de garanţie!

Integral 2GO a dozat 20 de cartuşe multiFILL SAU este deja de 1 an în timpul de funcționare al rețelei.
Apoi, mesajul de service “S100” se aprinde pe afişajul distribuitorului, dar distribuitorul continuă să 
funcționeze şi distribuie.
Dacă cantitatea (20 multiFILL) este atinsă înainte de expirarea timpului, clientul mai poate doza încă 
2 cartuşe multiFILL. Cu toate acestea, dacă s-a atins un an de timp de funcționare a rețelei, acesta 
poate continua să funcționeze încă o lună înainte ca distribuitorul să se oprească şi să nu permită nici 
o sticlă - permite totuşi livrarea unei găleți.
În primul rând, faceți schimbarea necesară a pompei, apoi distribuitorul este gata de utilizare din nou.

Cantitate 
20 multiFILL 
(52.000 ml)

timp 
1 an 

(9.000 ore)

Cantitate 
+ 2 multiFILL

timp 
+ 1 lună

SAU*

SAU*

* oricare s-a întâmplat mai devreme - 
  cantitate sau timp
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GO

5.

6.

GO

2

1

7.GO GO

3.
GO

4.

   Înlocuirea pompei 
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1 x

Piese de schimb

PUMP 
integral 2GO/4PM
Nr. articol 
492050090000

PIPE 
integral 2GO/4PM
Nr. articol 
492050080000

   Înlocuirea pompei 

-  montaţi o nouă pompă vezi punctul 7-1

-  Resetarea pompei 
Este necesară după înlocuirea pompei, vezi 
„Modificarea setărilor aparatului” 
(pagina 30)

SHORTCUT 
integral 2GO/4PM
Nr. articol 
492050100000

DOSE integral 2GO
Nr. articol 
492050120000
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GO

GO

21

2. 

k

Instrucţiuni de întreţinere

Curăţaţi vana suport pentru recipiente, după 
fiecare schimbare a cartuşului 

Aduceţi furtunul în poziţia de parcare

Curăţaţi dozatorul min. 1x/săptămână, resp. la nevoie, 
 curăţaţi cu o lavetă curată (nu folosiţi produs de curăţare în zona 
unităţii de operare)
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3.
Curăţare/dezinfectare: 

PIPE integral 2GO/4PM 

Instrucţiuni de întreţinere

Ştuţuri de debitare 
(deblocare vezi schimbare 
pompă pag. 38) 
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Curăţarea manuală şi dezinfectarea PIPE integral 2GO şi a ştuţurilor de debitare
Pentru a obţine un efect de dezinfectare suficient, concentraţia indicată şi timpul de 
acţiune trebuie respectate cu stricteţe. Pentru dezinfectare folosiţi doar soluţii prepa-
rate proaspăt. Pentru prepararea soluţiei de dezinfectare utilizaţi apă la temperatura 
camerei.
 
Desfăşurare:
1.  Îndepărtaţi furtunul de debitare PIPE integral 2GO de pe aparat.
2.  Într-un vas adecvat (de ex. HAGLEITNER safetyBOX, nr. articol 4431201300) pre-

gătiţi o cantitate suficientă de soluţie de dezinfectare. Pentru dezinfectarea în sigu-
ranţă folosiţi hygienicDES PERFECT (nr. articol 446010121100) cu o concentraţie 
de utilizare de 5 %. 

3.  După dezinfectare spălaţi furtunul de debitare temeinic cu apă.
4.  Plasaţi furtunul de debitare în soluţia dezinfectantă. Aveţi grijă ca furtunul de debi-

tare să fie umplut şi acoperit complet cu soluţie.
5.  Pentru o dezinfectare sigură lăsaţi furtunul de debitare în soluţia de dezinfectare 

timp de 2 ore.
6. După îndepărtarea furtunului clătiţi temeinic cu apă.

Instrucţiuni de întreţinere


