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Kérjük, az első összeszerelés előtt figyelmesen 
olvassa el a tájékoztatót.  
 
Az adagoló felszerelése előtt javasoljuk, hogy a gömb 
alsó részén található adagolási skálán 0,7 – 5 ml, 
válassza ki az Ön alkalmazási területének megfelelő 
adagolási mennyiséget. Ezt a gömb alján lévő 
narancssárga műanyag mutató elfordításával teheti 
meg. A műanyag mutató elfordításánál ügyeljünk arra, 
hogy ne feszegessük, könnyedén fordítsuk el!  

 
 
 
Megjegyzés: Az adagoló rendeltetésszerű használatára 
két év garanciát vállalunk. Nem vállalunk 
garanciát, az adagoló gömb alján található 
narancssárga műanyag mutató letörésére, továbbá az 
embermagas talpas állvány tetején található műanyag 
rögzítőre, amellyel a tájékoztató táblát lehet az 
állványhoz rögzíteni.  

 
1. Lépés 
 
Helyezze az adagoló alsó félgömb formájú részét a 
falhoz. Győződjön meg a megfelelő magasságról. 
(Amennyiben állványra helyezi az adagolót, győződjön 
meg róla, hogy az illesztés tökéletes és az adagoló nem 
mozog az állványon). 

 
2. Lépés 
 
Helyezze be a 4 db D-típusú elemet a pozitív és negatív 
jeleknek megfelelően a félgömb alsó részébe, az 
elemeknek kialakított helyre. Ha jól helyezte be az 
elemeket, a gömb elején található szenzor zölden világít. 

  

 
3. Lépés 
 
A képen ábrázolt helyen, az alsó félgömb fal felöli 
oldalán kialakított nyíláson keresztül csavarozza be a 
biztonsági csavart, amíg az adagoló rögzített állapotba 
nem kerül. 
 

 

 
4. Lépés 
 
A falra rögzített alsó félgömbre helyezze rá a műanyag 
fedőlapot, úgy, hogy a tüskék felfelé mutassanak.  
A lapnak tökéletesen kell illeszkedni, nem mozoghat. 
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5. Lépés 
 
Helyezzük be a zacskót az adagolóba. Ügyeljen arra, 
hogy az adagoló szelep a lyukhoz kerüljön! 
 

 
 
6. Lépés 
 
Miután a zacskó a helyére került, illessze a gömb felső 
részét az alsó részéhez! A két oldalon található műanyag 
rögzítőket helyezze a kialakított nyílásba! 
 

 
7. Lépés 
 
Amint a rögzítők a megfelelő helyre kerültek, nyomja 
meg a gömb tetejét és ezzel az illesztés befejeződött. A 
behelyezett utántöltő zacskó alján található piros 
műanyag pöcköt törje le, ezzel aktiválja a zacskót.  
 

 
 
8. Lépés 
 
Az adagoló készen áll a használatra! Használat során 
helyezze tenyerét 5cm-rel az adagoló alá. Egy kézzel 
illetve két kézzel is használható. Adagolás közben a led 
zölden világít. 
 

Amennyiben további kérdése van, hívja a Germstar információs vonalat a 06/21-202-8574-es 
telefonszámon illetve a 06-70-298-2232-es mobilszámot.  
 
Figyelmeztetés:  
Az adagolót gyerekek kizárólag szülői felügyelet mellett és előzetes felvilágosítást követően 
használhatják! A szenzor nem különbözteti meg az emberi kezet más mozgó felülettől, ezért 
megfelelő magasságban kell elhelyezni a falon. Olyan környezetben, ahol az adagolót 
gyerekek is használhatják, minden esetben csak fali állvánnyal együtt szabad felhelyezni 
a falra. A fali állvány célja, hogy megakadályozza azt, hogy a gyermek az adagoló alá 
hajoljon. 
 
Utántöltő rendelés: Germstar Kft: sales@germstar.hu email címre kéjük küldeni illetve a 
szerződött viszonteladó partnereinken keresztül lehet utántöltőt rendelni - minden esetben ott, 
ahol a készüléket vásárolta! Utántöltő csomagolás: 6 db / karton illetve 2 db / karton.  


