
1. Nacisnąć dwie klapki (1), by otworzyć dozownik.

2. Górna pokrywa dozownika  uniesie się,  
jak oznaczono strzałką na rysunku.

3. Zdjąć górną pokrywę dozownika

4. Wyjąć środkową część dozownika

5. Wyjąć płytkę montażową, naciskając zacisk 
jak wskazuje strzałka...

6. pociągając płytkę w dół (jak wskazuje strzałka)

Jeśli masz zestaw wolnostojący,  
przejdź do punktu 9.

7. Wybierając miejsce do montażu stałego,  
weź pod uwagę poniższe:

 I)  W trosce o prawidłowe działanie czujnika  
podczerwieni, unikaj miejsc bezpośrednio 
nasłonecznionych.

 II)  Zapewnij minimum 16,5 cm wolnej przestrzeni 
między płytką a powierzchnią, nad którą 
montujesz dozownik.

 III)  Zamocuj płytkę montażową na ścianie 
używając załączonych lub własnych wkrętów.

8. Ustaw żądaną objętość pojedynczej dawki 
za pomocą pokrętła umieszczonego na spodzie 
urządzenia

DOZOWNIK,
Model 12111 / Model 13111/ Model 14111

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
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9. Wsuń dolną część dozownika na płytkę montażową 
– Upewnij się, że prowadnice są dokładnie dopasowane 
– Opuszczaj dozownik aż usłyszysz kliknięcie.

10.  Użyj 4 baterii R20 (DD). Baterie alkaliczne zapewniają 
dłuższe działanie.

– Włóż baterie w odpowiednie miejsce (patrz rysunek) 
–  Upewnij się, że wkładasz baterie zgodnie z polaryzacją 

(zgodnie z rysunkiem na platformie bateryjnej).

Jeśli masz zestaw wolnostojący, 
przejdź do punktu 12

11.  Wsuń bolec zabezpieczający (dostarczony 
wraz z zestawem) w otwór w dolnej części dozownika 
jak zaznaczono na rysunku. 
Zabezpieczy to dozownik przed nieautoryzowanym 
demontażem. Podczas demontażu nie zapomnij 
o usunięciu bolca zabezpieczającego.

12. Włóż środkową część dozownika na miejsce.

13.  Rurka wkładu jest zaprojektowana tak, by zapewnić 
bezpieczeństwo transportu i gwarantuje sterylność 
produktu po opuszczeniu wytwórni. 
Usuń kartonową osłonę i wyrzuć ją do odpowiedniego 
pojemnika na odpady.

14.  Włóż rurkę wkładu przez otwór w środkowej części 
dozownika, aż wkład trafi na swoje miejsce.
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15.  Przekręć zatyczkę i wyrzuć ją do odpowiedniego 
pojemnika na odpadki.

16.  Nałóż górną część dozownika w ten sposób, by klapki 
przeszły przez otwory w środkowej części dozownika.

17.  Naciśnij górną część dozownika, aż klapki 
z kliknięciem trafią w otwory w dolnej części 
dozownika.

18.  Dozownik jest gotów do użycia.

  Można go używać jedną lub dwoma dłońmi. 
Umieść dłoń około 5 cm pod dozownikiem.  
Aktywacja urządzenia sygnalizowana jest 
zapaleniem zielonej kontrolki. 
Trzymaj dłoń pod dozownikiem, aż kontrolka 
zgaśnie.

19.  Kontrolka miga na zielono co 5 sekund, kiedy 
dozownik nie jest używany. Oznacza to gotowość 
dozownika do pracy.

20.  Kiedy kontrolka miga na czerwono, oznacza to niski 
poziom naładowania baterii. Należy wymienić baterie.

DANE TECHNICZNE

 obudowa ............................... Konstrukcja modułowa, ABS i tworzywa poliwęglanowe
 typ czujnika .......................... Czujnik zbliżeniowy na podczerwień (RIR)
 dozowana objętośc .............. regulowana od 0,5 do 6 ml.
 objętość płynu ...................... Wkład systemowy o objetości 946 ml.
 Zasilanie ............................... 4 baterie 1,5V R20 (DD)
 zuzycie energii ..................... stan czuwania <1 mA, praca około 400 mA
 żywotność baterii .................. około 1 rok (baterie alkaliczne)
 wymiary (s/w/g) .................... 192 mm / 186 mm / 195 mm
 masa .................................... 0,9 kg (bez baterii i wkładu) 
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GWARANCJA
System Germstar objęty jest gwarancją na 1 rok.
By zachować gwarancję, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

• nie używać urządzenia w bardzo zaparowanych i/lub wilgotnych pomieszczeniach
• używać WYŁĄCZNIE oryginalnych wkładów Germstar
• używać wyłącznie baterii 1,5V R20 (DD) „super-dry” lub lepszych
• stosować się do zaleceń niniejszej intstrukcji

Gwarancja nie obejmuje urządzenia, jeśli:
• urządzenie jest mechanicznie uszkodzone
• urządzenie było używane z nieoryginalnymi wkładami
• Miejsce na baterie jest zalane

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
•  Dozownik nie podaje płynu, a zielona kontrolka się nie zapala: 

– Upewnij się, że dłoń umieszczona jest pod czujnikiem i co najmniej 5 cm pod nim 
– Upewnij się, że używasz odpowiednich baterii i że są one właściwego typu  
   (patrz punkt 10) 
– Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone (patrz punkt 10)

• Dozownik nie podaje płynu, ale zielona kontrolka  się zapala:
– Sprawdź, czy wkład jest prawidłowo umieszczony (patrz punkt 15) 
– Sprawdź, czy zatyczka wkładu jest prawidłowo usunięta (patrz punkt 13) 
– Spróbuj wymienić wkład i sprawdź, czy sytuacja się powtórzy

• Dozownik podaje płyn, lecz zapala się czerwona kontrolka
– Baterie się wyczerpują i należy je niedługo wymienić (patrz punkt  20)

• Czerwona kontrolka  ciągle miga  
– Baterie są wyczerpane i należy je wymienić (patrz punkt  20)

• Czujnik dozownika reaguje dopiero po przysunięciu dłoni bardzo blisko urządzenia:
– Dozownik jest w zbyt mocno naświetlonym miejscu  (patrz punkt 7)

• Dozownik cieknie:
– Sprawdź, czy wkład jest prawidłowo umieszczony  (patrz punkt 15)
– Sprawdź, czy zatyczka wkładu jest prawidłowo usunięta (patrz punkt 13)
– Spróbuj wymienić wkład i sprawdź, czy sytuacja się powtórzy

• Dozownik podaje płyn samoczynnie wraz z cyklem migania zielonej kontrolki:
– Dozownik jest zamontowany zbyt nisko nad powierzchnią (patrz punkt  7)

Jeśli powyższe rozwiązania nie działają, skontaktuj się z dystrybutorem.


