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Прочетете ръководството за пръскачката 3A7646 (с кабел) 
или 3A7649 (без кабел) за подробни инструкции и 
предупреждения.  Краткото ръководство не замества 
прочитането и разбирането на всички инструкции и 
предупредителни етикети,  предоставяни с оборудването.
ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ:  Следвайте 
предупрежденията за химическите въздействия върху 
етикета на контейнера с дезинфектант и изброени в 
ръководството.  Не пръскайте по хора или животни.  Носете 
предпазни средства.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ:  Не използвайте течности на 
основата на спирт или друга запалима течност в пръскачка 
с кабел.  Следвайте противопожарните предупреждения и 
тези против взрив,  както са изброени в вашето ръководство.
ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕК ТИРАНЕ В КОЖАТА: Оборудване под 
високо налягане.  Поддържайте дюзата за пръскане чиста и 
без течове.  Следвайте процедурата за освобождаване на 
налягането,  щом спрете пръскането.
НЕСПАЗВАНЕ ТО НА ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ Д А 
ПРИЧИНИ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ,  АМПУ ТИРАНЕ ИЛИ СМ ЪР Т.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЕЗВЪЗДУШНА Р ЪЧНА ПР ЪСКАЧКА

ИЗВЕСТИЕ
Не работете с пръскачката без флуид.

Пускане на пръскачката на сухо ще причини повреда на помпата.
Дезинфектант, изоставен в пръскачката, ще я повреди. За да избегнете 
повреда, след всяка употреба, винаги промивайте напълно с топла вода.

Не съхранявайте пръскачката с дезинфектант в нея.
Пяна в дезинфектанта може да причини проблеми в работата и да повреди 

пръскачката. Изчакайте, докато пяната се включи в изпълването на 
FlexLiner (гъвкавата гилза).

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШИТЕ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
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Процедура за освобождаване на налягането
Следвайте тази процедура, всеки път когато сте инструктирани
да изпълните ПРОЦЕДУРА ПО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО.
Разединете захранването (извадете
кабела или демонтирайте батерията).
Завъртете копчето за заливане надолу на 
позиция PRIME (заливане), за да освободите 
налягането.

За да започнете нова работна 
задача, първо извършете 
ПРОЦЕДУРАТА ЗА 
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА 
НАЛЯГАНЕТО.
 Въведете една FlexLiner 
(гъвкава гилза) в опората на 
резервоара и я напълнете с 
правилно разтворен 
дезинфектант.
• ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете дали 
няма повреда, например, 
гънка върху горната 
повърхност FlexLiner (гъвкава 
гилза). Ако е повредена, не я 
употребявайте.

Залейте помпата с дезинфектант, 
както следва:
A. Проверете дали копчето за 
заливане е насочено надолу към 
позиция PRIME (заливане).
B. Включете щепсела на 
пръскачката в заземен захранващ 
контакт или монтирайте напълно 
заредена акумулаторна батерия на 
пръскачката.
C. Обърнете пръскачката с горната 
страна надолу.
• Дръпнете спусъка за 5 секунди.
• Забележка: Дезинфектантът няма да 
се изпръсква, а ще рециркулира 
през помпата и обратно към 
резервоара.
D. Обърнете пръскачката в 
изправено положение и отворете 
капака VacuValve.
E. Наклонете пръскачката, така че 
VacuValve да е най-високата точка.
F. Леко стиснете FlexLiner 
(гъвкавата гилза), докато навлезе 
дезинфектант в резервоара 
VacuValve и всичкият въздух излезе 
от резервоара.
G. Като продължавате да стискате 
FlexLiner (гъвкавата гилза), 
затворете капака VacuValve.
• Забележка: Ако FlexLiner (гъвкавата 
гилза) не е стисната, докато 
капакът VacuValve е отворен, 
въздухът бързо ще навлезе в 
FlexLiner (гъвкавата гилза). Ако се 
виждат въздушни мехурчета в 
резервоара, повторете стъпки E-G.Затегнете здраво капака на 

резервоара върху опората на 
резервоара, за да гарантирате 
херметично уплътняване.

Завъртете копчето за заливане 
по-напред в позиция SPRAY 
(пръскане). 

Проверете дали дюзата за 
пръскане е насочена напред в 
позиция SPRAY (пръскане).

Дръпнете спусъка, за да 
проверите дали дезинфектантът 
пръска от пръскачката. Ако 
пръскачката не пръска в рамките 
на 5 секунди, СПРЕТЕ и 
повторете операцията ПУСКАНЕ 
В ДЕЙСТВИЕ.

Готови сте да пръскате!

Монтирайте резервоара върху 
пръскачката:
A. Проверете дали филтъра на 
помпата е монтиран и чист.
B. Подравнете VacuValve 
(върху капака на резервоара) 
с копчето за заливане (на 
пръскачката).
C. Притиснете възела на 
резервоара върху 
пръскачката. Завъртете, 
за да го блокирате.

Прегледайте раздела Важна информация за потребителя в ръководството за 
вашата пръскачка, за да разберете какви видове дезинфектанти са 
съвместими с нея.
Тази пръскачка се доставя от завода с малко количество флуид за тестване в 
системата. Важно е да промиете пръскачката с топла вода, преди да я 
използвате за пръв път. Вижте раздела Промиване на нова пръскачка във 
вашето ръководство за пръскачката.
Вижте етикета за дезинфекция за указания на производителя за правилна 
употреба. Ако се налага разреждане, правилно разредете дезинфектанта в 
отделен съд.

ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ
продължи
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ЗАБЕЛЕЖКА: Дезинфектант, изоставен в пръскачката, ще я повреди. За да 
избегнете повреда, след всяка употреба, винаги промивайте напълно с топла 
вода. Вижте раздел Почистване и съхранение във вашето ръководство за 
пръскачката. Не съхранявайте пръскачката с дезинфектант в нея.

Уверете се, че пръскачката е включена в заземен захранващ източник 
или има монтирана напълно заредена акумулаторна батерия.

Ако пръскачката не пръска, опитайте стъпките по-долу:

Проверете дали капака на резервоара е затегнат. Полузатегнат капак на 
резервоара ще позволи на въздуха да прониква в FlexLiner (гъвкавата 
гилза) и ще причини загуба на заливане.

Уверете се, че няма повреда, например, гънка върху горната повърхност 
на FlexLiner (гъвкавата гилза). Ако е повредена, НЕ Я УПОТРЕБЯВАЙТЕ. 

Уверете се, че дюзата за пръскане не е запушена. Вижте раздела 
Почистване на запушвания в дюзата във вашето ръководство с 
инструкции за работа или как да обърнете и лесно да почистите 
запушване.

Уверете се, че има само една FlexLiner (гъвкава гилза) в опората на 
резервоара. Няколко FlexLiner (гъвкави гилзи), поставени и затегнати 
заедно, може да останат незабелязани.

Повторете стъпка 5 от операцията ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ, за да 
гарантирате, че всичкият въздух е отведен от FlexLiner (гъвкавата гилза).

Ако е необходимо, сменете капака VacuValve. С вашата пръскачка 
получавате и два нови капака VacuValve.

Вижте в раздел Откриване и отстраняване на повреди от вашето 
ръководство за пръскачката за повече сведения.

Уверете се дали капакът на резервоара е с правилна винтова резба 
спрямо опората на резервоара. Ако винтовата линия е видима под 
капака на резервоара, когато е затегнат, това означава, че капакът е 
завинтен неправилно. 

продължи
КАК ДА СЕ ПРЪСКА

ДОПЪЛВАНИЯ НА РЕЗЕРВОАРА

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ
НА ПОВРЕДИПрегледайте раздела Как да се пръска във 

вашето ръководство за пръскачката.

Регулирайте предпазителя на 
дюзата за пръскане в 
желаното хоризонтално или 
вертикално направление. 
Насочете пръскачката към 
повърхността, която трябва 
да бъде изпръсквана.

Демонтирайте възела на 
резервоара от пръскачката. 
Поставете пръскачката върху 
парцал.
Отстранете капака на 
резервоара от опората на 
резервоара и го напълнете
с правилно разтворен 
дезинфектант.
Следвайте инструкциите от раздела 
ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ, за да работите.

Поставете ролката за 
управление на скоростта на 
най-ниската настройка.

Дръпнете и задръжте спусъка 
и бавно повишете с ролката за 
управление на скоростта до 
минималната настройка за 
получаване на приемливо 
пръскане на дезинфектант.
Регулирайте разстоянието на 
пръскачката от повърхността
и скоростта на движение на
ръката си, за да постигнете
желаното покритие на повърхността.
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За да напълните пак резервоара, първо изпълнете
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО.1

За да почистите пръскачката, първо изпълнете
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО.1
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Демонтирайте възела на резервоара от пръскачката.
Поставете пръскачката върху парцал.2
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Отстранете капака на резервоара от 
опората на резервоара и излейте 
неизползваният дезинфектант в 
кофа за отпадъчен флуид.
Вие можете или да изхвърлите вече 
използваната FlexLiner (гъвкава гилза) 
и да монтирате нова или да я 
почистите за ново използване.
Напълнете FlexLiner (гъвкавата 
гилза) с топла вода.
Затегнете здраво капака на 
резервоара върху опората на 
резервоара, за да гарантирате 
херметично уплътняване.

Проверете дали копчето за заливане е 
насочено надолу на позиция PRIME 
(заливане) и поставете ролката за 
управление на скоростта на 
показанието 10.
Обърнете пръскачката с горната 
страна надолу.
A. Насочете пръскачката в кофата за 
отпадъчен флуид. 
B. Дръпнете спусъка за 10 секунди, за 
да почистите помпата. 
• Забележка: Водата няма да се 
изпръсква, а рециркулира през 
помпата и обратно към резервоара.
Завъртете копчето за заливане в 
посока напред на позиция SPRAY 
(пръскане). 
A. С пръскачка, чиято горна страна е 
насочена надолу в кофата за 
отпадъчен флуид.
B. Дръпнете спусъка за 10 секунди, като 
пръскате в кофата за отпадъчен флуид.
C. Обърнете дюзата за пръскане в 
позиция UNCLOG (отпушване) с 
пръскачка, чиято горна страна е 
обърната надолу и пръскайте за около 30 
секунди в кофата за отпадъчен флуид.
• Забележка: Не работете с пръскачката 
без флуид. Пускане на пръскачката на 
сухо ще причини повреда на помпата.
A. Обърнете копчето на позиция 
PRIME (заливане) и разединете 
захранването (извадете щепсела 
на кабела или демонтирайте 
акумулаторната батерия).
B. Изхвърлете неупотребения флуид според инструкциите върху 
етикета на контейнера за дезинфектант и приложимите разпоредби. 
Демонтирайте и почистете дюзата за пръскане, предпазителя на 
дюзата, филтъра на помпата, опората на резервоара и капака на 
резервоара с топла вода. Почистете външната страна на пръскачката 
с мека кърпа, навлажнена с топла вода.

Монтирайте резервоара върху 
пръскачката.
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