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Prostudujte si příručku ke stříkacímu zařízení 3A7646 (s kabelem) nebo 
3A7649 (bez kabelu), kde jsou úplné pokyny a výstrahy.  Tato rychlá 
příručka nenahrazuje prostudování všech manuálů s instrukcemi a 
varovných označení, která jsou dodávána spolu s vybavením.

CHEMICKÉ NEBEZPEČÍ: Postupujte podle všech výstrah týkajících se chemikálií 
v desinfekčním prostředku na štítku nádobky a podle pokynů v této příručce. 
Nestříkejte na lidi ani na zvířata. Používejte ochranné pomůcky.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU: Ve stříkacím zařízením s kabelem nepoužívejte 
žádnou kapalinu na bázi alkoholu nebo jiné hořlavé kapaliny. Prostudujte si 
varování týkající se požárů a výbuchů, která najdete v příručce.

NEBEZPEČÍ VSTŘÍKNUTÍ POD KŮŽI: Vysokotlaké zařízení. Chraňte se před 
stříkací tryskou a úniky. Kdykoli zastavíte stříkání, proveďte postup 
uvolnění tlaku.

NEDODRŽENÍ VŠECH VÝSTRAH MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ, 
AMPUTACI NEBO SMRTI

VÝSTRAHA

OZNÁMENÍ
Nespouštějte čerpadlo bez kapaliny.

Spuštění stříkacího zařízení za sucha způsobí poškození čerpadla.
Desinfekční prostředek ponechaný ve stříkacím zařízení způsobí jeho poškození. 

Vždy stříkací zařízení po každém použití důkladně vypláchněte teplou vodou, 
zabráníte tím poškození.Neskladujte stříkací zařízení
s naplněnou zásobou desinfekčního prostředku uvnitř.

Pěna v dezinfekčním prostředku může způsobit provozní problémy, které by mohly 
poškodit stříkací zařízení. Vyčkejte, dokud pěna nezačne plnit nádobku FlexLiner.

SEZNAMTE SE S OVLÁDÁNÍM
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Postup uvolnění tlaku

RUČNÍ BEZVZDUCHOVÉ ZAŘÍZENÍ

Postupujte podle tohoto postupu vždy, když je vydán pokyn k provedení 
POSTUPU UVOLNĚNÍ TLAKU.

Odpojte napájení (odpojte kabel nebo 
odpojte akumulátor).
Otočte ovladač plnění dolů do polohy 
PLNĚNÍ a uvolněte tlak.

Chcete-li začít novou úlohu, proveďte 
nejprve POSTUP UVOLNĚNÍ TLAKU.

Vložte jednu nádobku FlexLiner do 
držáku nádobky a naplňte řádně 
naředěným dezinfekčním prostředkem. 
• POZNÁMKA: Ověřte, zda není na 
horním povrchu nádobky FlexLiner 
žádné poškození, například záhyb. 
Pokud je součást poškozena, 
nepoužívejte ji.

Naplňte čerpadlo dezinfekčním prostřed-
kem následujícím způsobem:
A. Zkontrolujte, zda je hlavní otočný 
ovladač nastaven do polohy PLNĚNÍ.
B. Připojte stříkací zařízení k 
uzemněnému zdroji napájení nebo 
instalujte plně nabitý akumulátor do 
stříkacího zařízení.
C. Otočte stříkací zařízení horní stranou dolů.
• Stiskněte spoušť na 5 sekund.
• POZNÁMKA: Desinfekční prostředek 
nestříká, ale recirkuluje přes čerpadlo a 
zpět do nádobky.
D. Otočte stříkací zařízení nahoru a 
otevřete kryt ventilu VacuValve.
E. Nakloňte stříkací zařízení tak, aby byl 
ventil VacuValve v nejvyšším místě.
F. Jemně stiskněte FlexLiner, dokud se 
dezinfekční prostředek nedostane do 
zásobníku VacuValve a veškerý vzduch se z 
nádobky odčerpá.
G. Dále držte nádobku FlexLiner stisknutou 
a zavřete kryt ventilu VacuValve.
• POZNÁMKA: Pokud není nádobka FlexLiner 
stisknuta, když je kryt ventilu VacuValve 
otevřený, vzduch se do nádobky FlexLiner 
rychle nasaje. Pokud jsou v nádobce 
viditelné vzduchové bubliny, opakujte
kroky E-G.

Pevně dotáhněte kryt nádobky na 
držáku nádobky, aby bylo dosaženo 
vzduchotěsného usazení.

Nastavte ovladač plnění dopředu do 
polohy STŘÍKÁNÍ. 

Zkontrolujte, zda je stříkací tryska v 
přední poloze, STŘÍKÁNÍ.

Stisknutím spouště ověřte, že 
desinfekční prostředek stříká ze 
stříkacího zařízení. Pokud stříkací 
zařízení nestříká do 5 sekund, ZASTAVTE 
a zopakujte proceduru SPOUŠTĚNÍ.

Nyní jste připraveni stříkací pistoli použít!

Namontujte nádobku do stříkacího 
zařízení.
A. Zkontrolujte, zda je filtr čerpadla 
namontovaný a čistý.
B. Vyrovnejte ventil VacuValve (na krytu 
nádobky) s ovladačem plnění (na 
stříkacím zařízení).
C. Nasuňte sestavu misky na stříkací 
zařízení. Otočením zajistěte.

Prostudujte si důležité pokyny pro uživatele v příručce ke stříkacímu zařízení, 
abyste pochopili, které typy desinfekčních prostředků jsou kompatibilní s vaším 
stříkacím zařízením.
Toto stříkací zařízení je dodáváno z výrobního závodu s malým množstvím zkušební 
kapaliny v systému. Je důležité, abyste stříkací zařízení před prvním použitím 
vypláchli vodou. Viz také Proplachování nového stříkacího zařízení v příručce.
Pokyny pro správné použití naleznete na etiketě dezinfekčního prostředku. Pokud je 
vyžadováno ředění, dezinfekční prostředek řádně nařeďte v samostatné nádobě.

JAK ZAČÍT
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POZNÁMKA: Desinfekční prostředek ponechaný ve stříkacím zařízení způsobí jeho 
poškození. Vždy stříkací zařízení po každém použití důkladně vypláchněte teplou vodou, 
zabráníte tím poškození. Viz také Vyčištění a uložení v příručce stříkacího zařízení. 
Neskladujte stříkací zařízení s naplněnou zásobou desinfekčního prostředku uvnitř.

Ujistěte se, že stříkací zařízení je připojeno k uzemněnému napájecímu 
zdroji nebo že má nainstalovaný plně nabitý akumulátor.

Pokud stříkací zařízení nestříká, zkuste provést jeden z 
následujících kroků:

Zkontrolujte, zda je kryt nádobky utěsněný. Nedostatečně dotažený kryt 
nádobky umožní pronikání vzduchu do nádobky FlexLiner a způsobí 
ztrátu plnění.

Ověřte, zda není na horním povrchu nádobky FlexLiner žádné poškození, 
například záhyb. Pokud je součást poškozena, NEPOUŽÍVEJTE JI. 

Zkontrolujte, zda není stříkací tryska ucpaná. Viz také Čištění ucpané 
trysky v příručce stříkacího zařízení, kde jsou pokyny pro obrácení a 
snadné uvolnění ucpání.

Ujistěte se, že v držáku je jen jedna nádobka FlexLiner. Několik nádobek 
FlexLiner vložených do sebe by mohlo být nepovšimnuto.

Zopakujte krok 5, SPOUŠTĚNÍ, a zajistěte, aby byl z nádobky FlexLiner 
odstraněn všechen vzduch.

V případě potřeby vyměňte kryt ventilu VacuValve¨. Dva nové uzávěry 
VacuValve se dodávají se stříkacím zařízením.

Další informace naleznete v části Odstraňování poruch v příručce 
stříkacího zařízení.

Ujistěte se, že kryt nádobky je řádně našroubován do držáku. Pokud 
jsou závity viditelné pod krytem nádobky i po utažení, je kryt 
nesprávně našroubován. 

JAK STŘÍKAT

DOPLNĚNÍ NÁDOBKY

VYČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

VYČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Prostudujte si kapitolu Jak stříkat v příručce
ke stříkacímu zařízení.

pokračovat

Nastavte ochranný kryt stříkací 
trysky pro požadovaný svislý 
nebo vodorovný směr nástřiku. 

Namiřte stříkací zařízení směrem 
k povrchu, na který chcete 
nástřik aplikovat.

Demontujte sestavu nádobky ze 
stříkacího zařízení. Ustavte stříkací 
zařízení na hadr.

Sejměte kryt nádobky z držáku 
nádobky a naplňte jej řádně 
naředěným desinfekčním 
prostředkem.

Postupujte podle pokynů pro SPUŠTĚNÍ.

Nastavte regulátor otáček na 
nejnižší nastavení.

Stiskněte a podržte spoušť a 
pomalu nastavujte ovladač rychlost 
na minimální nastavení potřebné
k dosažení přijatelného nástřiku 
desinfekčního prostředku.

Nastavte vzdálenost stříkacího
zařízení od aplikačního povrchu
a upravte rychlost vedení pistole
rukou, abyste dosáhli požadovaného pokrytí povrchu nástřikem.
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Chcete-li doplnit nádobku, nejprve proveďte POSTUP UVOLNĚNÍ TLAKU.1

Chcete-li vyčistit stříkací zařízení, nejprve proveďte
POSTUP UVOLNĚNÍ TLAKU.1
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Demontujte sestavu nádobky ze stříkacího zařízení.
Ustavte stříkací zařízení na hadr.2
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Demontujte kryt nádobky od držáku 
nádobky a vylijte nadbytečný desinfekční 
prostředek do nádoby na odpad.
Použitou nádobku FlexLiner můžete 
zlikvidovat a použít novou nebo ji můžete 
vyčistit a použít znovu.

Naplňte nádobku FlexLiner teplou vodou.

Pevně dotáhněte kryt nádobky na držáku 
nádobky, aby bylo dosaženo 
vzduchotěsného usazení.

Zkontrolujte, zda je ovladač plnění v dolní 
poloze PLNĚNÍ, a nastavte ovladač 
rychlosti na hodnotu 10.
Otočte stříkací zařízení horní stranou dolů.
A. Nasměrujte stříkací zařízení do nádoby 
na odpad. 
B. Stiskněte spoušť po dobu 10 sekund a 
vyčistěte čerpadlo.
• Poznámka: Voda nestříká, ale recirkuluje 
přes čerpadlo a zpět do nádobky.

Nastavte ovladač plnění dopředu
do polohy STŘÍKÁNÍ. 
A. Se stříkacím zařízením v obrácené 
poloze jej nasměřujte do nádoby na odpad.
B. Stiskněte spoušť na 10 sekund a 
stříkejte do nádoby na odpad.
C. Obraťte stříkací trysku do polohy 
UVOLNĚNÍ UCPÁNÍ a se stříkacím zařízením 
v obrácené poloze stříkejte do nádoby na 
odpad 30 sekund.
• Poznámka: Nespouštějte čerpadlo bez 
kapaliny. Spuštění stříkacího zařízení za 
sucha způsobí poškození čerpadla.

A. Otočte ovladač plnění do polohy PLNĚNÍ 
a odpojte napájení (odpojte kabel nebo 
odpojte akumulátor).
B. Zlikvidujte veškerou odpadní kapalinu 
podle pokynů na štítku obalu desinfekčního 
prostředku a platných předpisů. 

Sejměte a vyčistěte stříkací trysku, ochranný kryt stříkací trysky, filtr 
čerpadla, držák nádobky a kryt nádobky teplou vodou. Vyčistěte vnějšek 
stříkacího zařízení měkkým hadrem navlhčeným teplou vodou.

Namontujte nádobku do stříkacího zařízení.
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