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Læs sprøjtevejledning 3A7646 (kablet) eller 3A7649 (trådløs) 
for komplette instruktioner og advarsler. Denne lynvejledning 
er ikke erstatning for læsning og forståelse af alle instruktioner 
og advarselsetiketter, der følger med udstyret.
KEMISK FARE: Følg de kemiske advarsler på desinfektions-
middelbeholderens etiket og som anført i vejledningen. 
Sprøjt ikke mod personer eller dyr. Bær beskyttelsesudstyr.
BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE: Brug ikke alkoholbaseret eller 
anden brandfarlig væske i en kablet sprøjteenhed. Følg 
advarslerne om brand og eksplosion som anført i vejledningen.
FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN: Højtryksudstyr. 
Holdes fri af sprøjtedyse og lækager. Følg Trykaflastning-
sproceduren, hver gang du holder op med at sprøjte.

OVERHOLDES DENNE ADVARSEL IKKE KAN DET MEDFØRE 
ALVORLIG PERSONSKADE, AMPUTATION, ELLER DØD.

ADVARSEL
LUFTLØS, HÅNDHOLDT

VARSEL
Lad ikke sprøjten køre uden væske.

Tørkørsel med sprøjten vil forårsage beskadigelse af pumpen.
Desinfektionsmiddel, der er tilbage i sprøjten, beskadiger den.

Skyl altid helt igennem med varmt vand efter hver brug for at undgå 
skader. Opbevar ikke sprøjten med desinfektionsmiddel i den.

Skum i desinfektionsmiddel kan forårsage anvendelsesproblemer, 
som kan beskadige sprøjten. Vent indtil skummet har lagt

sig for at fylde FlexLiner op.

KEND DINE KONTROLLER

Sprøjte-dyse

Sprøjtedysens
beskyttelsesbøjle

Pumpefilter

Kopdæksel

Kopholder

Spæde-pumpeknap
Sprøjteaftrækker

Hastighedskontrol

VacuValve™

FlexLiner™

Trykaflastningsprocedure
Følg denne procedure, når der instrueres om at udføre 

TRYKAFLASTNINGSPROCEDUREN.
Afbryd strømmen (tag kablet ud, 
eller fjern batteriet).
Drej spædeknappen nedad til 
SPÆD-position for at fjerne trykket.

For at starte et nyt job, 
gennemfør først TRYKAFLAST-
NINGSPROCEDUREN.

Sæt en FlexLiner i kopholderen 
og fyld op med korrekt 
fortyndet desinfektionsmiddel.
BEMÆRK: Kontrollér, at der 
ikke er nogen beskadigelse, 
såsom en sammenfoldning, på 
FlexLinerens topoverflade. Hvis 
denne er beskadiget, må den 
ikke tages i brug.

Spæd pumpen med desinfektion-
smiddel på følgende måde:
A. Kontrollér, at spædeknappen 
der er indstillet nedad til 
PRIME-positionen (spædning).
B. Tilslut sprøjten til en jordet 
strømkilde, eller installér et fuldt 
opladet batteri på sprøjten.
C. Vend sprøjten på hovedet.
• Tryk på aftrækkeren i 5 
sekunder.
• Bemærk: Desinfektionsmidlet 
vil ikke sprøjte ud, men vil 
recirkulere gennem pumpen og 
tilbage til koppen.
D. Drej sprøjten opad og åben 
hætten til VakuValve.
E. Vip sprøjten således at 
VakuValve er højeste punkt.
F. Klem forsigtigt på FlexLiner 
indtil desinfektionsmidlet 
kommer ind i VakuValve-behold-
er og al luft tømmes fra koppen.
G. Mens der fortsættes med at 
klemme FlexLiner, luk 
VacuValve-dækslet.
• Bemærk: Hvis der ikke klemmes 
på FlexLiner, mens VakuVentilen 
er åben, vil der hurtigt trænge 
luft ind i FlexLineren. Hvis der er 
nogen synlige luftbobler i 
koppen, gentag trin E-G.Spænd kopdækslet fast på 

kopholderen for at sikre en 
lufttæt forsegling.

Drej spæde-pumpeknappen 
fremad til SPRAY-positionen. 

Kontrollér, at sprøjtedysen er 
fremad i positionen SPRAY.

 Tryk på aftrækkeren for at 
kontrollere, at desinfektions-
midlet sprøjter fra sprøjten. 
Hvis prøjten ikke sprøjter 
indenfor 5 sekunder, STOP og 
gentag OPSTART.

Du er nu klar til at sprøjte!

Montér koppen på sprøjten:

A. Kontrollér, at pumpefilteret 
er monteret og rent.

B. Justér VacuValve (på 
kopdækslet) med 
spædeknappen (på sprøjten).

C. Skub kopsamlingen på 
sprøjten. Drej for at låse.

RGennemgå Vigtig brugerinformation i sprøjtevejledningen for 
at forstå, hvilke typer desinfektionsmidler der er kompatible 
med din sprøjte.
Denne sprøjte leveres fra fabrikken med en lille mængde 
testvæske i systemet. Det er vigtigt, at sprøjten skylles med 
varmt vand, inden den bruges første gang. Se Skylning af ny 
sprøjte i sprøjtevejledningen.
Se desinfektionsmærket for producentens instruktioner om 
korrekt brug. Fortynding kræves, fortynd desinfektionsmiddel 
korrekt i en separat beholder.
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BEMÆRK: Desinfektionsmiddel, der er tilbage i sprøjten, beskadiger 
den. Skyl altid helt igennem med varmt vand efter hver brug for at 
undgå skader. Se Rengøring og opbevaring i din sprøjtevejledning. 
Opbevar ikke sprøjten med desinfektionsmiddel i den.

Sørg for, at sprøjten er tilsluttet en jordet strømkilde eller 
har installeret et fuldt opladet batteri.

Prøv et af nedenstående trin,
hvis sprøjten ikke sprøjter:

Kontrollér, at kopdækslet sidder stramt. Et for lidt spændt 
kopdæksel giver luft mulighed for at sive ind i FlexLiner 
og forårsage et tab af spædemateriale.

Sørg for, at der ikke er nogen beskadigelse, såsom en 
sammenfoldning, på FlexLinerens topoverflade. Hvis 
denne er beskadiget, MÅ DEN IKKE TAGES I BRUG.

Vær sikker på, at sprøjtedysen ikke er tilstoppet. Se Rens 
dysetilstopning i sprøjtevejledningen for instruktioner 
om, hvordan en tilstopning nemt vendes og fjernes.

Sørg for, at der kun er én FlexLiner i kopholderen. Flere 
FlexLiners indkapslet tæt sammen kan gå upåagtet hen.

Gentag OPSTART, trin 5 for at sikre, at al luften udtømmes 
fra FlexLineren.

Udskift VacuValve-dækslet om nødvendigt. Der blev 
leveret to nye VakuVentil-hætter sammen med sprøjten.

Se Fejlfinding i sprøjtevejledningen for yderligere 
information.

Sørg for, at kopdækslet sidder ordentligt fast på kophold-
erens gevind. Hvis gevindene er synlige neden under 
kopdækslet, når der er strammet til, er dækslets gevind 
skruet skævt på. 

SÅDAN SPRØJTES DER

GENOPFYLDNING AF KOP

RENGØRING OG OPBEVARING

CLEANUP AND STORAGE FEJLFINDING
Gennemgå Sådan sprøjtes der i din sprøjtevejledning. fortsatte

Justér sprøjtedysens
beskyttelsesbøjle i ønsket 
vandret eller lodret retning. 

Peg sprøjtepistolen mod den 
overflade, der skal sprøjtes.

Fjern kopsamlingen fra 
sprøjten. Sæt sprøjten 
på en klud.

Fjern kopdækslet fra 
kopholderen, og fyld igen 
med korrekt fortyndet 
desinfektionsmiddel.

Følg instruktionerne OPSTART for at fortsætte.

Indstil hastighedskontrollen på 
den laveste indstilling.

Træk og hold aftrækkeren, og øg 
langsomt hastighedskontrollen
til den minimale indstilling, der
er nødvendig for at lave en 
acceptabel sprøltning med 
desinfektionsmiddel.

Justér sprøjtepistolens afstand
fra overfladen og din håndhastighed
for at opnå den ønskede overfladedækning.
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For at genopfylde koppen, udfør først 
TRYKAFLASTNINGSPROCEDUREN.1

For at rense din sprøjter, udfør først
TRYKAFLASTNINGSPROCEDUREN.1
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Fjern kopsamlingen fra sprøjten.
Sæt sprøjten på en klud.2
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Fjern kopdækslet fra kopholderen 
og hæld overskydende desinfek-
tionsmiddel i affaldsspanden.

Du kan enten bortskaffe den brugte 
FlexLiner og montere en ny FlexLiner 
eller rengøre en brugt FlexLiner.

Fyld FlexLiner op med varmt vand.

Spænd kopdækslet fast på 
kopholderen for at sikre en 
lufttæt forsegling.

Kontrollér, at spædeknappen er 
nedad i positionen PRIME, og 
indstil hastighedskontrollen til 
indstillingen #10.
Vend sprøjten på hovedet.
A. Peg sprøjten i en affaldsspand.
B. Tryk på aftrækkeren i 10 
sekunder for at rengøre pumpen.
• Bemærk: Vandet vil ikke sprøjte 
ud, men vil recirkulere gennem 
pumpen og tilbage til koppen.

Drej spædeknappen fremad
til positionen SPRAY.
A. Med sprøjten på hovedet peges 
der ned i en affaldsspand.
B. Træk 10 sekunder i aftrækkeren 
og sprøjt i affaldsspanden.
C. Vend sprøjtedysen til positionen 
UNCLOG og sprøjt med sprøjten på 
hovedet i affaldspanden i 30 
sekunder.
• Bemærk: Lad ikke sprøjten køre 
uden væske. Tørkørsel med 
sprøjten vil forårsage beskadigelse 
af pumpen.

A. Drej spædeknappen til positionen
PRIME og afbryd strømmen
(træk stikket ud, eller fjern batteriet).
B. Bortskaf væsken i affaldsspanden i 
overensstemmelse med instruktionerne
på desinfektionsbeholderens
etiket og gældende regler. 

Fjern og rens sprøjtedysen, sprøjtedysens beskyttelse, pumpe-
filteret, kopholderen og kopdækslet med varmt vand. Rens 
ydersiden af sprøjten med en blød klud fugtet med varmt vand.

Montér koppen på sprøjten.
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