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Lees de handleiding van het spuittoestel 3A7646 (met snoer) of 
3A7649 (zonder snoer) voor volledige instructies en 
waarschuwingen. Deze beknopte handleiding vervangt het lezen 
en begrijpen van alle instructies en waarschuwingsetiketten die bij 
de apparatuur worden geleverd NIET.
CHEMISCH GEVAAR: Volg de chemische waarschuwingen op het 
etiket van de desinfecterende verpakking en zoals vermeld in de 
handleiding. Spuit niet op mensen of dieren. Draag persoonlijke 
beschermingsmiddelen.
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR:  Gebruik geen alcohol of
andere ontvlambare vloeistoffen in een spuittoestel met snoer.
Volg de brand- en explosiewaarschuwingen zoals vermeld in
uw handleiding.
GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID:
Hogedrukapparatuur. Houd afstand van de spuittip en lekken. Volg 
de drukontlastingsprocedure altijd wanneer u stopt met spuiten.
WANNEER U DEZE WAARSCHUWINGEN NIET OPVOLGT, KAN DAT 
LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL, AMPUTATIE OF OVERLIJDEN.

WAARSCHUWING

MERK OP
Laat het spuittoestel niet zonder vloeistof werken.

Als u het spuittoestel droog laat lopen, zal de pomp beschadigd raken.

Schuim in ontsmettingsmiddel kan zorgen voor problemen met de werking, 
waardoor het spuittoestel beschadigd kan raken. 

Wacht totdat het schuim is verdwenen voordat u de FlexLiner vult.

Ontsmettingsmiddel dat overblijft in het spuittoestel, beschadigt het spuittoestel. 
Spoel het systeem altijd na elk gebruik volledig door met warm water om schade 

te voorkomen. Sla het spuittoestel niet op met ontsmettingsmiddel erin.

KEN UW BEDIENINGSORGANEN

Spuittip

Spuittipbeschermer

Pompfilter

Bekerdeksel

Bekersteun

Knop Vullen

Trekker

Snelheidsregelaar

VacuValve™

FlexLiner™

Drukontlastingsprocedure

AIRLESS HANDHELD
Volg deze procedure wanneer u wordt geïnstrueerd om 

DRUKONTLASTINGSPROCEDURE uit te voeren.
 Schakel de stroom uit (trek de stekker uit 
het stopcontact of verwijder de batterij).
Draai de knop voor Vullen naar de stand 
PRIME (vullen) om de druk te ontlasten.

Om een nieuwe taak te starten, 
voert u eerst de DRUKONT-
LASTINGSPROCEDURE uit.

Steek één FlexLiner in
de bekersteun en vul deze
met juist voorbereid
ontsmettingsmiddel.
• OPMERKING: Controleer of er 
geen schade is, zoals plooien, 
in de bovenkant van de 
FlexLiner. Bij schade mag 
u het niet gebruiken.

Vul de pomp als volgt met
ontsmettingsmiddel:
A. Controleer of de knop Vullen omlaag 
in de stand PRIME (vullen) staat.
B. Sluit het spuittoestel aan op een 
geaarde stroombron of installeer een 
volledig opgeladen batterij op het 
spuittoestel.
C. Draai het spuittoestel ondersteboven.
• Knijp de trekker 5 seconden lang in.
• Opmerking: Desinfectiemiddel spuit 
niet uit het apparaat, maar recirculeert 
door de pomp en gaat daarna terug 
naar de beker.
D. Keer het spuittoestel weer om en 
open de VacuValve-dop.
E. Kantel het spuittoestel totdat de 
VacuValve in de hoogste stand staat.
F. Knijp voorzichtig in de FlexLiner 
totdat het ontsmettingsmiddel in het 
VacuValve-reservoir komt en alle lucht 
uit de beker is afgevoerd.
G. Blijf in de FlexLiner knijpen en sluit 
de VacuValve-dop.
• OPMERKING: Als de FlexLiner niet
wordt ingeknepen terwijl de 
VacuValve-dop open is, wordt er snel 
lucht in de FlexLiner gezogen. Als u 
luchtbellen in de beker ziet, herhaal 
stappen E-G.Draai het bekerdeksel stevig

op de bekersteun voor een 
luchtdichte afdichting.

Draai de knop Vullen naar voren in de 
stand SPRAY (spuiten). 

Controleer of de spuittip naar voren is 
gezet in de SPUIT-positie.

Trek aan de trekker om te controleren 
of er ontsmettingsmiddel uit het 
spuittoestel spuit. Als het spuittoestel 
niet binnen 5 seconden spuit, STOP 
en herhaal het OPSTARTEN.

Plaats de beker op het 
spuittoestel:

A. Controleer of het pompfilter is 
geïnstalleerd en of het schoon is.

B. Lijn de VacuValve (op het 
bekerdeksel) uit met de knop 
Vullen (op het spuittoestel).

C. Duw de bekerconstructie op 
het spuittoestel. Draai om te 
vergrendelen. U bent nu klaar om te spuiten!

Lees Belangrijke gebruikersinformatie in de handleiding van uw spuittoestel
om te begrijpen welke soorten ontsmettingsmiddelen compatibel zijn met 
uw spuittoestel.
Dit spuittoestel wordt in de fabriek voorzien van een kleine hoeveelheid 
testvloeistof. Het is belangrijk dat u het spuittoestel voor het eerste gebruik 
met warm water doorspoelt. Zie Spoelen van een nieuwe spuittoestel in de 
handleiding van uw spuittoestel.
Raadpleeg het etiket van het desinfectiemiddel voor instructies van de 
fabrikant over correct gebruik. Als verdunning vereist is, verdun het 
desinfectiemiddel dan op de juiste manier in een aparte container.

OPSTARTEN

OPSTARTEN
vervolgd
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OPMERKING: Ontsmettingsmiddel dat overblijft in het spuittoestel, 
beschadigt het spuittoestel. Spoel het systeem altijd na elk gebruik 
volledig door met warm water om schade te voorkomen. Zie Reiniging 
en opslag in de handleiding van uw spuittoestel. Sla het spuittoestel 
niet op met ontsmettingsmiddel erin.

Zorg ervoor dat het spuittoestel is aangesloten op een 
geaarde stroombron of dat er een volledig opgeladen
batterij is geïnstalleerd.

Volg de onderstaande stappen als het
spuittoestel niet spuit:

Controleer of het deksel van de beker goed vastzit. Te weinig 
spanning op het bekerdeksel zorgt ervoor dat er lucht in de 
FlexLiner sijpelt en veroorzaakt leeglopen.

Controleer of er geen schade, zoals plooien, in de bovenkant 
van de FlexLiner aanwezig is. Bij schade mag u het NIET 
GEBRUIKEN. 

Controleer of de spuittip niet is verstopt. Zie Verstoppingen 
van de spuittip verwijderen in de handleiding van uw 
spuittoestel voor instructies over hoe u een verstopping 
eenvoudig kunt verwijderen.

Controleer of er slechts één FlexLiner in de bekersteun zit. 
Meerdere FlexLiners die dicht op elkaar zijn geplaatst kunnen 
onopgemerkt blijven.

Herhaal de stap 5 voor het OPSTARTEN om alle lucht uit de 
FlexLiner te verwijderen.

Vervang indien nodig de VacuValve-dop. Bij het spuittoestel 
zijn twee nieuwe VacuValve-doppen inbegrepen.

Zie Probleemoplossing in de handleiding van uw spuitappa-
raat voor meer informatie.

Controleer of het bekerdeksel goed in de bekersteun is 
geschroefd. Als er na het aandraaien nog schroefdraad 
zichtbaar is onder het bekerdeksel, is het deksel
verkeerd geplaatst. 

HOE SPUITEN?

BEKER BIJVULLEN

REINIGING EN OPSLAG

REINIGING EN OPSLAG PROBLEEMOPLOSSING
Bekijk Hoe spuiten in de handleiding van uw spuittoestel. vervolgd

Stel de spuittiphouder af voor 
het gewenste verticale of 
horizontale spuitrichting. 
Richt het spuittoestel op het 
te spuiten oppervlak.

Verwijder de bekerconstructie 
uit het spuittoestel. Zet het 
spuittoestel op een vod.

Verwijder het bekerdeksel
van de bekerhouder en vul
de beker bij met een goed 
verdunde desinfectievloeistof.

Volg de instructies voor OPSTARTEN om verder te gaan.

Stel de snelheidsregelaar in 
op de laagste stand.

Trek de trekker aan en houd 
hem vast en verhoog de 
snelheidsregeling langzaam
tot de minimale instelling die 
nodig is om een aanvaardbare 
spuit- of desinfectievloeistof
te produceren.

Pas de afstand van het
spuittoestel tot het oppervlak
en de snelheid van uw hand
aan voor de gewenste dekking op het oppervlak.
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Om de beker bij te vullen, voert u eerst de
DRUKONTLASTINGSPROCEDURE uit.1

Om uw spuittoestel te reinigen, voert u eerst de
DRUKONTLASTINGSPROCEDURE uit.1
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Verwijder de bekerconstructie uit het spuittoestel.
Zet het spuittoestel op een vod.2

3

3

4

4

5

Haal het bekerdeksel van de bekersteun en 
giet ongebruikte desinfectievloeistof in de 
afvalemmer.

U kunt de gebruikte FlexLiner weggooien en 
een nieuwe FlexLiner installeren of een 
gebruikte FlexLiner schoonmaken.

Vul de FlexLiner met warm water.

Draai het bekerdeksel stevig op de 
bekersteun voor een luchtdichte afdichting.

Controleer of de knop Vullen naar beneden 
staat in de PRIME-positie (vullen) en stel de 
snelheidsregeling in op de instelling #10.

Draai het spuittoestel ondersteboven.
A. Richt de spuittoestel in een afvalemmer. 
B. Activeer de trekker 10 seconden om de 
pomp te reinigen. 
• OPMERKING: Het water spuit niet uit het 
apparaat, maar recirculeert door de pomp 
en gaat daarna terug naar de beker.

Draai de knop Vullen naar voren in de stand 
SPRAY (spuiten).
A. Met spuittoestel ondersteboven in een 
afvalemmer.
B. Trek gedurende 10 seconden aan de 
trekker en spuit in de afvalemmer.
C. Draai de spuittip om naar de
ONTSTOPPEN-positie en spuit met het 
spuittoestel ondersteboven gedurende 30 
seconden in de afvalemmer.
• OPMERKING: Laat het spuittoestel niet 
zonder vloeistof werken. Als u het 
spuittoestel droog laat lopen, zal de pomp 
beschadigd raken.

A. Draai de knop Vullen naar de
PRIME-stand (vullen) en schakel de
stroom uit (trek de stekker uit het
stopcontact of verwijder de batterij).
B. Voer de afvalvloeistof af volgens
de instructies op het label van de
verpakking van het ontsmettingsmiddel en de toepasselijke voorschriften. 

Verwijder en reinig de spuittip, spuittiphouder, pompfilter, bekerhouder en 
bekerdeksel met warm water. Maak de buitenkant van het spuittoestel schoon 
met een zachte, met warm water bevochtigde doek.

Plaats de beker op het spuittoestel.
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