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Täielikud juhised ja hoiatused leiate pihusti juhendist 3A7646 
(juhtmega) või 3A7649 (juhtmeta). Lühijuhend ei asenda kõigi 
seadme koos tarnitud juhiste ja hoiatussiltide lugemist ja nendest 
arusaamist. 

KEMIKAALIOHT: järgige desinfitseerimisvahendi anuma sildil 
ja juhendis loetletud kemikaalialaseid hoiatusi. Ärge pihustage 
inimestele ja loomadele. Kasutage isikukaitsevahendeid.

TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT: ärge kasutage juhtmega 
pihustis alkoholipõhiseid ega muid tuleohtlikke vedelikke. 
Järgige juhendis loetletud plahvatusalaseid hoiatusi.

NAHAST LÄBI TUNGIMISE OHT: kõrgsurveseade. Hoidke 
eemale pihustiotsakutest ja leketest. Pihustamise lõpetamisel 
tehke alati rõhu vähendamise protseduur.

KÕIKIDE HOIATUSTE MITTEJÄRGIMINE VÕIB PÕHJUSTADA 
TÕSISEID KEHAVIGASTUSI, AMPUTATSIOONI VÕI SURMA.

HOIATUS

TEADE
Ärge kasutage pihustit ilma vedelikuta.

Pihusti käitamine kuivalt kahjustab pumpa.
Pihustisse jäänud desinfitseerimisvahend kahjustab pihustit.

Kahjustamise vältimiseks loputage kasutamise järel sooja veega.
Ärge hoidke seda nii, et selles on desinfitseerimisvahend.

Vaht desinfitseerimisvahendis võib põhjustada pihustit kahjustavaid
probleeme. Oodake vahu kadumiseni ja täitke FlexLiner.
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Rõhu vähendamise protseduur

VAAKUMKÄSISEADE
Järgige seda protseduuri, kui teil palutakse teha

RÕHU VÄHENDAMISE PROTSEDUUR.
Katkestage toide (võtke pistik pesast 
või eemaldage aku).
Rõhu vähendamiseks keerake eeltäitmisnupp 
alla eeltäitmisasendisse PRIME.

Uue töö alustamiseks tehke 
esmalt RÕHU VÄHENDAMISE 
PROTSEDUUR.

Sisestage üks FlexLiner 
anumahoidikusse ja täitke 
õigesti lahjendatud
desinfitseerimisvahendiga.
• MÄRKUS. Veenduge, et 
FlexLineri pealispinnal
poleks kahjustusi, nt volte. 
Kahjustuste korral ärge 
kasutage.

Täitke pump desinfitseerimisvahen-
diga järgmiselt.

A. Veenduge, et eeltäitmisnupp oleks 
suunatud allapoole eeltäitmis-
asendisse PRIME.

B. Pange pihusti pistik maandatud 
toiteallika pessa või paigaldage 
pihustisse täielikult laetud aku.

C. Keerake pihusti kummuli.

• Hoidke päästikut 5 sekundit all.

• MÄRKUS. Desinfitseerimisvahendit 
ei pritsita, vaid see ringleb pumbas 
ja liigub tagasi anumasse.

D. Keerake pihusti õigetpidi ja avage 
VacuValve-kork.

E. Kallutage pihustit, et VacuValve 
oleks kõrgeimas asendis.

F. Pigistage FlexLinerit ettevaatlikult, 
kuni desinfitseerimisvahend siseneb 
VacuValve-mahutisse ja kogu õhk on 
anumast kadunud.

G. Jätkake FlexLineri pigistamist ja 
samal ajal sulgege VacuValve-kork.

• MÄRKUS. Kui FlexLinerit ei 
pigistata ja VacuValve-kork on 
avatud, siis siseneb õhk kiiresti 
FlexLinerisse Kui anumas on näha 
õhumulle, siis korrake samme E–G.

Kinnitage anuma kaas 
anumahoidikule tugevalt, et 
tagada õhukindel suletus.

Vajutage päästikut ja veenduge, et 
pihustist pritsitakse desinfitseerim-
isvahendit. Kui pihusti ei alusta
5 sekundi jooksul pritsimist, 
LÕPETAGE ja korrake käivitamist.

Nüüd on kõik pihustamiseks valmis!

Paigaldage anum pihusti külge.

A. Veenduge, et pumba filter 
oleks paigaldatud ja puhas.

B. Joondage (anuma kaanel 
asuv) VacuValve (pihustil asuva) 
eeltäitmisnupuga.

C. Suruge anuma koost pihusti 
külge. Keerake lukustamiseks.

Vaadake üle pihusti juhendis olev oluline teave, et saada teada, millised 
desinfitseerimisvahendid teie pihustiga sobivad.
See pihusti tarnitakse tehasest koos väikese koguse testvedelikuga. 
Loputage pihusti enne esmakordset kasutamist kindlasti sooja veega 
puhtaks. Vt pihusti juhendi jaotist „Uue pihusti loputamine“.
Tootja juhiste nõuetekohase kasutamise kohta leiate desinfitseerimisva-
hendi etiketilt. Kui lahjendamine on vajalik, lahjendage desinfitseerimis-
vahend õigesti eraldi mahutis.

KÄIVITAMINE

KÄIVITAMINE
jätkas
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Keerake eeltäitmisnupp ettepoole 
pihustamisasendisse SPRAY. 

Veenduge, et pihustiotsak oleks
otse asendis SPRAY.



MÄRKUS. Pihustisse jäänud desinfitseerimisvahend kahjustab pihustit. 
Kahjustamise vältimiseks loputage kasutamise järel sooja veega. 

Vt pihusti juhendi jaotist „Puhastamine ja hoiustamine“.
 Ärge hoidke seda nii, et selles on desinfitseerimisvahend.

Veenduge, et pihusti pistik oleks maandatud toiteallika 
pesas või sellesse oleks paigaldatud täielikult laetud aku.

Kui pihusti ei pihusta, proovige
alljärgnevaid toiminguid.

Veenduge, et anuma kaas oleks tihedalt kinni. Kui anuma kaas 
pole tihedalt kinni, pääseb õhk FlexLinerisse ja põhjustab 
eeltäitmise nurjumise.

Veenduge, et pihustusotsak poleks ummistunud. Ummistuse 
hõlpsa eemaldamise juhiseid leiate pihusti juhendi jaotisest 
„Otsaku ummistuste kõrvaldamine“.

Tehke kindlaks, et FlexLineri pealispinnal poleks kahjustusi, nt 
volte. Kahjustuste korral ÄRGE KASUTAGE. 

Veenduge, et anuma hoidikus on ainult üks FlexLiner. 
Mitu tihedalt üksteise vastas olevat FlexLinerit võivad 
jääda märkamatuks.

Korrake käivitustoimingut 5 veendumaks, et kogu õhk on 
FlexLinerist välja pääsenud.

Vajaduse korral vahetage VacuValve-kork välja. Pihustiga on 
kaasas kaks uut VacuValve-korki.

Lisateavet leiate pihusti juhendi jaotisest „Tõrkeotsing“.

Veenduge, et konkreetne anuma kate oleks korralikult hoidiku 
külge kinni keeratud. Kui tihedalt kinnikeeratud kaane korral on 
keermed on kaane all nähtavad, siis on kaas viltu kinni keeratud. 

PIHUSTAMINE

ANUMA TAASTÄITMINE

PUHASTAMINE JA HOIUSTMINE

PUHASTAMINE JA HOIUSTMINE TÕRKEOTSING
Lugege läbi pihusti juhendi jaotis „Pihustamine“. jätkas

Seadke pihustusotsaku
kaitse soovitud vertikaalse
või horisontaalse pihustamise 
suunda. 

Suunake pihusti pinnale,
millele soovite pihustada.

Eemaldage pihustilt anuma 
koost. Asetage pihusti 
riidelapile.

Eemaldage anuma kaas 
anumahoidikust ja täitke 
õigesti lahjendatud desinfit-
seerimisvahendiga.

Järgige käivitusjuhiseid.

Seadke kiiruseregulaator kõige 
madalamasse asendisse.

Vajutage päästikut ja hoidke 
seda all ning suurendage 
kiiruseregulaatori abil 
pihustuskiirust aeglaselt 
minimaalse väärtuseni, mis on 
vajalik desinfitseerimisvahendi 
vastuvõetava pihustusvoo 
saavutamiseks.
Reguleerige pihusti kaugust
pinnast ja oma käe liikumise kiirust, et katta soovitud pind.
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Anuma taastäitmiseks tehke esmalt
RÕHU VÄHENDAMISE PROTSEDUUR.1

 Pihusti puhastamiseks tehke esmalt 
RÕHU VÄHENDAMISE PROTSEDUUR.1

2

2

Eemaldage pihustilt anuma koost. Asetage pihusti riidelapile.2
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Eemaldage anuma kaas anumahoid-
ikust ja valage kasutamata desinfitse-
erimisvahend jäätmenõusse.

Te võite kasutatud FlexLineri ära 
visata ja paigaldada uue või 
puhastada kasutatud FlexLineri.

Täitke FlexLiner sooja veega.

Kinnitage anuma kaas anumahoidikule 
tugevalt, et tagada õhukindel suletus.

Veenduge, et eeltäitmisnupp on suunatud 
allapoole eeltäitmisasendisse PRIME, ja 
seadke kiiruseregulaator asendisse #10.

Keerake pihusti kummuli.
A. Suunake pihusti jäätmenõusse. 
B. Vajutage pumba puhastamieks 
päästikule 10 sekundit. 
• MÄRKUS. Desinfitseerimisvahendit 
ei pritsita, vaid see ringleb pumbas ja 
liigub tagasi anumasse.

Keerake eeltäitmisnupp ettepoole 
pihustamisasendisse SPRAY.
A. Suunake tagurpidi pihusti 
jäätmenõusse.
B. Vajutage pihustit 10 sekundit, et 
pihustada jäätmenõusse.
C. Seadke pihustusotsak ummistuse 
eemaldamise asendisse UNCLOG ja 
pihustage tagurpidi asendis pihustit 
30 sekundit jäätmenõusse.
• MÄRKUS. Ärge kasutage pihustit 
ilma vedelikuta. Pihusti käitamine 
kuivalt kahjustab pumpa.

A. Keerake eeltäitmisnupp eeltäitmis-
asendisse PRIME ja katkestage toide 
(võtke pistik pesast või eemaldage aku).

B. Kõrvaldage kogu jäätmenõus olev 
vedelik vastavalt desinfitseerimisva-
hendi mahutil olevale sildile ja 
kohaldatavatele eeskirjadele. 

Eemaldage pihustuotsak, pihustusotsaku kaitse, pumba filter, anuma 
hoidik ja kaas ning puhastage need sooja veega. Puhastage pihusti 
välispind sooja veega niisutatud pehme riidelapiga.

 Paigaldage anum pihusti külge.

3

4

5
6
7
8

9

10

11

12
3A7967 Versioon D, Oktoober 2020. Algupärase kasutusjuhendi tõlge. See lühike juhend sisaldab eesti keelt.

Lähtekeelsed juhendid: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Autoriõigus 2020


