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Lue ruiskun käyttöoppaasta 3A7646 (johdollinen) tai 3A7649 
(johdoton) kattavat ohjeet ja varoitukset. Pikaopas ei korvaa 
laitteen mukana toimitettavien ohjeiden ja varoitustarrojen 
lukemista ja ymmärtämistä.
KEMIALLINEN VAARA: Noudata desinfiointiainesäiliön tarroissa ja 
käyttöoppaassa annettuja kemiallisia vaaroja koskevia varoituksia. 
Älä ruiskuta ihmisten tai eläinten päälle. Käytä suojavarusteita.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA: Älä käytä johdollisessa 
ruiskussa alkoholipohjaisia tai muita syttyviä nesteitä.
Noudata käyttöoppaassa annettuja tulipalo- ja räjähdysvaaroja 
koskevia varoituksia.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA: Korkeapaineinen laite. 
Pysyttele etäällä ruiskutussuuttimista ja vuodoista. Noudata 
Paineenpoistotoimia aina, kun lopetat ruiskuttamisen.
VAROITUSTEN HUOMIOIMATTA JÄTTÄMINEN VOI AIHEUTTAA 
VAKAVAN TAPATURMAN, AMPUTOINNIN TAI KUOLEMAN.

VAROITUS
ILMATON KÄDESSÄ PIDETTÄVÄ

ILMOITUS
Älä käytä ruiskua ilman nestettä.

Ruiskun käyttäminen kuivana vaurioittaa pumppua.

Ruiskuun jäänyt desinfiointiaine vaurioittaa ruiskua. Ehkäise vauriot
huuhtelemalla laite aina kokonaan lämpimällä vedellä jokaisen käyttökerran 

jälkeen. Älä varastoi ruiskua jos siinä on desinfiointiainetta sisällä.

Desinfiointiaineessa oleva vaahto voi aiheuttaa
toimintaongelmia, jotka voivat vaurioittaa ruiskua.

Odota ennen FlexLiner-säiliön täyttöä, että vaahto on laskenut.

TUTUSTU SÄÄTIMIIN
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Paineenpoistotoimet
Noudata näitä toimenpiteitä aina, kun ohjeissa kehotetaan 

PAINEENPOISTOTOIMIEN suorittamiseen.
Kytke virta pois päältä (irrota johto 
virtalähteestä tai irrota akku).
Käännä esitäyttönuppi alas ESITÄYTTÖ-
asentoon poistaaksesi paineen.

Kun aloitat uuden työn, suorita 
ensin PAINEENPOISTOTOIMET.

 Aseta yksi FlexLiner-säiliö
säiliön kiinnitystukeen ja täytä 
asianmukaisesti laimennetulla 
desinfiointiaineella.
• HUOMAUTUS: Varmista, ettei 
FlexLiner-säiliön yläpinnassa ole 
ryppyjä tai muita vaurioita. Älä 
käytä vaurioitunutta säiliötä.

Esitäytä pumppu desinfiointiaineella 
seuraavasti:
A. Varmista, että esitäyttönuppi 
osoittaa alaspäin ESITÄYTTÖ-
asentoon.
B. Kytke ruisku maadoitettuun 
virtalähteeseen tai asenna siihen 
täyteen ladattu akku.
C. Käännä ruisku ylösalaisin.
• Paina liipaisimesta 5 sekuntia.
• Huomautus: Desinfiointiaine ei 
suihkua ulos vaan kiertää pumpun 
kautta takaisin säiliöön.
D. Käännä ruisku pystyyn ja avaa 
VacuValve-venttiilin kansi.
E. Kallista ruiskua siten, että 
VacuValve-venttiili on ylimpänä.
F. Purista FlexLiner-säiliötä 
hellävaraisesti, kunnes desinfiointi-
aine nousee VacuValve-venttiilin 
säiliöön ja kaikki ilma poistuu 
säiliöstä.
G. Purista FlexLiner-säiliötä edelleen 
samalla kun suljet VacuValve-
venttiilin kannen.
• HUOMAUTUS: Jos FlexLiner-
säiliötä ei puristeta silloin kun 
VacuValve-venttiilin kansi on auki, 
ilma pääsee imeytymään nopeasti 
FlexLiner-säiliöön. Jos säiliössä näkyy 
vähänkään ilmakuplia, toista E–G.Kiristä säiliön kansi tiiviisti 

säiliön kiinnitystukeen, jotta 
liitoksesta tulee ilmatiivis.

Käännä esitäyttönuppi eteenpäin 
RUISKUTUS-asentoon. 

Varmista, että ruiskutussuutin on 
eteenpäin RUISKUTUS-asennossa.

Varmista liipaisimesta painamalla, 
että ruiskusta suihkuaa desinfiointi-
ainetta. Jos suihkutus ei ala 5 
sekunnin kuluessa, LOPETA ja tee 
KÄYNNISTYS uudelleen.

Olet nyt valmis ruiskuttamaan!

Asenna säiliö ruiskuun.

A. Varmista, että pumpun 
suodatin on puhdas ja 
paikallaan.

B. Kohdista VacuValve-venttiili 
(säiliön kannessa) esitäyttönup-
piin (ruiskussa).

C. Työnnä säiliökokoonpano 
ruiskuun. Lukitse kiertämällä.

RLue ruiskun käyttöoppaasta tärkeitä tietoja käyttäjälle, jotta ymmärrät, 
millaiset desinfiointiaineet ovat yhteensopivia ruiskun kanssa.
Tämä ruisku toimitetaan tehtaalta siten, että järjestelmässä on pieni määrä 
testimateriaalia. On tärkeää, että huuhtelet ruiskun lämpimällä vedellä 
ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Katso ruiskun käyttöoppaasta 
kohta Uuden ruiskun huuhtelu.
Katso desinfiointiaineen etiketistä valmistajan ohjeet oikeasta käytöstä. Jos 
laimennus vaaditaan, laimenna desinfiointiaine oikein erilliseen astiaan.

KÄYNNISTYS

KÄYNNISTYS
jatkaa

1

1

5

6

7

8

2

3

4

2



HUOMAUTUS: Ruiskuun jäänyt desinfiointiaine vaurioittaa ruiskua. Ehkäise 
vauriot huuhtelemalla laite aina kokonaan lämpimällä vedellä jokaisen 

käyttökerran jälkeen. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet ruiskun käyttöop-
paasta. Älä varastoi ruiskua jos siinä on desinfiointiainetta sisällä.

Varmista, että ruisku on kytketty maadoitettuun virtalähteeseen 
tai siihen on asennettu täyteen ladattu akku.

Jos ruisku ei ruiskuta, kokeile seuraavia toimia:

Varmista, että säiliön kansi on kiristetty. Jos säiliön kantta ei ole 
kiristetty kunnolla, FlexLiner-säiliöön pääsee ilmaa ja esitäyttö 
jää vajaaksi.

Varmista, ettei FlexLiner-säiliön yläpinnassa ole ryppyjä tai muita 
vaurioita. ÄLÄ KÄYTÄ vaurioitunutta säiliötä. 

Varmista, että ruiskutussuutin ei ole tukossa. Katso ruiskun 
käyttöoppaan kohdasta Suuttimen tukosten poistaminen ohjeet, 
miten tukokset on helppo poistaa.

Varmista, että säiliön kiinnitystuessa on vain yksi FlexLiner-säiliö. 
Toisiinsa tarttuneita FlexLiner-säiliöitä ei välttämättä huomaa.

Toista KÄYNNISTYKSEN vaihe 5 varmistaaksesi, että kaikki ilma 
on tyhjentynyt FlexLiner-säiliöstä.

Aseta VacuValve-venttiilin kansi tarvittaessa uudelleen. Ruiskun 
mukana on toimitettu kaksi uutta VacuValve-venttiilin kantta.

Katso lisätietoja ruiskun käyttöoppaan Vianetsintä-osiosta.

Varmista, että säiliön kansi on kierretty kunnolla säiliön 
kiinnitystukeen. Jos kierteet näkyvät säiliön kannen alta, kun se 
on kiristetty, se on poissa kierteiltään. 

RUISKUTTAMINEN

SÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

PUHDISTUS JA SÄILYTYS

PUHDISTUS JA SÄILYTYS VIANETSINTÄ
Katso ruiskutusohjeet käyttöoppaasta.

jatkaa

Säädä suuttimen suojus 
haluamaasi vaaka- tai 
pystysuuntaiseen
ruiskutusasentoon. 

Kohdista ruisku
ruiskutettavaa pintaa kohti.

Irrota säiliökokoonpano 
ruiskusta. Aseta ruisku
rätin päälle.

Irrota säiliön kansi säiliön 
kiinnitystuesta ja täytä 
asianmukaisesti laimennetulla 
desinfiointiaineella.

Jatka noudattamalla KÄYNNISTYS-ohjeita.

Aseta nopeussäädin
pienimmälle asetukselle.

Paina liipaisinta ja pidä
se painettuna samalla kun
säädät nopeutta sellaiseen 
vähimmäisnopeuteen, jossa 
desinfiointiainetta suihkuaa 
riittävästi.

Säädä ruiskun etäisyyttä pinnasta ja kätesi nopeutta 
tuottamaan haluttu pinnan kattavuus.
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Kun täytät säiliön, suorita ensin PAINEENPOISTOTOIMET.1

Kun puhdistat ruiskun, suorita ensin PAINEENPOISTOTOIMET.1
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Irrota säiliökokoonpano ruiskusta. Aseta ruisku rätin päälle.2
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Irrota säiliön kansi säiliön 
kiinnitystuesta ja kaada ylimääräinen 
desinfiointiaine jäteastiaan.

Voit joko hävittää käytetyn
FlexLiner-säiliön ja ottaa käyttöön 
uuden FlexLiner-säiliön tai puhdistaa 
käytetyn FlexLiner-säiliön.

Täytä FlexLiner-säiliö lämpimällä 
vedellä.

Kiristä säiliön kansi tiiviisti säiliön 
kiinnitystukeen, jotta liitoksesta tulee 
ilmatiivis.

Varmista, että esitäyttö osoittaa 
alaspäin ESITÄYTTÖ-asentoon, ja 
säädä nopeus asetukseen 10.

Käännä ruisku ylösalaisin.
A. Suuntaa ruisku jäteastiaan. 
B. Puhdista pumppu painamalla 
liipaisimesta 10 sekuntia. 
• HUOMAUTUS: Vesi ei suihkua ulos 
vaan kiertää pumpun kautta takaisin 
säiliöön.

Käännä esitäyttönuppi eteenpäin 
RUISKUTUS-asentoon.
A. Pidä ruisku ylösalaisin ja suuntaa 
se kohti jäteastiaa.
B. Paina liipaisimesta 10 sekuntia ja 
ruiskuta jäteastiaan.
C. Käännä ruiskutussuutin TUKOKSEN 
POISTO -asentoon ja pidä ruisku yhä 
ylösalaisin samalla kun ruiskutat 
jäteastiaan 30 sekunnin ajan.
• HUOMAUTUS: Älä käytä ruiskua 
ilman nestettä. Ruiskun käyttäminen 
kuivana vaurioittaa pumppua.

A. Käännä esitäyttönuppi 
ESITÄYTTÖ-asentoon ja kytke virta 
pois päältä (irrota johto virtalähteestä 
tai irrota akku).
B. Hävitä jäteastian nesteet desinfioin-
tiainesäiliön tarrassa olevien ohjeiden 
ja paikallisten säännösten mukaisesti. 

Irrota ja puhdista ruiskutussuutin, suuttimen suojus, pumpun suodatin, 
säiliön kiinnitystuki ja säiliön kansi lämpimällä vedellä. Puhdista 
ruiskun ulkopuoli pehmeällä, lämpimään veteen
kostutetulla liinalla.

Asenna säiliö ruiskuun.
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