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Διαβάστε το εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού 3A7646 (με καλώδιο 
ρεύματος) ή 3A7649 (με μπαταρία) για τις πλήρεις οδηγίες και τις 
προειδοποιήσεις. Αυτός ο Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης δεν αποτελεί 
υποκατάστατο της ανάγνωσης και κατανόησης όλων των οδηγιών και ετικετών 
προειδοποίησης που παρέχονται με τον εξοπλισμό.
ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Τηρείτε τις προειδοποιήσεις για τις χημικές 
ουσίες στην ετικέτα του δοχείου του απολυμαντικού και όσες 
παρατίθενται στο εγχειρίδιο. Μην ψεκάζετε προς ανθρώπους ή ζώα. 
Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ:  Μη χρησιμοποιείτε αλκοολούχο ή 
άλλο εύφλεκτο υγρό με το μηχάνημα ψεκασμού με καλώδιο ρεύματος. 
Τηρείτε τις προειδοποιήσεις σχετικά με την πυρκαγιά και την έκρηξη 
όπως παρατίθενται στο εγχειρίδιο.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ: Εξοπλισμός υψηλής 
πίεσης. Μένετε μακριά από το μπεκ ψεκασμού και τις διαρροές. Κάθε φορά που 
σταματάτε τον ψεκασμό πρέπει να εκτελείτε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης.
Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα ψεκασμού χωρίς υγρό.  Εάν χρησιμοποιήσετε 

το μηχάνημα ψεκασμού χωρίς υγρό, θα προκαλέσετε βλάβη στην αντλία.
Υπολείμματα απολυμαντικού στο μηχάνημα ψεκασμού θα προκαλέσουν ζημιά. Για 
να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, ξεπλένετε πάντοτε καλά με χλιαρό νερό μετά από 

κάθε χρήση. Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ψεκασμού με απολυμαντικό στο εσωτερικό του.
Η ύπαρξη αφρού στο απολυμαντικό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη 

λειτουργία τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο μηχάνημα ψεκασμού.
Για να γεμίσετε το FlexLiner, περιμένετε μέχρι να υποχωρήσει ο αφρός.
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Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης

ΦΟΡΗΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ
Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία όποτε πρέπει να εκτελέσετε τη 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες.
Αποσυνδέστε την τροφοδοσία (αποσυνδέστε το 
καλώδιο ή αφαιρέστε την μπαταρία)
Στρέψτε το κουμπί προέγχυσης προς τα κάτω στη 
θέση ΠΡΟΕΓΧΥΣΗ για να εκτονώσετε την πίεση.

Για να ξεκινήσετε μια νέα 
εργασία, εκτελέστε πρώτα τη 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 

Εισαγάγετε ένα FlexLiner στο 
στήριγμα δοχείου και γεμίστε 
το με κατάλληλα αραιωμένο 
απολυμαντικό.
• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η 
επάνω επιφάνεια του FlexLiner 
δεν φέρει ίχνη φθοράς, όπως 
ρυτιδώσεις. Εάν φέρει ίχνη 
φθοράς, μην το χρησιμοποιείτε.

Πραγματοποιήστε προέγχυση της αντλίας 
με απολυμαντικό ως εξής:
Α. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί προέγχυσης 
είναι στραμμένο προς τα κάτω στη θέση 
ΠΡΟΕΓΧΥΣΗ.
Β. Συνδέστε το μηχάνημα ψεκασμού σε 
γειωμένη πηγή τροφοδοσίας ή 
τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη 
μπαταρία στο μηχάνημα ψεκασμού.
Γ. Γυρίστε το μηχάνημα ψεκασμού 
ανάποδα.
• Τραβήξτε τη σκανδάλη για 5 
δευτερόλεπτα.
• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το απολυμαντικό δεν θα 
ψεκαστεί αλλά θα επανακυκλοφορεί μέσω 
της αντλίας και θα επιστρέφει στο δοχείο.
 Δ. Γυρίστε το μηχάνημα ψεκασμού στην 
όρθια θέση και ανοίξτε το πώμα 
VacuValve.
 Ε. Γείρετε το μηχάνημα ψεκασμού ώστε το 
VacuValve να είναι το υψηλότερο σημείο.
 ΣΤ. Συμπιέστε ελαφρά το FlexLiner μέχρις 
ότου να εισέλθει απολυμαντικό στο δοχείο 
VacuValve και να εξέλθει όλος ο αέρας 
από το δοχείο.
 Ζ. Συνεχίζοντας να συμπιέζετε ελαφρά το 
FlexLiner, κλείστε το πώμα VacuValve.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συμπιέζετε ελαφρά το 
FlexLiner ενόσω το πώμα VacuValve είναι 
ανοικτό, γρήγορα θα εισέλθει αέρας στο 
FlexLiner. Εάν είναι ορατές τυχόν 
φυσαλίδες αέρα στο δοχείο, επαναλάβετε 
τα βήματα E-G.Σφίξτε καλά το καπάκι δοχείου 

στο στήριγμα δοχείου ώστε να 
εξασφαλίσετε αεροστεγή 
σφράγιση.

Γυρίστε το κουμπί προέγχυσης προς 
τα μπρος στη θέση ΨΕΚΑΣΜΟΣ.

Βεβαιωθείτε ότι το μπεκ ψεκασμού 
είναι μπροστά στη θέση ΨΕΚΑΣΜΟΣ.

Τραβήξτε τη σκανδάλη για να 
βεβαιωθείτε ότι ψεκάζεται απολυμαντικό 
από το μηχάνημα ψεκασμού. Εάν το 
μηχάνημα ψεκασμού δεν 
πραγματοποιήσει ψεκασμό εντός 5 
δευτερολέπτων, ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
και επαναλάβετε τη διαδικασία ΕΝΑΡΞΗ.

Είστε έτοιμοι για ψεκασμό!

Τοποθετήστε το δοχείο στο 
μηχάνημα ψεκασμού:
Α. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο 
αντλίας έχει τοποθετηθεί και 
είναι καθαρό.
Β. Ευθυγραμμίστε το VacuValve 
(στο καπάκι δοχείου) με το 
κουμπί προέγχυσης (στο 
μηχάνημα ψεκασμού).
Γ. Ωθήστε το συγκρότημα δοχείου 
στο μηχάνημα ψεκασμού. 
Στρέψτε για να το ασφαλίσετε.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη» στο εγχειρίδιο του 
μηχανήματος ψεκασμού για να κατανοήσετε ποια είδη απολυμαντικού είναι συμβατά με το 
μηχάνημα ψεκασμού σας.
Αυτό το μηχάνημα ψεκασμού παραδίδεται από το εργοστάσιο με μια μικρή ποσότητα υγρού 
δοκιμής εντός του συστήματος. Είναι σημαντικό να ξεπλύνετε το μηχάνημα ψεκασμού με 
χλιαρό νερό πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκπλυση 
νέου μηχανήματος ψεκασμού» στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού.Ανατρέξτε στις 
οδηγίες του κατασκευαστή στην ετικέτα για σωστή χρήση του απολυμαντικού. Εάν 
απαιτείται αραίωση, αραιώστε το κατάλληλο απολυμαντικό σε ξεχωριστό δοχείο.

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΝΑΡΞΗ
να συνεχίσει
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπολείμματα απολυμαντικού στο μηχάνημα ψεκασμού θα προκαλέσουν ζημιά. Για να 
αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, ξεπλένετε πάντοτε καλά με χλιαρό νερό μετά από κάθε 

χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός και αποθήκευση» στο εγχειρίδιο του μηχανήματος 
ψεκασμού. Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ψεκασμού με απολυμαντικό στο εσωτερικό του.

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα ψεκασμού είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη 
πηγή τροφοδοσίας ή διαθέτει μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Αν το μηχάνημα ψεκασμού δεν ψεκάζει, δοκιμάστε
τις παρακάτω ενέργειες:

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι δοχείου είναι σφιγμένο. Αν το καπάκι δοχείου 
δεν είναι σφιγμένο καλά, θα εισέλθει αέρας μέσα στο FlexLiner και θα 
προκληθεί απώλεια προέγχυσης.

Βεβαιωθείτε ότι η επάνω επιφάνεια του FlexLiner δεν φέρει ίχνη φθοράς, 
όπως ρυτιδώσεις. Εάν φέρει ίχνη φθοράς, ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ. 

Βεβαιωθείτε ότι το μπεκ ψεκασμού δεν είναι φραγμένο. Ανατρέξτε 
στην ενότητα «Καθαρισμός έμφραξης μπεκ» στο εγχειρίδιο του 
μηχανήματος ψεκασμού για τον τρόπο αναστροφής και εύκολης 
απόφραξης.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μόνο ένα FlexLiner στο στήριγμα δοχείου. 
Ενδέχεται να μην παρατηρήσετε πολλά FlexLiner τοποθετημένα 
σφιχτά μαζί.

Επαναλάβετε το βήμα 5 της διαδικασίας ΕΝΑΡΞΗ για να 
διασφαλίσετε ότι όλος ο αέρας έχει εκκενωθεί από το FlexLiner.

Αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το πώμα VacuValve. Δύο 
καινούργια πώματα VacuValve παραδόθηκαν μαζί με το μηχάνημα 
ψεκασμού.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στο εγχειρίδιο 
του μηχανήματος ψεκασμού για περισσότερες πληροφορίες.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου έχει βιδωθεί σωστά στο στήριγμα 
του δοχείου. Αν αυλακώσεις σπειρώματος είναι ορατές κάτω από το 
καπάκι του δοχείου όταν έχει σφίξει, το καπάκι του δοχείου έχει βιδωθεί 
στραβά. 

ΤΡΟΠΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ανατρέξτε στην ενότητα «Τρόπος ψεκασμού» στο εγχειρίδιο 
του μηχανήματος ψεκασμού.

να συνεχίσει

Προσαρμόστε τον προφυλακτήρα 
του μπεκ ψεκασμού στην 
επιθυμητή οριζόντια ή 
κατακόρυφη κατεύθυνση 
ψεκασμού. 

Στοχεύστε το μηχάνημα ψεκασμού 
προς την επιφάνεια που θα 
ψεκαστεί.

Αφαιρέστε το συγκρότημα δοχείου 
από το μηχάνημα ψεκασμού. 
Τοποθετήστε το μηχάνημα 
ψεκασμού πάνω σε ένα πανί.
Αφαιρέστε το καπάκι δοχείου από 
το στήριγμα δοχείου και γεμίστε 
το με κατάλληλα αραιωμένο 
απολυμαντικό.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη διαδικασία ΕΝΑΡΞΗ για τα 
επόμενα βήματα.

Θέστε το ρυθμιστικό ταχύτητας 
στην μικρότερη ρύθμιση.

Τραβήξτε και κρατήστε πατημένη 
τη σκανδάλη και αυξήστε αργά το 
ρυθμιστικό ταχύτητας στην 
ελάχιστη τιμή που απαιτείται για 
την παραγωγή αποδεκτής δέσμης 
ψεκασμού απολυμαντικού.

Προσαρμόστε την απόσταση του μηχανήματος ψεκασμού από την 
επιφάνεια και την ταχύτητα των χεριών σας ώστε να επιτύχετε την 
επιθυμητή κάλυψη επιφάνειας.
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Για την επαναπλήρωση του δοχείου, εκτελέστε πρώτα τη 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.1

Για τον καθαρισμό του μηχανήματος ψεκασμού, εκτελέστε πρώτα 
τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.1

2

2

Αφαιρέστε το συγκρότημα δοχείου από το μηχάνημα ψεκασμού. 
Τοποθετήστε το μηχάνημα ψεκασμού πάνω σε ένα πανί.2
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Αφαιρέστε το καπάκι δοχείου από το στήριγμα 
δοχείου και χύστε το πλεονάζον απολυμαντικό 
στον κάδο απορριμμάτων.

Μπορείτε να πετάξετε το χρησιμοποιημένο 
FlexLiner και να τοποθετήσετε καινούργιο 
FlexLiner ή να καθαρίσετε το χρησιμοποιημένο 
FlexLiner.

Γεμίστε το FlexLiner με χλιαρό νερό.

Σφίξτε καλά το καπάκι δοχείου στο στήριγμα 
δοχείου ώστε να εξασφαλίσετε αεροστεγή 
σφράγιση.

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί προέγχυσης είναι 
στραμμένο προς τα κάτω στη θέση ΠΡΟΕΓΧΥΣΗ 
και ρυθμίστε το ρυθμιστικό ταχύτητας στη 
ρύθμιση 10.

 Γυρίστε το μηχάνημα ψεκασμού ανάποδα.
Α. Στοχεύστε το μηχάνημα ψεκασμού προς έναν 
κάδο απορριμμάτων.
Β. Τραβήξτε τη σκανδάλη για 10 δευτερόλεπτα 
για να καθαρίσετε την αντλία. 
• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το νερό δεν θα ψεκαστεί αλλά θα 
επανακυκλοφορεί μέσω της αντλίας και θα 
επιστρέφει στο δοχείο.

Γυρίστε το κουμπί προέγχυσης προς τα μπρος 
στη θέση ΨΕΚΑΣΜΟΣ. 
Α. Με το μηχάνημα ψεκασμού ανάποδα, 
στοχεύστε προς έναν κάδο απορριμμάτων.
Β. Τραβήξτε τη σκανδάλη για 10 δευτερόλεπτα 
ψεκάζοντας μέσα στον κάδο απορριμμάτων.
Γ. Γυρίστε το μπεκ ψεκασμού στη θέση 
ΑΠΟΦΡΑΞΗ και με το μηχάνημα ψεκασμού 
ανάποδα ψεκάστε μέσα στον κάδο 
απορριμμάτων για 30 δευτερόλεπτα.
• Σημείωση: Μην θέτετε σε λειτουργία το 
μηχάνημα ψεκασμού χωρίς υγρό. Εάν 
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ψεκασμού χωρίς 
υγρό, θα προκαλέσετε βλάβη στην αντλία.

Α. Στρέψτε το κουμπί προέγχυσης στη θέση ΠΡΟΕΓΧΥΣΗ και αποσυνδέστε την 
τροφοδοσία (αποσυνδέστε το καλώδιο ή αφαιρέστε την μπαταρία).
Β. Απορρίψτε τα υγρά απόβλητα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην 
ετικέτα του δοχείου απολυμαντικού και τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αφαιρέστε και καθαρίστε το μπεκ ψεκασμού, τον προφυλακτήρα του μπεκ 
ψεκασμού, το φίλτρο αντλίας, το στήριγμα δοχείου και το καπάκι δοχείου με 
χλιαρό νερό. Καθαρίστε το εξωτερικό τμήμα του μηχανήματος ψεκασμού με ένα 
μαλακό πανί νοτισμένο με χλιαρό νερό.

Τοποθετήστε το δοχείο στο μηχάνημα ψεκασμού.
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3A7970, Αναθεώρηση E, Οκτώβριος 2020, Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών.Αυτός ο γρήγορος οδηγός περιέχει ελληνικά.
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