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Valamennyi utasítás és figyelmeztetés megismerésére olvassa el a 
3A7646 (vezetékes) vagy a 3A7649 (akkumulátoros) fertőtlenítőszóró 
kézikönyvét. E Rövid útmutató nem helyettesíti valamennyi utasítás 
és a berendezéssel szállított valamennyi figyelmeztető címke 
elolvasását és megértését.
KÉMIAI VESZÉLYEK: Tartsa be a fertőtlenítőszer tartályon 
található és a kézikönyvben felsorolt kémiai veszélyekre 
vonatkozó figyelmeztetést. Ne irányítsa a szórófejet 
emberekre vagy állatokra. Viseljen védőfelszerelést.
TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY:  Ne használjon a vezetékes 
fertőtlenítőszóróban alkoholalapú vagy egyéb gyúlékony 
folyadékot. Tartsa be e kézikönyvben található tűz- és 
robbanásveszélyre vonatkozó figyelmeztetéseket.
BŐRBE LÖVELLÉS VESZÉLYE: Nagy nyomású berendezés. Tartsa tisztán
a szórófúvókát és szüntesse meg a szivárgásokat. Amikor leállítja a 
fertőtlenítőszórót, akkor kövesse a Nyomásmentesítési eljárás utasításait.
AZ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉS BE NEM TARTÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉSEKHEZ, 
AMPUTÁLÁSHOZ VAGY HALÁLOS SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET.

FIGYELMEZTETÉS

ÉRTESÍTÉS
Ne működtesse folyadék nélkül a fertőtlenítőszórót.

A fertőtlenítőszóró szárazon működtetése esetén károsodhat a szivattyú.
A fertőtlenítőszóróban maradt fertőtlenítőszer károsítja azt.

A károsodás elkerülésére, minden használat után alaposan mossa ki meleg
vízzel. Ne tárolja úgy a fertőtlenítőszórót, hogy fertőtlenítőszer van benne.

Olyan működési problémákat okozhat a fertőtlenítőszer habzása, amely károsíthatja
a fertőtlenítőszórót. Várjon, amíg eltűnik a hab, ezután töltse a FlexLiner tartályba.
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LEVEGŐ NÉLÜLI KÉZI
Ezen eljárást kövesse, amikor a NYOMÁSMENTESÍTÉSI ELJÁRÁS 

elvégzésére vonatkozó utasítás szerepel.
Bontsa a hálózati kábel csatlakozását (húzza ki a hálózati 
kábel csatlakozódugóját vagy vegye ki az akkumulátort).
Fordítsa a Töltés forgatógombot lefelé a TÖLTÉS 
állásba a nyomáscsökkentéshez.

Egy új feladatba kezdés
előtt végezze el a NYOMÁS-
MENTESÍTÉSI ELJÁRÁST.

Dugja a FlexLiner tartályt a 
tartálytartóba, majd töltse fel 
megfelelően hígított fertőtle-
nítőszerrel.
• MEGJEGYZÉS: Olyan sérülés 
szempontjából ellenőrizze, 
mint például repedés a 
FlexLiner tartály tetején.
Ne használja, ha sérült.

A következő módon töltse fel a 
fertőtlenítőszerrel a szivattyút:
A. Ellenőrizze, hogy a Töltés 
forgatógomb lefelé van-e fordítva, 
azaz a TÖLTÉS állásban van-e.
B. Dugja a fertőtlenítőszóró hálózati 
kábelének a csatlakozódugóját egy 
hálózati csatlakozóaljzatba, vagy 
tegyen egy teljesen feltöltött 
akkumulátort a fertőtlenítőszóróba.
C. Fordítsa a fertőtlenítőszórót fejjel 
lefelé.
• 5 másodpercig tartsa meghúzva a 
ravaszt.
• MEGJEGYZÉS: Nem fecskendezi ki a 
fertőtlenítőszert, hanem visszaker-
ingteti a szivattyún keresztül a 
tartályba.
D. Fordítsa egyenes helyzetbe a 
fertőtlenítőszórót, és nyissa ki a 
VacuValve vákuumszelep sapkát.
E. Úgy billentse meg fertőtlenítőszórót, 
hogy a legmagasabb pozícióban legyen 
a VacuValve vákuumszelep.
F. Addig nyomja össze a FlexLiner 
tartályt, amíg a fertőtlenítőszer a 
VacuValve vákuumszelep tartályba 
nem folyik, és az összes levegő el nem 
távozik a tartályból.
G. Amíg folytatja FlexLiner tartály 
összenyomását, zárja a VacuValve 
vákuumszelep sapkát.
• MEGJEGYZÉS: Ha nincs összenyomva a 
FlexLiner tartály, amikor nyitva van a 
VacuValve vákuumszelep sapka, akkor 
hirtelen levegő jut a FlexLiner 
tartályba. Ha buborékokat lát a 
tartályban, akkor ismételje meg az E-G 
jelű lépéseket.

A légmentes tömítés 
biztosítása érdekében 
ütközésig fordítsa el a 
tartályfedelet a tartálytartón.

Fordítsa a Töltés forgatógombot 
előrefelé, a SZÓRÁS állásba.

Ellenőrizze, hogy a szórófúvóka 
előrefelé, a SZÓRÁS irányába mutat-e.

Húzza meg a ravaszt annak 
ellenőrzésére, hogy szórja-e fertőtle-
nítőszert a fertőtlenítőszóró. Ha 5 
másodpercen belül nem kezdődik meg 
a szórás, akkor ÁLLÍTSA LE, és 
ismételje meg az indítást.

Készen áll a fertőtlenítőszórásra!

Tegye a tartályt
fertőtlenítőszóróba:
A. Ellenőrizze, hogy be van-e 
szerelve és tiszta-e a szivattyú 
szűrő.
B. Állítsa egy vonalba (a 
tartályfedélen található) 
VacuValve vákuumszelepet (a 
fertőtlenítőszórón található) 
Töltés forgatógombbal.
C. Nyomja a tartályszerelvényt
a fertőtlenítőszóróba. Fordítsa
el a reteszeléshez.

Nézze át a fertőtlenítőszóró kézikönyvében található fontos felhasználói információkat 
annak megértésére, hogy milyen típusú fertőtlenítőszerekkel használható a 
fertőtlenítőszóró.
E fertőtlenítőszóró gyárilag fel van töltve egy kis mennyiségű tesztfolyadékkal. Az első 
használat előtt fontos, hogy meleg vízzel öblítse ki a fertőtlenítőszórót. A fertőtle-
nítőszer kézikönyvében nézze meg az Egy új fertőtlenítőszóró öblítése című részt.
A fertőtlenítőszer megfelelő használatához olvassa el a gyártó utasításait a címkén. 
Ha hígításra van szükség, akkor a megfelelő fertőtlenítőszert külön tartályban hígítsa.
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MEGJEGYZÉS: A fertőtlenítőszóróban maradt fertőtlenítőszer károsítja azt. A 
károsodás elkerülésére, minden használat után alaposan mossa ki meleg vízzel. 
Lásd a fertőtlenítőszóró kézikönyvének Tisztítás és tárolás című része. Ne tárolja 

úgy a fertőtlenítőszórót, hogy fertőtlenítőszer van benne.

Ellenőrizze, hogy egy földelt hálózati csatlakozóaljzatba van-e 
csatlakoztatva a fertőtlenítőszóró hálózati kábele, illetve teljesen 
feltöltött akkumulátor van-e benne.

Ha nem szór a fertőtlenítőszóró, akkor az alábbi lépések 
egyikével próbálkozzon:

Ellenőrizze, hogy szorosan zár-e a tartályfedél. Ha nincs megfelelően 
meghúzva a tartályfedél, akkor levegő juthat a FlexLiner tartályba és 
ez megszünteti a vákuumot.

Olyan sérülés szempontjából ellenőrizze, mint például a FlexLiner
felső részén előforduló repedés. NE HASZNÁLJA, ha sérült. 

Ellenőrizze, hogy nincs-e eldugulva a szórófúvóka. A fertőtlenítőszóró 
kézikönyvének Eldugult szórófúvóka tisztítása című részében nézze 
meg a szórófúvóka megfordításának és dugulás egyszerű megszün-
tetésének a módját.

Ellenőrizze, hogy csak egy a FlexLiner tartály van-e a tartály-
tartóban. Észrevétlen maradhat, ha több FlexLiners tartály van 
szorosan egymásba téve.

Ismételje meg az INDÍTÁS 5. lépését, annak ellenőrzésével, 
hogy a FlexLiner tartályból maradéktalanul eltávolításra 
került-e a levegő.

Szükség esetén cserélje ki a VacuValve vákuumszelep sapkát.
Két új VacuValve vákuumszelep sapka jár a fertőtlenítőszórójához.

További információkért a fertőtlenítőszóró kézikönyvének 
Hibaelhárítás című részét nézze meg.

Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e a tartálytartóra csavarva
a tartályfedél. Ha meghúzott állapotban menetek láthatóak a
tartályfedél alatt, akkor kiugrott a menetből a fedél. 

FERTŐTLENÍTŐSZÓRÁS

TARTÁLY ÚJRATÖLTÉSE

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS HIBAELHÁRÍTÁS
A fertőtlenítőszóró kézikönyvében nézze meg
a Fertőtlenítőszórás című részt.

folytatni

Állítsa a szórófejvédőt a kívánt 
vízszintes vagy függőleges szórási 
irányba. 

Irányítsa a szórópisztolyt a 
szórandó felületre.

Vegye ki a tartályszerelvényt a 
fertőtlenítőszóróból. Tegye a 
fertőtlenítőszórót egy rongyra.

Vegye le a tartályfedelet a 
tartálytartóról, majd töltse fel 
megfelelően hígított fertőtle-
nítőszerrel.

Kövesse az INDÍTÁS című rész utasításait a folytatáshoz.

Fordítsa a legkisebb állásba a 
fordulatszám-szabályozó 
forgatógombot.

Tartsa meghúzva a ravaszt, és 
lassan növelje a Fordulatszám-sz-
abályozó forgatógombbal arra a 
minimális értékre a fordulatszá-
mot, amely a megfelelő fertőtle-
nítőszer szóráshoz szükséges.

A kívánt felületi bevonat eléréséhez határozza meg a fertőtle-
nítőszórónak a felszíntől való megfelelő távolságát és a 
kézmozgatás sebességét.
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A tartály újratöltéséhez először hajtsa végre
a NYOMÁSMENTESÍTÉSI ELJÁRÁST.1

A fertőtlenítőszóró tisztításához először hajtsa végre
a NYOMÁSMENTESÍTÉSI ELJÁRÁST.1
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Vegye ki a tartályszerelvényt a fertőtlenítőszóróból.
Tegye a fertőtlenítőszórót egy rongyra.2
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Vegye le a tartályfedelet a tartálytartóról, és 
öntse a megmaradt fertőtlenítőszert egy 
hulladékgyűjtő tartályba.
Hulladékként helyezheti el a használt 
FlexLiner tartályt és egy új FlexLiner tartályt 
tehet be vagy megtisztíthat egy használt 
FlexLiner tartályt.
Meleg vízzel töltse fel a FlexLiner tartályt.

A légmentes tömítés biztosítása érdekében 
ütközésig fordítsa el a tartályfedelet a 
tartálytartón.

Ellenőrizze, hogy lefelé, a TÖLTÉS állásban 
van e a Töltés forgatógomb, illetve 10-e a 
Fordulatszám-szabályozó forgatógomb 
beállítása.

Fordítsa a fertőtlenítőszórót fejjel lefelé.
A. Irányítsa a fertőtlenítőszórót a
hulladékgyűjtő tartályba. 
B. 10 másodpercig tartsa meghúzva a ravaszt
a szivattyú kitisztításához. 
• MEGJEGYZÉS: Nem fecskendezi ki a vizet,
hanem visszakeringteti a szivattyún keresztül 
a tartályba.

Fordítsa a Töltés forgatógombot előrefelé, a 
SZÓRÁS állásba. 
A. A fertőtlenítőszórót fejjel lefelé fordítva 
irányítsa a hulladékgyűjtő tartályba.
B. 10 másodpercig tartsa meghúzva a ravaszt 
szórjon a hulladékgyűjtő tartályba
hulladékgyűjtő tartályba.
C. Fordítsa vissza DUGULÁS MEGSZÜNTETÉS 
állásba a szórófúvókát, majd fejjel lefelé 
fordítva 30 másodpercig végezzen szórást a 
hulladékgyűjtő tartályba.
• MEGJEGYZÉS: Ne működtesse folyadék nélkül a 
fertőtlenítőszórót. A fertőtlenítőszóró szárazon 
működtetése esetén károsodhat a szivattyú.

A. Fordítsa a Töltés forgatógombot a TÖLTÉS
állásba, majd bontsa a hálózati kábel csatlakozását
(húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját vagy vegye ki az akkumulátort).
B. A fertőtlenítőszer tartályán található címke utasításainak és a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően végezze a hulladékgyűjtő tartályban maradt 
folyadék hulladékkénti elhelyezését. 

Vegye ki és meleg vízzel tisztítsa meg a szórófúvókát, szórófejvédőt, szivattyú 
szűrőt, tartálytartót és a tartályfedelet. Meleg vízzel megnedvesített kendővel 
tisztítsa meg a fertőtlenítőszóró burkolatát.

Tegye a tartályszerelvényt fertőtlenítőszóróba.
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