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Izlasiet smidzinātāja rokasgrāmatu 3A7646 (ar kabeli) vai 3A7649 (bez 
kabeļa), lai iepazītos ar visiem norādījumiem un brīdinājumiem. 
Papildus šai ātrajai pamācībai ir obligāti jāizlasa un jāizprot visi 
aprīkojuma komplektā iekļautie norādījumi un brīdinājumu uzlīmes.

ĶĪMISKĀ BĪSTAMĪBA Ievērojiet ķīmiskos brīdinājumus uz dezinfekcijas 
līdzekļa iepakojuma etiķetes, kā norādīts rokasgrāmatā. Nesmidziniet 
uz cilvēkiem un dzīvniekiem. Izmantojiet aizsarglīdzekļus.

AIZDEGŠANĀS DRAUDI UN SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA Smidzinātājā ar kabeli 
neizmantojiet spirtu saturošus vai citus viegli uzliesmojošus 
šķidrumus. Ievērojiet aizdegšanās un sprādzienbīstamības 
brīdinājumus, kā norādīts rokasgrāmatā.

IESPIEŠANĀS ĀDĀ RISKS Augstspiediena aprīkojums. Netuvojieties 
smidzināšanas uzgalim un noplūdēm. Pārtraucot smidzināšanu, 
vienmēr veiciet spiediena atbrīvošanas darbības.

NEIEVĒROJOT VISUS BRĪDINĀJUMUS, VAR TIKT GŪTAS SMAGAS 
VAI NĀVĒJOŠAS TRAUMAS VAI ARĪ TIKT VEIKTA AMPUTĀCIJA.

BRĪDINĀJUMS

PAZIŅOJUMS
Nedarbiniet smidzinātāju bez šķidruma.

Sausa smidzinātāja darbināšana izraisīs sūkņa bojājumus.
Smidzinātājā atstāts dezinfekcijas līdzeklis sabojās smidzinātāju.

Lai nepieļautu bojājumus, pēc smidzinātāja lietošanas vienmēr rūpīgi izskalojiet
to ar siltu ūdeni. Neuzglabājiet smidzinātāju, ja tajā ir dezinfekcijas līdzeklis.

Ja dezinfekcijas līdzeklī ir putas, tās var izraisīt darbības traucējumus un
sabojāt smidzinātāju. Lai uzpildītu FlexLiner, uzgaidiet, līdz putas pazūd.

IEPAZĪSTIET VADĪBAS IERĪCES
Sprauslas uzgalis

Sprauslas
uzgaļa aizsargs

Sūkņa filtrs

Tvertnes
vāciņš

Tvertnes turētājs

Uzpildes poga

Smidzinātāja
sprūds

Apgriezienu
vadībaVacuValve™

FlexLiner™

Spiediena izlaišana

HERMĒTISKS ROKAS DARBARĪKS
Veiciet šīs darbības, ja ir nepieciešama

SPIEDIENA ATBRĪVOŠANA.
Atslēdziet barošanu (atvienojiet kabeli vai 
izņemiet akumulatoru).
Lai atbrīvotu spiedienu, pagrieziet uzpildes 
pogu uz leju UZPILDES stāvoklī.

Lai sāktu pirmo darbu, 
vispirms atbrīvojiet spiedienu.

Ievietojiet vienu FlexLiner 
tvertnes turētājā un uzpildiet 
ar pareizi sagatavotu 
dezinfekcijas līdzekli. 
• PIEZĪME. Pārliecinieties, vai 
uz FlexLiner augšējās virsmas 
nav bojājumu, piemēram, 
ielocījumu. Bojājumu gadījumā 
nelietojiet.

Uzpildiet sūkni ar dezinfekcijas 
līdzekli, kā aprakstīts tālāk.
A. Pārliecinieties, vai uzpildes poga ir 
vērsta uz leju UZPILDES stāvoklī.
B. Pieslēdziet smidzinātāju zemētam 
barošanas avotam vai ievietojiet 
smidzinātājā pilnībā uzlādētu 
akumulatoru
C. Apgrieziet smidzinātāju otrādi.
• 5 sekundes nospiediet sprūdu.
• PIEZĪME. Dezinfekcijas līdzeklis 
netiks izsmidzināts, bet recirkulēs 
caur sūkni atpakaļ tvertnē.
D. Pagrieziet smidzinātāju vertikāli un 
atveriet VacuValve vāciņu.
E. Sasveriet smidzinātāju tā, lai 
VacuValve ir augstākajā pozīcijā.
F. Uzmanīgi saspiediet FlexLiner, līdz 
dezinfekcijas līdzeklis ieplūst 
VacuValve rezervuārā un viss gaiss
no tvertnes ir izvadīts.
G. Turpiniet spiest FlexLiner un 
vienlaikus aizveriet VacuValve vāciņu.
• PIEZĪME. Ja FlexLiner netiek 
saspiests, kamēr VacuValve vāciņš ir 
atvērts, gaiss ātri tiks iesūkts 
FlexLiner. Ja tvertnē ir redzami gaisa 
burbuļi, atkārtojiet darbības E–G.

Cieši pievelciet tvertnes 
vāciņu uz tvertnes turētāja,
lai nodrošinātu gaisa 
necaurlaidību.

Pagrieziet uzpildes pogu uz 
priekšu SMIDZINĀŠANAS stāvoklī. 

Pārbaudiet, vai sprauslas uzgalis 
ir pagriezts uz priekšu smidz-
ināšanas stāvoklī.

Nospiediet sprūdu, lai pārliecinā-
tos, vai no smidzinātāja tiek 
smidzināts dezinfekcijas līdzeklis. 
Ja 5 sekunžu laikā smidzinātājs 
nesmidzina, APTURIET to un 
atkārtojiet IEDARBINĀŠANAS 
darbības.

Tagad varat sākt smidzināšanu!

Uzstādiet tvertni uz
smidzinātāja.
A. Pārbaudiet, vai sūkņa filtrs 
ir uzstādīts un ir tīrs.
B. Salāgojiet VacuValve (uz 
tvertnes vāciņa) ar uzpildes 
pogu (uz smidzinātāja).
C. Uzbīdiet tvertnes bloku uz 
smidzinātāja. Pagrieziet, lai 
bloķētu.

Pārskatiet svarīgu lietošanas informāciju sava smidzinātāja rokasgrāmatā, lai 
noskaidrotu, kādu veidu dezinfekcijas līdzekļi ir piemēroti jūsu smidzinātājam.

Šis smidzinātājs tiek saņemts no rūpnīcas ar nelielu testēšanas šķidruma 
daudzumu sistēmā. Pirms pirmās lietošanas ir svarīgi izskalot smidzinātāju ar siltu 
ūdeni. Skatiet smidzinātāja rokasgrāmatas sadaļu Jauna smidzinātāja skalošana.

Ražotāja norādījumus par pareizu lietošanu skatiet dezinfekcijas etiķetē. Ja 
nepieciešama atšķaidīšana, dezinfekcijas līdzekli pareizi atšķaida atsevišķā traukā.

IEDARBINĀŠANA

IEDARBINĀŠANA
turpināja
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PIEZĪME. Smidzinātājā atstāts dezinfekcijas līdzeklis sabojās smidzinātāju.
Lai nepieļautu bojājumus, pēc smidzinātāja lietošanas vienmēr rūpīgi izskalojiet

to ar siltu ūdeni. Skatiet smidzinātāja rokasgrāmatas sadaļu Tīrīšana un 
uzglabāšana. Neuzglabājiet smidzinātāju, ja tajā ir dezinfekcijas līdzeklis.

Pārliecinieties, ka smidzinātājs ir pieslēgts iezemētam barošanas 
avotam, vai arī tajā ir uzstādīts pilnībā uzlādēts akumulators.

Ja smidzinātājs nesmidzina, izmēģiniet
zemāk norādītās darbības.

Pārbaudiet, vai tvertnes vāciņš ir stingri pievilkts. Nepietiekami 
pievilkta tvertnes vāciņa rezultātā gaiss iekļūs FlexLiner, un tiks 
zaudēts uzpildītais materiāls.

Pārliecinieties, ka uz FlexLiner augšējās virsmas nav bojājumu, 
piemēram, ielocījumu. Bojājumu gadījumā NELIETOJIET. 

Pārbaudiet, vai nav aizsērējis smidzināšanas uzgalis. Lai ātri 
novērstu aizsērējumu un mainītu smidzinātāja darbības virzienu, 
skatiet smidzinātāja rokasgrāmatas norādījumus sadaļā Aizsērējuma 
novēršanas padomi.

Pārliecinieties, ka tvertnes turētājā ir tikai viens FlexLiner. Vairāki 
cieši līdzās esoši FlexLiner var netikt pamanīti.

Lai pilnībā atgaisotu FlexLiner, atkārtojiet IEDARBINĀŠANAS 
sadaļas 5. darbību.

Ja nepieciešams, nomainiet VacuValve vāciņu. Jūsu smidzinātāja 
komplektā ir divi jauni VacuValve vāciņi.

Plašāku informāciju skatiet smidzinātāja rokasgrāmatas sadaļā 
Problēmu novēršana.

Pārliecinieties, ka tvertnes vāciņš ir pareizi pieskrūvēts pie tvertnes 
turētāja. Ja zem pieskrūvētā tvertnes vāciņa ir redzama vītne, vāciņš 
nav pieskrūvēts pareizi. 

KĀ VEIKT SMIDZINĀŠANU

TVERTNES UZPILDE

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Uzziniet, kā veikt smidzināšanu smidzinātāja rokasgrāmatā.

turpināja

Noregulējiet sprauslas uzgaļa 
aizsargu nepieciešamajā 
vertikālajā vai horizontālajā 
smidzināšanas stāvoklī. 
Vērsiet smidzinātāju pret 
apsmidzināmo virsmu.

Noņemiet no smidzinātāja 
tvertnes bloku. Novietojiet 
smidzinātāju uz lupatas.

Noņemiet tvertnes vāciņu no 
tvertnes turētāja un uzpildiet 
tvertni ar pareizi atšķaidītu 
dezinfekcijas līdzekli.

Izpildiet IEDARBINĀŠANAS norādījumus, lai turpinātu darbu.

Iestatiet apgriezienu vadību 
zemākajā iestatījumā.

Turiet nospiestu sprūdu un 
lēni palieliniet darbības 
ātrumu līdz minimālajam 
iestatījumam, kas 
nepieciešams, lai izsmidz-
inātu pieņemamu dezinfekci-
jas līdzekļa daudzumu.

Pielāgojiet smidzinātāja attālumu līdz virsmai un rokas 
kustības ātrumu, lai sasniegtu vēlamo virsmas pārklājumu.
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Lai uzpildītu tvertni, vispirms ATBRĪVOJIET SPIEDIENU.1

Lai tīrītu smidzinātāju, vispirms ATBRĪVOJIET SPIEDIENU.1
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Noņemiet no smidzinātāja tvertnes bloku. Novietojiet smidz-
inātāju uz lupatas.2
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Noņemiet tvertnes vāciņu no tvertnes 
turētāja un izlejiet neizlietoto 
dezinfekcijas līdzekli atkritumu spainī.

Izlietoto FlexLiner varat vai nu 
izmest un uzstādīt jaunu, vai arī 
varat to iztīrīt.

Uzpildiet FlexLiner ar siltu ūdeni.

Cieši pievelciet tvertnes vāciņu uz 
tvertnes turētāja, lai nodrošinātu 
gaisa necaurlaidību.

Pārbaudiet, vai uzpildes poga ir 
UZPILDES stāvoklī, un iestatiet 10. 
ātruma vadības iestatījumu.

Apgrieziet smidzinātāju otrādi.
A. Vērsiet smidzinātāju pret
atkritumu spaini. 
B. Turiet nospiestu sprūdu 10 sekundes, 
lai iztīrītu sūkni. 
• PIEZĪME. Ūdens netiks izsmidzināts, bet 
recirkulēs caur sūkni atpakaļ tvertnē.

Pagrieziet uzpildes pogu uz priekšu 
SMIDZINĀŠANAS stāvoklī. 
A. Apgrieziet smidzinātāju otrādi un 
vērsiet atkritumu spainī.
B. 10 sekundes turiet nospiestu sprūdu, 
iesmidzinot ūdeni atkritumu spainī.
C. Iestatiet smidzināšanas uzgali 
ATBLOĶĒŠANAS stāvoklī, apgrieziet 
smidzinātāju otrādi un 30 sekundes 
smidziniet ūdeni atkritumu spainī.
• PIEZĪME. Nedarbiniet smidzinātāju 
bez šķidruma. Sausa smidzinātāja 
darbināšana izraisīs sūkņa bojājumus.

A. Pagrieziet uzpildes pogu UZPILDES 
stāvoklī un atslēdziet barošanu 
(atvienojiet kabeli vai izņemiet 
akumulatoru).

Noņemiet un nomazgājiet smidzināšanas uzgali, smidzināšanas 
uzgaļa aizsargu, sūkņa filtru, tvertnes turētāju un tvertnes vāciņu 
siltā ūdenī. Notīriet smidzinātāja ārpusi ar mīkstu siltā ūdenī 
samitrinātu drānu.

Uzstādiet tvertni uz smidzinātāja.
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