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Perskaitykite purkštuvo vadovą 3A7646 (laidinis) ar 3A7649 
(belaidis), kur pateikiamos išsamios instrukcijos ir įspėjimai. Šis 
trumpasis vadovas nepakeičia visų instrukcijų ir įspėjimų, 
pateikiamų kartu su įranga, kuriuos reikia perskaityti ir įsiminti.
CHEMINIS PAVOJUS: reikia paisyti įspėjimų dėl cheminio pavojaus, 
pateikiamų ant dezinfekanto indo etiketės ir išvardintų vadove. 
Nepurkšti ant žmonių ar gyvūnų. Dėvėti apsaugos priemones.
GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS: laidiniam purkštuvui nenaudoti jokių 
alkoholio pagrindo ar kitų degių skysčių. Reikia paisyti vadove 
pateikiamų priešgaisrinių įspėjimų ir įspėjimų dėl sprogimo pavojaus.
PATEKIMO PO ODA PAVOJUS: aukšto slėgio įranga. Laikytis atokiau 
nuo purškimo antgalio ir pratekančių vietų. Reikia taikyti slėgio 
mažinimo procedūrą, kai liaujamasi purkšti.
NESILAIKANT VISŲ ŠIŲ ĮSPĖJIMŲ GALIMA SUNKIAI SUSIŽALOTI, GALI 
BŪTI AMPUTUOTOS GALŪNĖS AR ĮVYKTI MIRTINAS SUŽALOJIMAS.

ĮSPĖJIMAS
BEORIS, RANKINIS

PASTEBĖTI
Nenaudokite purkštuvo, jei jame nėra skysčio. 

Veikiant tuščiam purkštuvui bus sugadintas siurblys.
Purkštuve likęs dezinfekantas sugadins purkštuvą.

Kad išvengtumėte žalos, po kiekvieno naudojimo kruopščiai išplaukite šiltu vandeniu. 
Nelaikykite nenaudojamo purkštuvo su jame esančiu dezinfekantu.

Dezinfekante susidarančios putos gali sukelti problemų, dėl kurių gali būti
sugadintas purkštuvas. Pildami į „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą palaukite, kol putos išnyks.

SUSIPAŽINKITE SU VALDIKLIAIS
Purkštuvo antgalis
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Slėgio mažinimo procedūra
Paisykite šios procedūros, kai nurodoma atlikti SLĖGIO MAŽINIMO PROCEDŪRĄ.

Išjunkite maitinimą (išjunkite laidą iš 
maitinimo lizdo ar atjunkite akumuliatorių).
Pasukite pildymo rankenėlę į padėtį PRIME 
(pildymas), kad sumažintumėte slėgį.

Norėdami pradėti naują užduotį, iš 
pradžių atlikite SLĖGIO MAŽINIMO 
PROCEDŪRĄ.

Įstatykite „FlexLiner“ lankstųjį 
įdėklą į indo atramą ir įpilkite 
tinkamai paruošto dezinfekanto.
• PASTABA. Apžiūrėkite lanksčiojo 
įdėklo paviršių ir įsitikinkite, kad jis 
nepažeistas. Jei indas pažeistas, 
nenaudokite jo.

Užpildykite siurblį dezinfekantu, kaip 
nurodyta toliau.
A. Įsitikinkite, ar pildymo rankenėlė 
nukreipta žemyn į padėtį PRIME (pildymas).
B. Junkite purkštuvą į įžemintą maitinimo 
šaltinį ar įstatykite iki galo įkrautą 
akumuliatorių.
C. Apverskite purkštuvą.
• Nuspauskite ir palaikykite gaiduką 5 
sekundes.
• PASTABA. Dezinfekantas nebus 
purškiamas, bet cirkuliuos siurblyje ir grįš 
atgal į indą.
 . Laikydami purkštuvą vertikaliai, 
atidarykite „VacuValve“ dangtelį.
 E. Pakreipkite purkštuvą, kad „VacuValve“ 
atsidurtų aukščiausiame taške.
F. Švelniai spauskite „FlexLiner“ lankstųjį 
įdėklą, kad dezinfekanto patektų į 
„VacuValve“ rezervuarą ir iš indo būtų 
pašalintas visas oras.
G. Tebespausdami „FlexLiner“ lankstųjį 
įdėklą uždarykite „VacuValve“ dangtelį.
• PASTABA. Jei lankstusis įdėklas nebus 
spaudžiamas, kai vakuuminio vožtuvo 
dangtelis bus nuimtas, lankstusis įdėklas 
greitai įtrauks oro. Jei inde matysite
oro burbuliukų, pakartokite veiksmus
nuo E iki G.

 Tvirtai ir sandariai užsukite indo 
dangtelį ant indo atramos, kad būtų 
sandaru ir nepatektų oro.

Pildymo rankenėlę pasukite į priekį, į 
padėtį SPRAY (purškimas). 

Įsitikinkite, kad purkštuvo antgalis 
nukreiptas į SPRAY (purškimo) padėtį.

Paspausdami gaiduką įsitikinkite, kad 
purkštuvas purškia dezinfekantą. Jei 
purkštuvas nepradės purkšti per 5 
sekundes, LIAUKITĖS ir pakartokite 
paleidimo procedūrą.

Dabar esate pasirengę purkšti!

Pritvirtinkite indą prie purkštuvo.
A. Įsitikinkite, ar įstatytas siurblio 
filtras ir kad jis yra švarus.
B. Sulygiuokite „VacuValve“ (ant indo 
dangtelio) su pildymo rankenėle (ant 
purkštuvo).
C. Pritvirtinkite indą prie purkštuvo. 
Pasukite, kad užsifiksuotų.

Peržiūrėkite purkštuvo vadove pateikiamą svarbią naudotojo informaciją, kad 
žinotumėte, kokio tipo dezinfekantai yra suderinami su jūsų purkštuvu.

Šis purkštuvas iš gamyklos pristatomas su nedideliu bandomojo skysčio kiekiu 
sistemoje. Prieš naudojant purkštuvą pirmą kartą būtina jį praplauti šiltu vandeniu. 

Žr. purkštuvo vadovo skirsnį „Naujo purkštuvo praplovimas“.
Norėdami tinkamai naudoti, skaitykite Dezinfekavimo priemonės gamintojo instrukcijas. 

Jei reikia skiesti, praskieskite dezinfekavimo priemonę atskirame inde.

PALEIDIMAS

PALEIDIMAS
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PASTABA. Purkštuve likęs dezinfekantas sugadins purkštuvą. Kad išvengtumėte žalos, po 
kiekvieno naudojimo kruopščiai išplaukite šiltu vandeniu. Žr. vadovo skirsnį „Valymas ir 

laikymas“. Nelaikykite nenaudojamo purkštuvo su jame esančiu dezinfekantu.

Patikrinkite, ar purkštuvas įjungtas į įžemintą maitinimo šaltinį arba įstatytas 
iki galo įkrautas akumuliatorius.

Jei purkštuvas nepurškia, pabandykite atlikti
toliau nurodytus veiksmus.

Patikrinkite, ar priveržtas dangtelis. Nepakankamai priveržus dangtelį 
prasiskverbs oras į „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą ir nesusidarys slėgis.

Apžiūrėkite lanksčiojo indo paviršių ir įsitikinkite, kad jis nepažeistas. 
Jei indas pažeistas, NENAUDOKITE jo. 

Įsitikinkite, ar purkštuvo antgalis neužsikišęs. Žr. purkštuvo vadovo skirsnį 
„Užsikišusių antgalių valymas“, kur pateikiamos instrukcijos, kaip pašalinti 
ir lengvai išvalyti užsikišimą.

Įsitikinkite, kad indo atramoje yra tik vienas lankstusis įdėklas. Galima 
nepastebėti, kad keli „FlexLiner“ įdėklai yra sukibę kartu.

Pakartokite PALEIDIMO 5 veiksmą, kad pašalintumėte visą orą iš „FlexLiner“ 
lanksčiojo įdėklo.

Jei reikia, pakeiskite „VacuValve“ dangtelį. Prie purkštuvo pridedami du nauji 
vakuuminio vožtuvo dangteliai.

Žr. purkštuvo vadovo skirsnį „Trikdžių nustatymas ir šalinimas“, 
kur pateikiama daugiau informacijos.

Įsitikinkite, kad dangtelis yra tinkamai užsuktas ant indo atramos. Jei po 
uždėtu dangteliu matosi sriegiai, tuomet dangtelis yra užsuktas netinkamai. 

KAIP PURKŠTI

INDO UŽPILDYMAS

VALYMAS IR LAIKYMAS

VALYMAS IR LAIKYMAS TRIKDŽIŲ NUSTATYMAS
IR ŠALINIMASPeržiūrėkite purkštuvo vadovo skirsnį „Kaip purkšti“. tęsė

Nustatykite norimą vertikalią arba 
horizontalią purkštuvo antgalio 
apsaugos kryptį.

Nukreipkite purkštuvą į norimą 
purkšti paviršių.

Atjunkite indą nuo purkštuvo. 
Nukreipkite purkštuvą į šluostę.

Nuimkite indo dangtelį nuo 
dangtelio atramos ir užpildykite 
tinkamai paruoštu dezinfekantu.

Paisykite ĮJUNGIMO instrukcijų, 
kad tęstumėte.

 Pasirinkite žemiausią greičio 
valdiklio nuostatą.

Patraukite ir palaikykite nuspaudę 
gaiduką ir lėtai didinkite greičio 
valdymo nuostatą iki mažiausios 
reikiamos padėties, kad 
purkštumėte tinkamą
dezinfekanto kiekį.

Pasirinkite tinkamą purkštuvo
atstumą nuo purškiamo paviršiaus
ir rankos judesio greitį, kad
apimtumėte norimą paviršiaus plotą.
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Norėdami užpildyti indą, iš pradžių atlikite SLĖGIO MAŽINIMO PROCEDŪRĄ.1

Norėdami išvalyti purkštuvą, iš pradžių atlikite SLĖGIO MAŽINIMO PROCEDŪRĄ.1
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Atjunkite indą nuo purkštuvo. Nukreipkite purkštuvą į šluostę.2
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Nuimkite nuo indo atramos dangtelį ir 
išpilkite nepanaudotą dezinfekantą į 
atliekų kibirą.
Galima išmesti panaudotą „FlexLiner“ 
lankstųjį įdėklą ir įdėti naują, arba išvalyti 
panaudotą „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą.

 Įpilkite į „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą šilto 

Tvirtai ir sandariai užsukite indo dangtelį 
ant indo atramos, kad būtų sandaru ir
nepatektų oro.

Patikrinkite, ar pildymo rankenėlė 
nukreipta žemyn į padėtį PRIME (pildymas) 
ir nustatykite Nr. 10 greičio nuostatą.

Apverskite purkštuvą.
A. Nukreipkite purkštuvą į atliekų kibirą.
B. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą 
gaiduką 10 sekundžių, kad išvalytumėte 
siurblį. 
• PASTABA. Vanduo nebus purškiamas, bet 
cirkuliuos siurblyje ir grįš atgal į indą.

Pasukite pildymo rankenėlę į padėtį 
SPRAY (purškimas).
A. Apvertę purkštuvą, nukreipkite į atliekų 
kibirą.
B. Spauskite gaiduką 10 sekundžių 
purkšdami į atliekų kibirą.
C. Nustatykite purškimo antgalį į UNCLOG 
(atkimšti) padėtį ir apvertę purkštuvą, 
purkškite 30 sekundžių į atliekų kibirą.

• PASTABA. Nenaudokite purkštuvo, jei 
jame nėra skysčio. Veikiant tuščiam 
purkštuvui bus sugadintas siurblys.
A. Pasukite pildymo rankenėlę į padėtį 
PRIME (pildymas) ir atjunkite maitinimą 
(atjunkite laidą ar išimkite akumuliatorių).

B. Išmeskite atliekų kibire esantį skystį 
laikydamiesi instrukcijų, nurodytų ant 
dezinfekanto talpyklos, ir paisydami 
taikomų reglamentų. 

Atjunkite ir šiltu vandeniu išplaukite purškimo antgalį, purškimo antgalio 
apsaugą, siurblio filtrą, indo atramą ir indo dangtelį. Nuvalykite purkštuvo 
išorę minkšta šluoste, sudrėkinta šiltu vandeniu.

Pritvirtinkite indą prie purkštuvo.
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