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Les håndboken for spr�yten 3A7646 (med ledning) eller 3A7649 
(oppladbar) for komplette instruksjoner og advarsler. Denne 
hurtigveiledningen er ikke en erstatning for å lese og forstå alle 
instruksjoner og advarselsmerker som f�lger med utstyret.
FARLIGE KJEMIKALIER: F�lg advarslene om kjemikalier på desinfiser-
ingsmiddelbeholderens etikett og slik som angitt i håndboken. Må 
ikke spr�ytes på mennesker eller dyr. Bruk verneutstyr.
BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE: Det må ikke brukes noen slags 
alkoholbaserte eller brannfarlige væsker i spr�yten med ledning. 
F�lg advarslene om brann og eksplosjon slik som angitt i håndboken.
HUDINJEKSJONSFARE: High pressure equipment. Hold deg unna 
dysen og lekkasjer. F�lg Trykkavlastningsprosedyren hver gang 
du slutter å spr�yte.
UNNLATELSE AV Å F�LGE ALLE ADVARSLER KAN RESULTERE I 
ALVORLIGE LEGEMSSKADER, AMPUTASJON ELLER AT NOEN BLIR DREPT.

ADVARSEL
H�YTRYKKS HÅNDHOLDT

VARSEL
Ikke la spr�yten gå uten væske.

Hvis spr�yten går mens den er tom, vil pumpen skades.
Desinfiseringsmiddel som etterlates i spr�yten, vil skade den.

Skyll alltid grundig med varmt vann etter hver bruk for å unngå skade. 
Ikke oppbevar spr�yten med desinfiseringsmiddel i den.

Skum i desinfiseringsmidlet kan f�re til problemer med drift og kan være
skadelig for spr�yten. Vent til skummet har forsvunnet f�r du fyller FlexLiner.

VÆR KJENT MED KONTROLLENE
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Pumpefilter

Lokk på
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Fylleknapp

Avtrekker
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VacuValve™

FlexLiner™

Trykkavlastningsprosedyre
F�lg denne prosedyren hver gang du blir bedt om å utf�re

TRYKKAVLASTNINGSPROSEDYREN.
Koble fra str�mmen
(ta st�pslet ut av stikkontakten eller fjern batteriet).
Drei fylleknappen nedover til FYLLE-posisjonen for å 
avlaste trykket.

F�r du begynner en ny jobb, må du 
utf�re TRYKKAVLASTNINGSPROSEDYREN.

Fyll pumpen med desinfiseringsmiddel
på f�lgende måte:

A. Sjekk at fylleknappen peker ned i 
FYLLE-posisjon.

B. Koble spr�yten til en jordet stikkontakt 
eller montere et fulladet batteri på 
spr�yten.

C. Snu spr�yten opp-ned.

• Hold avtrekkeren inne i 5 sekunder.

• Merk: Desinfiseringsmidlet vil ikke 
spr�ytes ut, men vil resirkulere gjennom 
pumpen og tilbake i beholderen.

D. Snu spr�yten opp igjen og åpne 
VacuValve lokket.

E. Vipp spr�yten slik at VacuValve er det 
h�yeste punktet.

F. Klem varsomt på FlexLiner helt til 
desinfiseringsmidlet kommer inn i 
VacuValve reservoaret og all luft presses 
ut av beholderen.

G. Fortsett å klemme på FlexLiner mens du 
lukker VacuValve lokket.

• Merk: Hvis FlexLiner ikke klemmes på 
mens VacuValve lokket er åpent, vil det 
raskt komme luft i FlexLiner. Hvis du ser 
bobler i beholderen, gjenta trinn E-G.

Sett en FlexLiner i beholderst�tten 
og fyll den med riktig fortynnet 
desinfiseringsmiddel. 
• MERK: Sjekk at det ikke finnes skader, 
slik som en rynke, på toppflaten til 
FlexLiner. Ikke bruk hvis den er skadet.

 Skru lokket godt fast på beholderst�t-
ten for å sikre en lufttett forsegling.

Drei fylleknappen fremover til 
SPR�YTE-posisjon. 

Sjekk at dysen vender forover i 
SPR�YTE-posisjon.

Trekk inn avtrekkeren for å sjekke at 
spr�yten spr�yter desinfiseringsmidlet. 
Hvis ikke spr�yten spr�yter innen 5 
sekunder, STOPP og gjenta OPPSTART.

Du er klar til å spr�yte!

Sett beholderen på spr�yten:
A. Sjekk at pumpefilteret er installert 
og rent.
B. Rett inn VacuValve (på beholderlok-
ket) med fylleknappen (på spr�yten).
C. Skyv beholdersettet på spr�yten. 
Vri for å låse.

Les Viktig informasjon for brukere i spr�ytens håndbok, slik at du er klar over hvilke 
typer desinfeksjonsmidler som er kompatible med spr�yten din.

Denne spr�yten leveres fra fabrikken med en liten mengde testvæske i systemet. 
Det er viktig at du skyller spr�yten med varmt vann f�r den brukes for f�rste gang. 

Se Skylling av en ny spr�yte i spr�ytens håndbok
Se instruksjonene fra produsenten av desinfeksjonen for riktig bruk.

Hvis fortynning er n�dvendig, fortynn desinfeksjonsmidlet i en egen beholder.

OPSTART

OPSTART
Fortsette
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MERK: Desinfiseringsmiddel som etterlates i spr�yten, vil skade den. Skyll alltid grundig 

med varmt vann etter hver bruk for å unngå skade. Se Rengj�ring og oppbevaring i 
spr�ytens håndbok. Ikke oppbevar spr�yten med desinfiseringsmiddel i den.

Forsikre deg om at spr�yten er koblet til en jordet stikkontakt eller at et 
fulladet batteri er installert.

Hvis spr�yten ikke spr�yter, fors�k trinnene under:

Sjekk at lokket sitter stramt på beholderen. Hvis lokket på beholderen sitter 
for l�st, vil luft slippe inn i FlexLiner og f�re til at fyllingen svekkes.

Sjekk at det ikke finnes skader, slik som en rynke, på toppflaten til FlexLiner. 
IKKE BRUK hvis skadet. 

Sjekk at dysen ikke er tett. Se hvordan du kan snu dysen og lett fjerne en 
blokkering under Rensing av tett dyse i spr�ytens håndbok

Forsikre deg om at det kun er én FlexLiner i beholderst�tten. 
Flere FlexLinere kan sitte tett sammen uten at man ser det.

Gjenta trinn 5 under OPPSTART for å sikre at all luft er fjernet fra FlexLiner.

Skift ut VacuValve lokket om n�dvendig. Det fulgte to nye VacuValve lokk 
med spr�yten din.

Se Feils�king i spr�ytens håndbok for mer informasjon.

Sjekk at beholderlokket er skikkelig skrudd fast i beholderst�ttens gjenger. 
Hvis gjengene er synlige nedenfor beholderlokket når fastskrudd, 
er lokket kryssgjenget. 

HVORDAN MAN SPR�YTER

ETTERFYLLING AV BEHOLDEREN

RENGJ�RING OG OPPBEVARING

RENGJ�RING OG OPPBEVARING FEILS�KING
Se Hvordan man spr�yter i spr�ytens håndbok. 

Fortsette

Justere dyseholderen i �nsket 
horisontal eller vertikal 
spr�yteretning. 

Rett spr�yten mot flaten som 
skal spr�ytes.

Ta beholdersettet av spr�yten. 
Sett spr�yten på en fille.

Ta lokket av beholderst�tten og 
etterfyll med riktig fortynnet 
desinfiseringsmiddel.

 F�lg instruksjonene for 
OPPSTART for å gå videre.

Sett hastighetskontrollen på den 
laveste innstillingen.

Trykk inn og hold avtrekkeren 
mens hastighetskontrollen �kes 
sakte til den laveste innstillingen 
som er n�dvendig for å produsere 
en akseptabel spray med 
desinfeksjonsmiddel.

Justere spr�ytens avstand fra 
overflaten og håndhastigheten din 
for å oppnå �nsket overflatedekning.

1

Når beholderen skal etterfylles, må du f�rst utf�re
TRYKKAVLASTNINGSPROSEDYREN.1

Når du skal rengj�re spr�yten, må du f�rst utf�re
TRYKKAVLASTNINGSPROSEDYREN.1
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Ta beholdersettet av spr�yten. Sett spr�yten på en fille.2
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Ta lokket av beholderst�tten og t�m 
resterende desinfiseringsmiddel i 
avfallspannet.
Du kan enten kaste en brukt FlexLiner og 
installere en ny Flexliner, eller rengj�re 
en brukt FlexLiner.

 Fyll FlexLiner med varmt vann.

Skru lokket godt fast på beholderst�tten 
for å sikre en lufttett forsegling.

Sjekk at fylleknappen vender
ned i FYLLE-posisjon og sett 
hastighetkontrollen til #10.

Snu spr�yten opp-ned.
A. Rett spr�yten ned i et avfallspann. 
B. Trykk inn avtrekkeren i 10 sekunder
for å rengj�re pumpen. 
• Merk: Vannet vil ikke spr�ytes ut, men
vil resirkulere gjennom pumpen og
tilbake i beholderen.

Drei fylleknappen forover til SPR�YT. 
A. Hold spr�yten opp-ned mens den rettes 
ned i et avfallspann.
B. Trykk inn avtrekkeren i 10 sekunder og 
spr�yt ned i avfallspannet.
C. Snu dysen i RENSE-posisjon, hold 
spr�yten opp-ned og spr�yt ned i 
avfallspannet i 30 sekunder.
• Merk: Ikke la spr�yten gå uten væske. 
Hvis spr�yten går mens den er tom, vil 
pumpen skades.

A. Drei fylleknappen i FYLLE-posisjon og 
koble fra str�mmen (ta str�mledningen ut 
av stikkontakten eller fjern batteriet).

B. Avhend all væsken i avfallsspannet i 
samsvar med instruksjonene på 
desinfiseringsmiddelbeholderens etikett 
og relevante forskrifter. 

Ta av og rengj�r dysen, dyseholderen, pumpefilteret, beholderst�tten og 
beholderlokket med varmt vann. T�rk av spr�yten utvendig med en myk
klut fuktet med varmt vann.

 Sett beholderen på spr�yten.
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