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Należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia natryskowego 3A7646 
(przewodowe) lub 3A7649 (bezprzewodowe), aby uzyskać kompletne instrukcje i 
ostrzeżenia. Niniejszy skrócony przewodnik nie zastępuje przeczytania i zrozumienia 
wszystkich instrukcji i etykiet ostrzegawczych dostarczanych wraz z urządzeniem.
ZAGROŻENIE CHEMICZNE: Należy przestrzegać ostrzeżeń chemicznych umieszczonych 
na etykiecie pojemnika ze środkiem dezynfekującym i wymienionych w instrukcji 
obsługi. Nie natryskiwać na ludzi ani zwierzęta. Należy nosić wyposażenie 
ochronne.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU I WYBUCHU: W przewodowym urządzeniu natryskowym 
nie należy stosować żadnych cieczy na bazie alkoholu ani innych łatwopalnych 
cieczy. Postępować zgodnie z ostrzeżeniami dotyczącymi pożaru i wybuchu, 
zamieszczonymi w instrukcji obsługi.
RYZYKO WTRYSKU PODSKÓRNEGO: Urządzenia wysokociśnieniowe. Przechowywać z 
dala od końcówek natryskowych i wycieków. Za każdym razem po zakończeniu 
natryskiwania należy postępować zgodnie z procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia.

NIEPRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE 
OBRAŻENIA CIAŁA, AMPUTACJĘ LUB ŚMIERĆ.

OSTRZEŻENIE
HYDRODYNAMICZNE URZĄDZENIE RĘCZNE

UWAGA
Nie uruchamiać urządzenia natryskowego bez płynu.

Uruchomienie urządzenia natryskowego bez płynu spowoduje uszkodzenie pompy.
Pozostawienie środka dezynfekującego w urządzeniu natryskowym spowoduje 

uszkodzenie tego urządzenia. Aby temu zapobiec, po każdym użyciu urządzenie należy 
zawsze całkowicie przepłukać ciepłą wodą. Nie przechowywać urządzenia

natryskowego ze środkiem dezynfekującym w środku.
Spieniony środek dezynfekujący może utrudnić działanie i

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia natryskowego.
Odczekać, aż piana opadnie przed napełnieniem pojemnika FlexLiner.

POZNAJ SWOJE ELEMENTY STEROWANIA
Dysza rozpylająca

Osłona dyszy
natryskowej

Filtr pompy

Pokrywa
pojemnika

Wspornik pojemnika

Pokrętło zalewania

Wyzwalacz

Sterowanie 
prędkościąVacuValve™

FlexLiner™

Procedura usuwania nadmiaru ciśnienia
Należy postępować zgodnie z tą procedurą za każdym razem, gdy 

niezbędne jest wykonanie procedury USUWANIE NADMIARU CIŚNIENIA.

Odłączyć zasilanie (odłączyć przewód
lub wyjąć baterię).
W celu zredukowania ciśnienia przestawić
pokrętło zalewania w dół, do pozycji ZALEWANIE.

Aby rozpocząć nową pracę, należy 
najpierw wykonać PROCEDURĘ 
USUWANIA NADMIARU CIŚNIENIA.

Zalać pompę środkiem dezynfekującym w 
następujący sposób:
A. Sprawdzić, czy pokrętło zalewania jest 
skierowane w dół do położenia ZALEWANIE.
B. Podłączyć urządzenie natryskowe do 
uziemionego źródła zasilania lub włożyć 
do niego całkowicie naładowaną baterię.
C. Odwrócić opryskiwacz do góry nogami.
• Wcisnąć spust na 5 sekund.
• UWAGA: Środek dezynfekujący nie będzie 
natryskiwany, lecz zostanie skierowany 
przez pompę z powrotem do pojemnika.
D. Ustawić urządzenie natryskowe w pionie 
i otworzyć zatyczkę zaworu VacuValve.
E. Pochylić urządzenie tak, aby zawór 
VacuValve stanowił najwyżej położony 
punkt.
F. Delikatnie nacisnąć pojemnik FlexLiner, 
aż środek dezynfekujący przedostanie się 
do zbiornika VacuValve i całe powietrze 
zostanie odprowadzone ze zbiornika.
G. Cały czas ściskając pojemnik FlexLiner, 
zamknąć zatyczkę zaworu VacuValve.
• UWAGA: Jeśli pojemnik FlexLiner nie 
zostanie ściśnięty przy otwartej zatyczce 
zaworu VacuValve, powietrze szybko 
dostanie się do pojemnika FlexLiner. Jeśli 
w pojemniku widoczne są pęcherzyki 
powietrza, należy powtórnie wykonać 
kroki E-G.

Włożyć jeden pojemnik FlexLiner do 
wspornika pojemnika i napełnić 
prawidłowo rozcieńczonym środkiem 
dezynfekującym.
• UWAGA: Sprawdzić, czy nie ma 
uszkodzeń, takich jak fałdy, na górnej 
powierzchni pojemnika FlexLiner. Nie 
używać uszkodzonych pojemników.

Aby uzyskać całkowitą szczelność, 
mocno dokręcić pokrywę pojemnika do 
jego wspornika.

Obrócić pokrętło zalewania do przodu do 
pozycji NATRYSKIWANIE. 

Sprawdzić, czy dysza natryskowa jest 
skierowana do przodu i ustawiona w 
położeniu NATRYSKIWANIA.

Wcisnąć spust, aby sprawdzić, czy środek 
dezynfekujący wydostaje się z pistoletu. 
Jeśli urządzenie nie rozpocznie 
natryskiwania w ciągu 5 sekund, ZWOLNIĆ 
SPUST i powtórzyć procedurę ROZRUCHU.

Można już rozpocząć natryskiwanie!

Zainstalować pojemnik w urządzeniu 
natryskowym.
A. Sprawdzić, czy filtr pompy jest 
zamontowany i czy jest czysty.
B. Wyrównać VacuValve (na pokrywie 
zbiornika) z pokrętłem zalewania (na 
urządzeniu natryskowym).
C. Wepchnąć zespół zbiornika na 
urządzenie. Przekręcić, aby zablokować.

Zapoznaj się z ważnymi informacjami przeznaczonymi dla użytkownika w instrukcji 
obsługi urządzenia natryskowego, aby dowiedzieć się, jakie rodzaje środków 

dezynfekujących są kompatybilne z Twoim urządzeniem.
Urządzenie natryskowe jest fabrycznie dostarczane wraz z niewielką ilością cieczy 

testowej znajdującej się w systemie. Ważne jest, aby przed pierwszym użyciem 
urządzenie natryskowe zostało spłukane czystą wodą: Patrz Płukanie nowego 

urządzenia natryskowego w instrukcji obsługi Twojego urządzenia.
Zapoznaj się z instrukcją producenta środka dezynfekującego, aby uzyskać informacje 
na temat prawidłowego użycia.Jeśli wymagane jest rozcieńczenie, należy rozcieńczyć 

środek dezynfekujący w oddzielnym pojemniku.

URUCHAMIANIE

URUCHAMIANIE
kontyntynuj
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?? ??
UWAGA: Pozostawienie środka dezynfekującego w urządzeniu natryskowym spowoduje uszkodzenie 

tego urządzenia. Aby temu zapobiec, po każdym użyciu urządzenie należy zawsze całkowicie 
przepłukać ciepłą wodą. Patrz rozdział „Czyszczenie i składowanie” w instrukcji obsługi urządzenia 
natryskowego. Nie przechowywać urządzenia natryskowego ze środkiem dezynfekującym w środku.

Upewnić się, że urządzenie natryskowe jest podłączone do uziemionego źródła 
zasilania lub została do niego włożona całkowicie naładowana bateria.

Jeżeli urządzenie natryskowe nie działa,
należy spróbować wykonać jedną z poniższych czynności:

Sprawdzić, czy pokrywa zbiornika jest szczelna. Zbyt słabo dokręcona pokrywa 
zbiornika pozwoli na przedostawanie się powietrza do pojemnika FlexLiner i 
spowoduje utratę zalania.

Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, takich jak fałdy, na górnej powierzchni 
pojemnika FlexLiner. NIE UŻYWAĆ uszkodzonych pojemników. 

Upewnić się, że końcówka natryskująca nie jest zatkana. W instrukcji obsługi 
urządzenia natryskowego znajdują się instrukcje dotyczące odwracania i 
łatwego usuwania zatkania, które można znaleźć w rozdziale „Usuwanie 
zatkania końcówki”.

Upewnić się, że we wsporniku znajduje się tylko jeden pojemnik FlexLiner. 
W przypadku wielu pojemników FlexLiner łączonych ciasno razem można 
tego nie zauważyć.

Powtórzyć opisane w KROKU 5 czynności dotyczące ROZRUCHU, aby zapewnić 
usunięcie całości powietrza z pojemnika FlexLiner.

W razie potrzeby należy wymienić nasadkę VacuValve. Z urządzeniem 
dostarczane są dwie nowe nasadki VacuValve.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Rozwiązywanie problemów w 
instrukcji obsługi urządzenia natryskowego.

Upewnić się, że pokrywa pojemnika jest prawidłowo nakręcona na wspornik. 
Jeżeli po całkowitym dokręceniu pod pokrywą widoczny jest gwint, pokrywa 
została dokręcona nieprawidłowo. 

JAK PROWADZIĆ NATRYSKIWANIE

PONOWNE NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zapoznać się rozdziałem Jak prowadzić natryskiwanie
w instrukcji obsługi urządzenia natryskowego.

kontyntynuj

Ustawić osłonę dyszy natryskowej w 
pionie lub w poziomie, aby uzyskać 
wymagany kierunek natryskiwania.

 Skierować urządzenie natryskowe 
w stronę powierzchni, która ma być 
natryskiwana.

Usunąć zespół zbiornika z 
urządzenia. Ustawić urządzenie 
natryskowe na szmatce.

Zdjąć pokrywę zbiornika z jego 
wspornika i napełnić ją odpowied-
nio rozcieńczonym środkiem 
dezynfekującym.
Postępować zgodnie z instrukcjami 
dotyczącymi ROZRUCHU, aby kontynuować.

Ustawić regulator prędkości na 
najniższą wartość.

Pociągnąć i przytrzymać spust i 
powoli zwiększyć prędkość obrotową 
do minimalnego ustawienia 
niezbędnego dla uzyskania 
dopuszczalnego natryskiwania 
środkiem dezynfekującym.

Wyregulować odległość pistoletu natryskowego od powierzchni i dobrać 
szybkość przesuwania ręki, aby uzyskać żądane pokrycie powierzchni.
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Aby ponownie napełnić zbiornik, należy najpierw wykonać
PROCEDURĘ USUWANIA NADMIARU CIŚNIENIA.1

Aby oczyścić urządzenie natryskowe, należy najpierw wykonać
PROCEDURĘ USUWANIA NADMIARU CIŚNIENIA.1
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Usunąć zespół zbiornika z urządzenia. Ustawić urządzenie 
natryskowe na szmatce.2
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Oddzielić pokrywę zbiornika od wspornika 
i wylać nieużywaną wodę do kubła.
Zużyty pojemnik FlexLiner można oczyścić 
lub zutylizować i zamontować nowy.

Napełnić pojemnik FlexLiner ciepłą wodą.

Aby uzyskać całkowitą szczelność, mocno 
dokręcić pokrywę pojemnika do jego 
wspornika.

Sprawdzić, czy pokrętło zalewania jest 
ustawione w dolnej pozycji ZALEWANIE i 
ustawić regulację prędkości na #10.

Obrócić urządzenie natryskowe
do góry dnem.
A. Skierować urządzenie natryskowe do 
kubła na odpady.
B. Wcisnąć spust na 10 sekund, aby 
wyczyścić pompę. 
• UWAGA: Woda nie będzie natryskiwana, 
lecz zostanie skierowana przez pompę z 
powrotem do pojemnika.

Obrócić pokrętło zalewania do przodu do 
pozycji NATRYSKIWANIE. 
A. Z urządzeniem natryskowym 
ustawionym do góry dnem, skierowanym 
do kubła na odpady.
B. Wcisnąć spust przez 10 sekund, 
natryskując do kubła na odpady.
C. Odwrócić końcówkę urządzenia 
natryskowego do pozycji ODBLOKOWANIE i 
z urządzeniem natryskowym ustawionym 
do góry dnem, natryskiwać przez 30 
sekund do kubła na odpady.
• UWAGA: Nie uruchamiać urządzenia 
natryskowego bez płynu. Uruchomienie 
urządzenia natryskowego bez płynu 
spowoduje uszkodzenie pompy.

A. Obrócić pokrętło zalewania do pozycji 
ZALEWANIE i odłączyć zasilanie (odłączyć 
przewód lub wyjąć baterię).
B. Usunąć całość cieczy zgodnie ze 
wskazówkami podanymi na etykiecie 
umieszczonej na pojemniku ze środkiem 
dezynfekującym oraz odpowiednimi przepisami. 

Zdjąć i oczyścić ciepłą wodą końcówkę natryskującą, osłonę końcówki 
natryskującej, filtr pompy, wspornik zbiornika i pokrywę zbiornika. Obudowa 
zewnętrzna urządzenia natryskowego powinna być czyszczona miękką 
ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.

Zainstalować pojemnik w urządzeniu.
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3A7976, Wersja E, Października 2020, tłumaczenie oryginalnych instrukcji. Niniejszy skrócony przewodnik zawiera język polski.
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