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Citiți manualul pulverizatorului 3A7646 (cu fir) sau 3A7649 (fără fir) pentru 
a consulta instrucțiunile complete și avertismentele. Prezentul Ghid rapid 
nu este un substitut pentru citirea și înțelegerea tuturor instrucțiunilor și 
etichetelor de avertizare furnizate împreună cu echipamentul.

PERICOL DE NATURĂ CHIMICĂ: Respectați avertizările privind substanțele 
chimice de pe eticheta recipientului cu dezinfectant și cele din manual. 
Nu pulverizați spre oameni sau animale. Purtați echipament de protecție.

PERICOL DE INCENDIU ȘI EXPLOZIE:  Nu folosiți lichide pe bază de
alcool sau alte lichide inflamabile în pulverizatorul cu fir. Respectați 
avertismentele de incendiu și explozie, astfel cum sunt enumerate în 
manualul dvs.

PERICOL DE INJECTARE A PIELII: Echipament sub presiune ridicată. Curățați 
duza de pulverizare și asigurați-vă că nu prezintă scurgeri. Respectați 
procedura de depresurizare de fiecare dată când opriți pulverizarea.

NERESPECTAREA TUTUROR AVERTISMENTELOR POATE 
CONDUCE LA RĂNIRE GRAVĂ, AMPUTARE SAU DECES.

AVERTISMENT

ÎNȘTIINȚARE
Nu utilizați pulverizatorul dacă acesta nu are lichid.

Utilizarea pe uscat a pulverizatorului va duce la deteriorarea pompei.
Dezinfectantul rămas în pulverizator va deteriora pulverizatorul. Pentru a
evita deteriorarea, după fiecare folosire, clătiți întotdeauna cu apă caldă.

Nu depozitați pulverizatorul cu dezinfectant în acesta.
Prezența spumei în dezinfectant poate duce la probleme în utilizare care pot

deteriora ulverizatorul. Așteptați dispariția spumei, apoi umpleți paharul FlexLiner.

PREZENTAREA COMENZILOR
Duză de pulverizare

Apărătoare pentru
duza de pulverizare

Filtru pompă

Capac
pahar

Suport pahar

Buton de amorsare

Pârghie
de declanșare
pulverizator

Comutator
turațieVacuValve™

FlexLiner™

Procedura de depresurizare

PULVERIZATOR PORTABIL AIRLESS
Urmați această procedură de fiecare dată când vi se recomandă 

să efectuați PROCEDURA DE DEPRESURIZARE.
Deconectați alimentarea (scoateți cablul
din priză sau îndepărtați bateria).
Puneți butonul de amorsare pe poziția
PRIME (Amorsare) pentru a depresuriza.

Pentru a începe o nouă lucrare, 
efectuați mai întâi PROCEDURA 
DE DEPRESURIZARE.

Introduceți paharul FlexLiner 
în suport și umpleți cu 
dezinfectantul diluat 
corespunzător.
• OBSERVAȚIE: Verificați să nu 
existe deteriorări la partea de 
sus a paharului FlexLiner (de 
ex. îndoituri). Dacă paharul 
este deteriorat, nu-l utilizați.

Amorsați pompa cu dezinfectant astfel:

A. Verificați ca butonul de amorsare să fie 
pe poziția PRIME (amorsare).

B. Conectați pulverizatorul la o sursă de 
alimentare împământată sau montați pe 
pulverizator o baterie încărcată complet.

C. Întoarceți pulverizatorul cu susul în jos.

• Apăsați pârghia de declanșare timp
de 5 secunde.

• OBSERVAȚIE: Dezinfectantul nu va fi 
pulverizat, ci va recircula prin pompă și
se va întoarce în pahar.

D. Întoarceți pulverizatorul în poziție 
normală și deschideți capacul VacuValve.

E. Înclinați pulverizatorul astfel încât 
capacul VacuValve să se afle în poziția
cea mai înaltă.

F. Strângeți ușor paharul FlexLiner până
ce dezinfectantul intră în rezervorul 
VacuValve și tot aerul este evacuat din 
pahar.

G. Continuați să strângeți paharul
FlexLiner și închideți capacul VacuValve.

• OBSERVAȚIE: Dacă paharul nu va fi strâns 
atât timp cât capacul VacuValve este 
deschis, aerul va intra cu repeziciune în 
paharul FlexLiner. Dacă pe garnitură sunt 
vizibile bule de aer, repetați pașii E-G.

Strângeți bine capacul 
paharului pe suport pentru a 
obține o etanșare adecvată.

Puneți butonul de amorsare pe 
poziția SPRAY (pulverizare). 

Verificați dacă duza de
pulverizare se află în poziția 
SPRAY (pulverizare).

Apăsați pârghia de declanșare 
pentru a verifica pulverizarea 
dezinfectantului. Dacă pulveriza-
rea nu are loc după 5 secunde, 
OPRIȚI-VĂ și repetați procedura
de PORNIRE.

Sunteți gata de pulverizare!

Montați capacul pe pulverizator:
A. Verificați ca filtrul pompei
să fie instalat și să fie curat.
B. Aliniați VacuValve (pe 
capacul paharului) cu butonul 
de amorsare (de pe
pulverizator).
C. Împingeți ansamblul 
paharului în pulverizator.
Rotiți pentru a bloca.

Consultați secțiunea Informații importante pentru utilizator din manualul pulverizatorului 
dvs., pentru a înțelege ce tipuri de dezinfectanți sunt compatibile cu pulverizatorul dvs.
Acest pulverizator are din fabricație o cantitate mică de material de probă în sistem. Este 
important să spălați pulverizatorul cu apă caldă înainte de a-l folosi pentru prima dată. 
Consultați secțiunea Spălarea pulverizatorului nou din manualul pulverizatorului dvs.
Consultați instrucțiunile producătorului de pe etichetă pentru utilizarea corectă a 
dezinfectantului. Dacă este necesară diluarea, diluați dezinfectantul corespunzător într-un 
recipient separat.

PORNIREA

PORNIREA
a continuat
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OBSERVAȚIE: Dezinfectantul rămas în pulverizator va deteriora pulverizatorul. 
Pentru a evita deteriorarea, după fiecare folosire, clătiți întotdeauna cu apă caldă. 
Consultați secțiunea Curățarea și dezinfectarea din manualul pulverizatorului dvs. 

Nu depozitați pulverizatorul cu dezinfectant în acesta.

Asigurați-vă că pulverizatorul este conectat la o sursă de alimentare 
împământată sau că are instalată o baterie încărcată complet.

Dacă pulverizatorul nu execută pulverizarea,
încercați una din soluțiile de mai jos:

Verificați etanșeitatea capacului pentru pahar. Un capac care nu este 
strâns corect va permite pătrunderea aerului în paharul FlexLiner și 
va determina pierderea amorsei.

Verificați să nu existe deteriorări la partea de sus a paharului FlexLiner 
(de ex. îndoituri). Dacă paharul este deteriorat, NU SE VA UTILIZA. 

Asigurați-vă că duza de pulverizare nu este înfundată. Consultați 
secțiunea Deblocarea duzelor înfundate din manualul pulverizatoru-
lui pentru instrucțiuni privind desfundarea facilă.

Asigurați-vă că suportul conține un singur pahar FlexLiner. Există 
riscul ca mai multe pahare FlexLiner adunate împreună să 
rămână neobservate.

Repetați pasul 5 din procedura de PORNIRE pentru a vă asigura că 
ați scos tot aerul din paharul FlexLiner.

Dacă este nevoie, înlocuiți capacul VacuValve. Pulverizatorul a fost 
livrat împreună cu două capace VacuValve noi.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Depanarea din 
manualul pulverizatorului dvs.

Asigurați-vă că suportul are capacul corect înfiletat. Dacă filetul este 
vizibil sub capac după strângere, atunci capacul a traversat filetele.

PULVERIZAREA

REÎNCĂRCAREA PAHARULUI

CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA

CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA DEPANAREA
Consultați secțiunea Pulverizarea din manualul pulverizatorului dvs. a continuat

Reglați apărătoarea pentru 
duza de pulverizare pe direcția 
verticală sau orizontală de 
pulverizare, după bunul plac. 

Orientați pulverizatorul către 
suprafața de pulverizat.

Scoateți ansamblul paharului 
de pe pulverizator. Așezați 
pulverizatorul pe o cârpă.

Îndepărtați capacul paharului 
de pe suport și reîncărcați cu 
dezinfectant diluat în mod 
corespunzător.
Pentru a continua, respectați instrucțiunile
din secțiunea PORNIREA.

Puneți comutatorul de turație 
pe setarea cea mai mică.

Apăsați și țineți apăsată 
pârghia de declanșare și 
intensificați ușor comutatorul 
de turație la valoarea minimă 
necesară pentru a genera o 
pulverizare acceptabilă de 
dezinfectant.

Reglați distanța pulverizatorului de la suprafață și viteza mâinii 
dvs. pentru a obține acoperirea dorită a suprafeței.
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Pentru a reîncărca paharul, efectuați mai întâi
PROCEDURA DE DEPRESURIZARE.1

Pentru a curăța pulverizatorul, efectuați mai întâi
PROCEDURA DE DEPRESURIZARE.1
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Scoateți ansamblul paharului de pe pulverizator.
Așezați pulverizatorul pe o cârpă.2
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Scoateți capacul paharului de pe suport 
și turnați dezinfectantul în exces în 
găleata pentru deșeuri.
Puteți alege între a arunca paharul 
FlexLiner uzat, a monta un pahar 
FlexLiner nou sau a curăța paharul 
FlexLiner uzat.
Umpleți paharul FlexLiner cu apă caldă.

Strângeți bine capacul paharului pe suport 
pentru a obține o etanșare adecvată.

Verificați ca butonul de amorsare să 
fie pe poziția PRIME (amorsare) și 
configurați comutatorul de turație la 
valoarea #10.
Întoarceți pulverizatorul cu susul în jos.
A. Orientați pulverizatorul în găleata 
pentru deșeuri. 
B. Pentru a curăța pompa, acționați 
pârghia de declanșare timp de 10 
secunde. 
• OBSERVAȚIE: Apa nu va fi pulverizată,
ci va recircula prin pompă și se va 
întoarce în pahar.

Puneți butonul de amorsare pe poziția 
SPRAY (pulverizare).
A. Cu pulverizatorul întors cu susul în jos, 
orientați-l către găleata pentru deșeuri.
B. Apăsați pârghia de declanșare timp de 
10 secunde, pulverizând în găleata 
pentru deșeuri.
C. Aduceți duza de pulverizare în poziția 
UNCLOG (desfundare) și, cu pulverizator-
ul întors cu susul în jos, pulverizați în 
găleata pentru deșeuri timp de 30 secunde.
• OBSERVAȚIE: Nu utilizați pulverizatorul 
dacă acesta nu are lichid. Utilizarea pe
uscat a pulverizatorului va duce la
deteriorarea pompei.
A. Rotiți butonul de amorsare în poziția
PRIME (amorsare) și deconectați alimentarea (scoateți cablul din priză 
sau îndepărtați bateria).
B. Eliminați deșeurile lichide conform instrucțiunilor de pe eticheta 
recipientului de dezinfectant și regulamentelor aplicabile. 

Demontați și curățați cu apă caldă duza de pulverizare, apărătoarea 
pentru duza de pulverizare, filtrul pompei, suportul pentru pahar și 
capacul paharului. Curățați exteriorul pulverizatorului cu o cârpă 
moale, umezită cu apă caldă.

Montați capacul pe pulverizator.
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3A7978, Revizia E, Octombrie 2020, instrucțiuni originale. Acest ghid rapid conține limba română.
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