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Prečítajte si návod na použitie striekacieho zariadenia 3A7646 
(káblové) alebo 3A7649 (akumulátorové) ohľadom kompletných 
pokynov a výstrah.  Tento stručný návod nie je náhradou za 
prečítanie a pochopenie všetkých pokynov a výstražných štítkov 
dodaných s týmto zariadením.
CHEMICKÉ RIZIKO: Dodržiavajte chemické výstrahy na štítku nádoby s 
dezinfekčným prostriedkom a ako sú uvedené v návode. Nestriekajte 
ho na ľudí ani na zvieratá. Používajte ochranné prostriedky.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU:  V káblovom striekacom 
zariadení nepoužívajte žiadne kvapaliny na báze alkoholu ani iné 
horľavé kvapaliny. Dodržiavajte výstrahy týkajúce sa vzniku požiaru a 
výbuchu ako sú uvedené vo vašom návode.
NEBEZPEČENSTVO VSTREKNUTIA POD KOŽU:    Vysokotlakové 
zariadenie. Nepribližujte sa k striekaciemu hrotu a únikom. Vždy, keď 
zastavíte striekanie, vykonajte postup na uvoľnenie tlaku.
NEDODRŽANIE VŠETKÝCH VÝSTRAH MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU, 
AMPUTÁCII ALEBO USMRTENIU.

VÝSTRAHA

POZNÁMKA

Dezinfekčný prostriedok ponechaný v striekacom zariadení poškodí striekacie 
zariadenie.  Aby nedošlo k poškodeniu, zariadenie vždy po každom použití úplne 

vypláchnite teplou vodou. Striekacie zariadenie neskladujte
s dezinfekčným prostriedkom vnútri.

Nespúšťajte striekacie zariadenie bez kvapaliny.
Spustenie striekacieho zariadenia nasucho spôsobí poškodenie čerpadla.

Pena v dezinfekčnom prostriedku môže spôsobiť problémy s činnosťou, ktoré by mohli 
poškodiť striekacie zariadenie. Počkajte, kým po naplnení zásobníka FlexLiner pena neklesne.

OBOZNÁMTE SA S OVLÁDACÍMI PRVKAMI
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BEZVZDUCHOVÉ RUČNÉ STRIEKACIE ZARIADENIE

Vykonajte tento postup vždy, keď je uvedený pokyn
na vykonanie POSTUPU NA UVOĽNENIE TLAKU.

Odpojte napájanie (odpojte kábel od elektrickej 
zásuvky alebo vyberte batériu).
Otočením gombíka napúšťania nadol do polohy 
napúšťania PRIME uvoľnite tlak.

Ak chcete začať novú prácu, 
najprv vykonajte POSTUP NA 
UVOĽNENIE TLAKU.

Vložte jeden zásobník FlexLiner 
do držiaka zásobníka a naplňte 
ho správne zriedeným 
dezinfekčným prostriedkom.
• POZNÁMKA: Overte, či sa 
nevyskytuje poškodenie, ako je 
napríklad deformácia na hornom 
povrchu zásobníka FlexLiner. Ak 
došlo k poškodeniu, zariadenie 
nepoužívajte.

Čerpadlo napustite dezinfekčným 
prostriedkom nasledovne:
A. Overte, či napúšťací gombík smeruje 
nadol do polohy napúšťania PRIME.
B. Striekacie zariadenie pripojte k 
uzemnenému zdroju napájania alebo 
nainštalujte úplne nabitú batériu do 
striekacieho zariadenia.
C. Otočte striekacie zariadenie hore 
nohami.
• Stlačte spúšť na 5 sekúnd.
• POZNÁMKA: Dezinfekčný prostriedok 
nebude striekať, ale bude opakovane 
cirkulovať v rámci čerpadla a potom 
späť do zásobníka.
D. Otočte striekacie zariadenie do 
vzpriamenej polohy a otvorte uzáver 
ventilu VacuValve.
E. Striekacie zariadenie nakloňte tak, 
aby ventil VacuValve bol v najvyššom 
bode.
F. Jemne stlačte zásobník FlexLiner 
tak, aby dezinfekčný prostriedok vošiel 
do zásobníka VacuValve a aby sa 
všetok vzduch odstránil zo zásobníka.
G. Počas stláčania zásobníka FlexLiner 
zatvorte uzáver ventilu VacuValve.
• POZNÁMKA: Ak sa zásobník FlexLiner 
nestlačí počas otvoreného uzáveru 
ventilu VacuValve Cap, vzduch sa 
rýchlo nasaje do zásobníka FlexLiner. 
Ak sa spozorujú akékoľvek bubliny v 
zásobníku, zopakujte kroky E - G.

Pevne pritiahnite veko zásobníka 
k držiaku zásobníka na zaistenie 
nepriedušného utesnenia. Napúšťací gombík otočte dopredu 

do polohy striekania SPRAY. 

Overte, či sa striekací hrot nachádza 
vpredu v polohe striekania SPRAY.

Stlačením spúšte overte, či bude 
dezinfekčný prostriedok striekať zo 
striekacieho zariadenia. Ak striekacie 
zariadenie nezačne striekať v 
priebehu 5 sekúnd, ZASTAVTE a 
zopakujte SPUSTENIE.

Zásobník nainštalujte na 
striekacie zariadenie:
A. Overte, či je filter čerpadla 
nainštalovaný a čistý.
B. Zarovnajte ventil VacuValve 
(na veku zásobníka) s 
napúšťacím gombíkom (na 
striekacom zariadení).
C. Zostavu zásobníka potlačte 
na striekacie zariadenie. 
Otočením uzamknite.

Teraz ste pripravení na striekanie!

Dôkladne si pozrite dôležité informácie pre používateľa vo vašom návode na použitie 
striekacieho zariadenia, aby ste porozumeli, ktoré typy dezinfekčných prostriedkov sú 
kompatibilné s vaším striekacím zariadením.
Toto striekacie zariadenie sa dodáva z výroby s malým množstvom testovacej 
kvapaliny v systéme. Je dôležité, aby sa striekacie zariadenie pred prvým použitím 
prepláchlo teplou vodou. Vo vašom návode na použitie striekacieho zariadenia si 
pozrite časť Prepláchnutie nového striekacieho zariadenia.
Ak chcete dezinfekčný prostriedok správne používať, prečítajte si pokyny výrobcu na 
etikete. Ak sa vyžaduje riedenie, zrieďte príslušný dezinfekčný prostriedok v 
samostatnej nádobe.

SPUSTENIE

SPUSTENIE
pokračovanie
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POZNÁMKA: Dezinfekčný prostriedok ponechaný v striekacom zariadení poškodí 
striekacie zariadenie. Aby nedošlo k poškodeniu, zariadenie vždy po každom použití 

úplne vypláchnite teplou vodou. Pozrite si časť Čistenie a skladovanie vo vašom 
návode na použitie striekacieho zariadenia. Striekacie zariadenie neskladujte s 

dezinfekčným prostriedkom vnútri.

Uistite sa, že je striekacie zariadenie pripojené k uzemnenému zdroju 
napájania alebo že má nainštalovanú úplne nabitú batériu.

Ak striekacie zariadenie nestrieka,
skúste nižšie uvedené kroky:

Overte, či je veko zásobníka nepriedušné. Nedostatočne pritiahnuté 
veko zásobníka umožní nasávanie vzduchu do zásobníka FlexLiner a 
spôsobí stratu napustenia.

Uistite sa, že sa nevyskytuje poškodenie, ako je napríklad deformácia 
na hornom povrchu zásobníka FlexLiner. Ak došlo k poškodeniu, 
zariadenie NEPOUŽÍVAJTE. 

Uistite sa, že striekací hrot nie je upchatý. Pozrite si časť Odstránenie 
upchatia hrotu vo vašom návode na použitie striekacieho zariadenia 
ohľadom pokynov týkajúcich sa spôsobu otočenia a ľahkého 
odstránenia upchatia.

Uistite sa, že sa v držiaku zásobníka nachádza len jeden zásobník 
FlexLiner. Viaceré zásobníky FlexLiners uložené tesne spolu môžu 
ísť bez povšimnutia.

Zopakovaním kroku 5 SPUSTENIA zabezpečte, aby sa úplne 
odvzdušnil zásobník FlexLiner.

Ak je to potrebné, vymeňte uzáver VacuValve. So striekacím 
zariadením sa dodávajú dva nové uzávery ventilu VacuValve.

Ďalšie informácie nájdete vo vašom návode na použitie
striekacieho zariadenia.

Uistite sa, že je veko zásobníka správne priskrutkované k držiaku 
zásobníka. Ak sú po pritiahnutí pod vekom zásobníka viditeľné závity, 
znamená to, že veko nie je priskrutkované správne. 

SPÔSOB STRIEKANIA

DOPĹŇANIE ZÁSOBNÍKA

ČISTENIE A SKLADOVANIE

ČISTENIE A SKLADOVANIE RIEŠENIE PROBLÉMOV
Pozrite si časť Spôsob striekania vo vašom návode na použitie 
striekacieho zariadenia.

pokračovanie

Nastavte chránič striekacieho 
hrotu na požadovaný horizontálny 
alebo vertikálny smer striekania. 

Namierte striekacie zariadenie na 
povrch, ktorý sa má striekať.

Odstráňte zostavu zásobníka zo 
striekacieho zariadenia. Položte 
striekacie zariadenie na handru.

Odstráňte veko zásobníka z 
držiaka zásobníka a doplňte 
zásobník správne zriedeným 
dezinfekčným prostriedkom.

Postupujte podľa pokynov na SPUSTENIE.

Ovládač rýchlosti nastavte na 
najnižšiu hodnotu.

Stlačte a podržte spúšť a pomaly 
zvyšujte ovládač rýchlosti na 
minimálne nastavenie potrebné 
na dosiahnutie prijateľného 
striekania dezinfekčného 
prostriedku.

astavte vzdialenosť striekacieho zariadenia od povrchu a rýchlosť 
vašej ruky na dosiahnutie požadovaného pokrytia povrchu.
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Ak chcete doplniť zásobník, najprv vykonajte
POSTUP NA UVOĽNENIE TLAKU.1

Ak chcete vyčistiť striekacie zariadenie, najprv vykonajte POSTUP 
NA UVOĽNENIE TLAKU.1
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Odstráňte zostavu zásobníka zo striekacieho zariadenia. 
Položte striekacie zariadenie na handru.2
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Odstráňte veko zásobníka z držiaka zásobníka 
a vylejte nadbytočný dezinfekčný prostriedok 
do odpadovej nádoby.
Použitý zásobník FlexLiner môžete zlikvidovať 
alebo môžete nainštalovať nový zásobník 
FlexLiner alebo vyčistiť použitý zásobník 

Zásobník FlexLiner naplňte teplou vodou.

Pevne pritiahnite veko zásobníka k držiaku 
zásobníka na zaistenie nepriedušného 
utesnenia.

Overte, či je napúšťací gombík nadol v polohe 
napúšťania PRIME a nastavte ovládač 
rýchlosti na nastavenie č. 10.

Otočte striekacie zariadenie hore nohami.
A. Namierte striekacie zariadenie do odpadovej 
nádoby. 
B. Stlačením spúšte na 10 sekúnd vyčistite 
čerpadlo. 
• POZNÁMKA: Dezinfekčný prostriedok nebude 
striekať, ale bude opakovane cirkulovať v 
rámci čerpadla a potom späť do zásobníka.

Napúšťací gombík otočte dopredu do polohy 
striekania SPRAY. 
A. So striekacím zariadením otočeným hore 
nohami ho namierte do odpadovej nádoby.
B. Stlačte spúšť na 10 sekúnd a striekajte do 
odpadovej nádoby.
C. Striekací hrot otočte do polohy odstránenia 
upchatia UNCLOG a so striekacím zariadením 
otočeným hore nohami striekajte do odpadovej 
nádoby 30 sekúnd.
• POZNÁMKA: Nespúšťajte striekacie zariadenie 
bez kvapaliny. Spustenie striekacieho 
zariadenia nasucho spôsobí poškodenie 
čerpadla.

A. Napúšťací gombík otočte do polohy napúšťania PRIME a odpojte napájanie 
(odpojte kábel od elektrickej zásuvky alebo vyberte batériu).
B. Všetku odpadovú kvapalinu zlikvidujte podľa pokynov na štítku nádoby 
dezinfekčného prostriedku a platných predpisov. 

Odstráňte a vyčistite striekací hrot, chránič striekacieho hrotu, filter čerpadla, 
držiak zásobníka a veko zásobníka teplou vodou. Vonkajšie časti striekacieho 
zariadenia vyčistite mäkkou handričkou navlhčenou teplou vodou.

Zásobník nainštalujte na striekacie zariadenie.
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3A7980, Revidované vydanie E, Októbra 2020, pôvodný návod. TTento rýchly sprievodca obsahuje slovenčina. 
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