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Preberite priročnik za razpršilnik 3A7646 (s kablom) ali 3A7649 
(brezžični) za popolna navodila in opozorila. Ta hitri vodnik ne 
nadomešča branja in razumevanja vseh navodil in opozorilnih 
oznak, ki so priloženi opremi.
KEMIČNA NEVARNOST:  Upoštevajte kemična opozorila na nalepki 
posode z razkužilom, in kot je navedeno v priročniku. Ne pršite 
ljudi ali živali. Nosite zaščitno opremo.
NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE:  Pri razpršilnikih s kablom 
ne uporabljajte tekočin na osnovi alkohola ali drugih vnetljivih 
tekočin. Upoštevaje opozorila glede požara in eksplozije, kot je 
navedeno v priročniku.
NEVARNOST INJICIRANJA SKOZI KOŽO:    Vysokotlakové zariadenie. 
Nepribližujte sa k striekaciemu hrotu a únikom. Vždy, keď 
zastavíte striekanie, vykonajte postup na uvoľnenie tlaku.
NEUPOŠTEVANJE VSEH OPOZORIL LAHKO VODI DO HUDIH 
POŠKODB, AMPUTACIJ ALI SMRTI.

OPOZORILO

OPAZITI

Če razkužilo ostane v razpršilniku, pride do poškodbe razpršilnika.
Po vsaki uporabi opravite popolno izpiranje s toplo vodo, da preprečite poškodbe. 

Ne shranjujte pršilnika, če je v njem razkužilo.

Pršilnik ne sme delovati brez tekočine.
Če razpršilnik deluje brez tekočine, pride do poškodbe črpalke.

Penjenje razkužila lahko povzroči težave pri delovanju, ki lahko privedejo do poškodb
razpršilnika. Pred polnjenjem vložka FlexLiner počakajte, da se pena umiri.
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ROČNI RAZPRŠILNIK ZA BREZZRAČNO RAZPRŠEVANJE

Upoštevajte ta postopek, kadar so podana navodila za izvedbo 
POSTOPKA ZA SPROSTITEV TLAKA.

Odklopite napajanje (izključite kabel ali 
odstranite baterijo).
Obrnite gumb za začetno polnjenje črpalke v 
položaj za POLNJENJE, da sprostite tlak.

Za začetek novega dela najprej 
izvedite POSTOPEK
ZA SPROSTITEV TLAKA.

Vstavite vložek FlexLiner v nosilec 
posodice in napolnite z ustrezno 
razredčenim razkužilom. 
• OPOMBA: Prepričajte se, da 
zgornja površina vložka FlexLiner 
ni poškodovana, na primer, da ni 
nagubana. Če je poškodovana, 
vložka ne uporabljajte.

Opravite začetno polnjenje črpalke z 
razkužilom na naslednji način:
A. Prepričajte se, da je gumb za 
začetno polnjenje obrnjen navzdol v 
položaj za POLNJENJE.
B. Razpršilnik priključite v ozemljen vir 
napajanja ali namestite povsem 
napolnjeno baterijo na razpršilnik.
C. Razpršilnik obrnite na glavo.
• Pritiskajte sprožilec za 5 sekund.
• OPOMBA: Razkužilo ne bo razpršeno, 
pač pa bo krožilo skozi črpalko in 
nazaj v posodico.
D. Obrnite razpršilnik pokončno in 
odprite pokrovček VacuValve.
E. Razpršilnik nagnite tako, da bo 
VacuValve na najvišji točki.
F. Nežno stisnite FlexLiner, dokler 
razkužilo ne vstopi v vsebnik 
VacuValve in je ves zrak odstranjen iz 
posodice.
G. Med stiskanjem vložka FlexLiner 
zaprite pokrovček VacuValve.
• OPOMBA: Če vložek FlexLiner ne bo 
stisnjen med tem, ko je pokrovček 
VacuValve odprt, bo zrak hitro 
povlečen v vložek FlexLiner. Če v 
posodici opazite kakršne koli 
mehurčke, ponovite korake E–G.

Čvrsto privijte pokrovček posodice 
na nosilec posodice, da zagotovite 
nepredušno tesnjenje. Obrnite polnilni gumb naprej v 

položaj za PRŠENJE. 

Preverite, ali je pršilna konica v 
položaju naprej za PRŠENJE.

Pritisnite sprožilec in se prepričajte, 
da iz pršilnika prihaja razkužilo. Če 
razpršilnik ne začne pršiti v 5 
sekundah, se USTAVITE in ponovite 
postopek ZAGONA.

Namestite posodico na razpršilnik:
A. Prepričajte se, da je filter 
črpalke nameščen in čist.
B. Poravnajte pokrovček VacuValve 
(na pokrovčku posodice) z 
gumbom za začetno polnjenje 
(na razpršilniku).
C. Potisnite sestav posodice na 
razpršilnik. Zavrtite, da ga 
zaklenete. Zdaj ste pripravljeni na pršenje!

Oglejte si pomembne informacije za uporabnike v priročniku za razpršilnik, 
da se seznanite, katere vrste razkužil so združljive z vašim razpršilnikom.
Ta pršilnik ima v sistemu tovarniško napolnjeno manjšo količino testne 
tekočine. Pomembno je, da razpršilnik izperete s toplo vodo, preden ga 
prvič uporabite. Oglejte si razdelek o izpiranju novega razpršilnika v 
priročniku za razpršilnik.
Navodila proizvajalca za pravilno uporabo najdete na dezinfekcijski nalepki. 
Če je potrebno redčenje, razkužilo pravilno razkužite v ločeni posodi.
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OPOMBA: Če razkužilo ostane v razpršilniku, pride do poškodbe razpršilnika. Po 
vsaki uporabi opravite popolno izpiranje s toplo vodo, da preprečite poškodbe. 
Oglejte si razdelek o čiščenju in shranjevanju v priročniku za razpršilnik. Ne 

shranjujte pršilnika, če je v njem razkužilo.

Prepričajte se, da je razpršilnik priključen v ozemljen vir napajanja ali 
da je nameščena povsem napolnjena baterija.

Če pršilnik noče pršiti, poskusite enega 
izmed spodnjih korakov:

Preverite, ali je pokrovček posodice trdno privit. Če je pokrovček 
posodice premalo privit, lahko zrak prodre v vložek FlexLiner in 
povzroči izgubo polnjenja.

Prepričajte se, da zgornja površina vložka FlexLiner ni poškodovana, 
na primer, da ni nagubana. Če je poškodovan, GA NE UPORABLJAJTE. 

Prepričajte se, da pršilna konica ni zamašena. Oglejte si razdelek o 
čiščenju zamašitve konice v priročniku za razpršilnik za navodila o 
tem, kako obrnete in enostavno očistite zamašeno konico.

Prepričajte se, da je v nosilcu posodice samo en vložek FlexLiner. 
Lahko se zgodi, da ni mogoče opaziti, če je nameščenih več 
vložkov FlexLiner tesno skupaj.

Ponovite 5. korak ZAGONA, da poskrbite za izločitev vsega 
zraka iz vložka FlexLiner.

Po potrebi zamenjajte pokrovček VacuValve. Pršilniku sta priložena dva 
nova pokrovčka VacuValve.

Za več informacij si oglejte razdelek o odpravljanju težav v priročniku 
za razpršilnik.

Prepričajte se, da je pokrovček posodice pravilno privit na nosilec 
posodice. Če so vidni navoji pod pokrovčkom posodice, ko je privit, 
pokrovček ni pravilno privit. 

PRŠENJE

PONOVNO POLNJENJE
POSODICE

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE ODPRAVLJANJE TEŽAV
Oglejte si razdelek o pršenju v priročniku za razpršilnik. nadaljuj

Prilagodite varovalo pršilne 
konice za želeno smer pršenja v 
navpični ali vodoravni smeri. 

Razpršilnik usmerite v površino, 
ki jo želite napršiti.

Odstranite sestav posodice z 
razpršilnika. Razpršilnik
postavite na krpo.

 Ločite pokrovček posodice in 
nosilec posodice ter napolnite
z ustrezno razredčenim 
razkužilom.

Za nadaljevanje upoštevajte navodila za ZAGON.

Nastavite nadzor hitrosti na 
najnižjo nastavitev.

Pritisnite in držite sprožilec ter 
počasi povečajte nadzor hitrosti 
na najmanjšo nastavitev, ki je 
potrebna za ustvaritev sprejeml-
jivega pršenja razkužila.

Prilagajajte razdaljo pršilnika od površine in hitrost premikanja 
roke, da dosežete želeno pokritje površine.
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Za ponovno polnjenje posodice najprej izvedite
POSTOPEK ZA SPROSTITEV TLAKA.1

Za čiščenje razpršilnika najprej izvedite 
POSTOPEK ZA SPROSTITEV TLAKA.1
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Odstranite sestav posodice z razpršilnika. 
Razpršilnik postavite na krpo.2
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Ločite pokrovček posodice in nosilec posodice 
ter zlijte odvečno razkužilo v vedro za odpadne 
tekočine.
Uporabljen vložek FlexLiner lahko zavržete in 
namestite novega ali pa ga očistite.

Napolnite FlexLiner s toplo vodo.

Čvrsto privijte pokrovček posodice na nosilec 
posodice, da zagotovite nepredušno 
tesnjenje.

Prepričajte se, da je gumb za začetno polnjenje 
obrnjen navzdol v položaj za POLNJENJE in 
nastavite nadzor hitrosti na nastavitev št. 10.

Razpršilnik obrnite na glavo.
A. Razpršilnik usmerite v vedro za odpadne 
tekočine. 
B. Pritiskajte sprožilec za 10 sekund, da očistite 
črpalko. 
• OPOMBA:  Voda ne bo razpršena, pač pa bo 
krožila skozi črpalko in nazaj v posodico.

Gumb za začetno polnjenje obrnite naprej v 
položaj za PRŠENJE. 
A. Ko je razpršilnik obrnjen na glavo, ga 
usmerite v vedro za odpadne tekočine.
B. Pritiskajte sprožilec za 10 sekund in pri tem 
pršite v vedro za odpadne tekočine.
C. Obrnite pršilno konico v položaj ODMAŠITVE, 
in ko je razpršilnik obrnjen na glavo, za 30 
sekund pršite v vedro za odpadne tekočine.
• OPOMBA: Pršilnik ne sme delovati brez 
tekočine. Če razpršilnik deluje brez tekočine, 
pride do poškodbe črpalke.

A. Gumb za začetno polnjenje obrnite v 
položaj za POLNJENJE in odklopite napajanje 
(izključite kabel ali odstranite baterijo).
B. Vso odpadno tekočino zavrzite v skladu z navodili na nalepki posode z 
razkužilom in veljavnimi predpisi. 

Odstranite in očistite pršilno konico, varovalo pršilne konice, filter črpalke, 
nosilec posodice in pokrovček posodice s toplo vodo. Očistite zunanjost 
razpršilnika z mehko krpo, navlaženo s toplo vodo.

Namestite posodico na pršilnik.
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3A7981, Revizija E, Oktober 2020, izvirna navodila. Ta hitri vodnik vsebuje slovenščino.

Izvorni priročniki: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Copyright 2020


