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Eksiksiz talimat ve uyarılar için 3A7646 (kablolu) veya 3A7649 
(kablosuz) boya tabancası kılavuzlarını okuyun. Bu Hızlı Kılavuz, 
ekipmanla birlikte verilen tüm talimatları ve uyarı etiketlerini 
okuyup anlamanın yerine geçmez.

KİMYASAL TEHLİKE: Dezenfektan kabındaki etiketinde ve 
kılavuzda listelenen kimyasal uyarıları dikkate alın. İnsanlara 
veya hayvanlara püskürtmeyin. Koruyucu donanım giyin.

YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ:  Kablolu püskürtme makinesinde 
alkol bazlı veya yanıcı başka sıvılar kullanmayın. Kılavuzunuzda 
bulunan yangın ve patlama uyarılarını dikkate alın.

DERİYE ENJEKSİYON TEHLİKESİ: Yüksek basınçlı ekipman. 
Püskürtme ucundan ve sızıntılardan uzak durun. Püskürtmeyi 
durdurduğunuzda Basınç Tahliye Prosedürü'nü uygulayın.

UYARILARIN TAMAMINA UYMAMAK CİDDİ YARALANMALARA, 
ORGANLARIN KESİLMESİNE VEYA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR.

UYARI

DIKKAT

Püskürtme makinesinde kalan dezenfektan, püskürtme makinesine zarar verir. 
Püskürtme makinesinin hasar görmemesi için her
kullanımdan sonra ılık suyla tamamen temizleyin. 

Püskürtme makinesini içinde dezenfektan varken depoya kaldırmayın.

Püskürtme makinesini içinde sıvı yokken çalıştırmayın.
Püskürtme makinesini kuru halde çalıştırmak pompaya zarar verir.

Dezenfektan içindeki köpük, püskürtme makinesine zarar vererek işleyişinde
sorunlara neden olabilir. FlexLiner'ı doldurmak için köpük geçene kadar bekleyin.

KONTROL BİLEŞENLERİNİZİ TANIYIN
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Basınç Tahliye Prosedürü

HAVASIZ TAŞINABİLİR

BASINÇ TAHLİYE PROSEDÜRÜ gerçekleştirin talimatı verildiğinde 
şu prosedürü uygulayın:

Gücü kapatın (güç kablosunu çekin veya pili çıkarın).

Basıncı boşaltmak için, Doldurma Düğmesini aşağı 
doğru çevirerek DOLDURMA konumuna getirin.

Yeni bir işe başlamadan önce 
BASINÇ TAHLİYE PROSEDÜRÜ'nü 
gerçekleştirin.

FlexLiner'ı Kap Desteğine 
yerleştirin ve uygun şekilde 
seyreltilmiş dezenfektanla 
doldurun. 
• NOT: FlexLiner'ın üst yüzeyinde, 
buruşma vs. gibi bir hasar 
bulunmadığından emin olun. Hasar 
varsa kullanmayın.

Dezenfektanı pompaya aşağıdaki 
şekilde doldurun:
A. Doldurma Düğmesinin aşağıda, 
DOLDURMA konumuna işaret 
ettiğinden emin olun.
B. Püskürtme makinesini topraklanmış 
bir güç kaynağına takın veya 
püskürtme makinesine tam şarj 
edilmiş bir pil takın.
C. Püskürtme makinesini baş aşağı 
çevirin.
• Tetiği çekin ve 5 saniye boyunca 
tutun.
• NOT: Dezenfektan püskürtülmez, 
pompada devridaim yapar ve kaba geri 
döner.
D. Püskürtme makinesini dik konuma 
getirin ve VacuValve başlığını açın.
E. Püskürtme makinesini VacuValve en 
üstte kalacak şekilde eğin.
F. Dezenfektan VacuValve haznesine 
girene ve kaptaki tüm hava boşalana 
kadar FlexLiner'ı hafifçe sıkın.
G. FlexLiner'ı sıkmaya devam ederken 
VacuValve başlığını kapatın.
• NOT: FlexLiner VacuValve Başlığı 
açıkken sıkılmazsa hava hızla 
FlexLiner’ın içine çekilecektir. Kapta 
görünen bir hava kabarcığı varsa, E-G 
adımlarını tekrarlayın.

Hava sızdırmazlığı sağlamak için 
Kap Başlığını Kap Desteğine takıp 
iyice sıkıştırın. Doldurma Düğmesini öne 

PÜSKÜRTME konumuna çevirin. 

Püskürtme Ucunun, PÜSKÜRTME 
konumunda olduğunu doğrulayın.

Dezenfektanın püskürtme makinesin-
den püskürtüldüğünden emin olmak 
için Tetiği çekin. Püskürtme makinesi 
5 saniye içinde püskürtme yapmazsa, 
DURUN ve BAŞLATMA işlemini 
tekrarlayın.

Kabı püskürtme makinesine takın:
A. Pompa Filtresinin takılı ve temiz 
olduğundan emin olun.
B. VacuValve'i (Kap Başlığında) 
Doldurma Düğmesi (püskürtme 
makinesinde) ile hizalayın.
C. Kap tertibatını püskürtme 
makinesinin üzerine itin. 
Çevirerek kilitleyin.

Makineniz artık püskürtme yapmaya hazır!

Püskürtme makinenizle hangi tür dezenfektanların uyumlu olduğunu 
öğrenmek için püskürtme makinenizin kılavuzunda yer alan Önemli 
Kullanıcı Bilgilerini inceleyin.
Bu püskürtme makinesi, fabrikadan içinde az miktarda test akışkanıyla 
birlikte gelir. İlk kullanımdan önce püskürtme makinesini ılık suyla 
yıkamanız önemlidir. Püskürtme makinenizin kılavuzunuzda yer alan Yeni 
Püskürtme Makinesini Yıkama bölümüne bakın.
Üreticinin doğru kullanım talimatları dezenfektan etiketinde bulunabilir. 
Seyreltme gerekliyse, dezenfektanı ayrı bir kapta uygun şekilde dezenfekte edin.

BAŞLATMA

BAŞLATMA
devam etmek
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NOT: Püskürtme makinesinde kalan dezenfektan, püskürtme makinesine zarar 
verir. Püskürtme makinesinin hasar görmemesi için her kullanımdan sonra ılık 

suyla tamamen temizleyin. Püskürtme makinenizin kılavuzunda yer alan 
Temizleme ve Saklama bölümüne bakın. Püskürtme makinesini içinde 

dezenfektan varken depoya kaldırmayın.

Püskürtme makinesinin topraklanmış bir güç kaynağına bağlı 
olduğundan veya tam şarj edilmiş bir pilin takılı olduğundan emin olun.

Püskürtme makinesi çalışmazsa,
aşağıdaki adımları deneyin:

Kap Başlığının iyice sıkıştırılmış olduğunu doğrulayın. Tam sıkıştırıl-
mamış Kap Başlığı, havanın FlexLiner'a sızmasına ve dolum kaybına 
neden olur.

FlexLiner'ın üst yüzeyinde, buruşma vs. gibi bir hasar bulunmadığından 
emin olun. Hasar varsa KULLANMAYIN. 

Püskürtme Ucunun tıpalı olmadığından emin olun. Bir tıkanıklığı nasıl 
kolayca gidereceğinize ilişkin talimatlar için püskürtme makinenizin 
kılavuzunda yer alan Uç Tıkanıklıklarını Giderme bölümüne bakın.

Kap Desteğinde yalnızca bir tane FlexLiner olduğundan emin olun. 
Sıkıca iç içe yerleştirilmiş birden fazla FlexLiner fark edilmeyebilir.

Tüm havanın FlexLiner'dan dışarı çıktığından emin olmak için 
BAŞLATMA prosedüründeki 5. adımı tekrarlayın.

Gerekirse VacuValve başlığını değiştirin. Püskürtme makinenizle 
birlikte iki adet VacuValve başlığı gelir.

Daha fazla bilgi için püskürtme makinenizin kılavuzunda yer alan 
Sorun Giderme bölümüne bakın.

Kap başlığının Kap Desteğine sıkıca geçtiğinden emin olun. Kapak 
desteğe sıkıca geçirildiğinde dişler Kap Başlığının alt kısmından 
görünüyorsa, Kap Başlığı çapraz şekilde geçirilmiştir. 

NASIL PÜSKÜRTME YAPILIR

KAPLARI YENİDEN
DOLDURMA

TEMİZLEME VE SAKLAMA

TEMİZLEME VE SAKLAMA SORUN GİDERME
Püskürtme makinenizin kılavuzunda yer alan Nasıl Püskürtme 
Yapılır bölümünü inceleyin.

devam etmek

Püskürtme Ucu Kelebeğini yatay 
veya dikey püskürtme yönüne 
göre istediğiniz gibi ayarlayın. 

Püskürtme makinesini püskürtme 
yapılacak yüzeye doğru tutun.

Kap Başlığını Kap Desteğinden 
çıkarın ve uygun şekilde 
seyreltilmiş dezenfektanla 
yeniden doldurun.

Devam etmek için BAŞLATMA talimatlarını uygulayın.

Hız Kontrolünü en düşük ayara 
getirin.

Tetiği çekip tutun ve Hız 
Kontrolünü uygun bir dezenfektan 
püskürtmesi elde etmek için 
gereken minimum ayara yavaşça 
yükseltin.

Püskürtme makinesinin yüzeyle olan mesafesini ve elinizin hızını 
istediğiniz yüzey kaplamasına göre ayarlayın.
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Kabı yeniden doldurmadan önce 
BASINÇ TAHLİYE PROSEDÜRÜ'nü uygulayın.1

Püskürtme makinesini temizlemeden önce
BASINÇ TAHLİYE PROSEDÜRÜ'nü uygulayın.1
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Kap tertibatını püskürtme makinesinden çıkarın. 
Püskürtme makinesini bir bez üzerine yerleştirin.2
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Kap Başlığını Kap Desteğinden çıkarın ve 
kullanılmamış suyu atık kovasına dökün.

Kullanılmış FlexLiner'ı atabilir ve yeni bir 
FlexLiner takabilir ya da kullanılmış
FlexLiner'ı temizleyebilirsiniz.

FlexLiner'ı ılık suyla doldurun.

Hava sızdırmazlığı sağlamak için Kap 
Başlığını Kap Desteğine takıp iyice sıkıştırın.

Doldurma Düğmesinin aşağı doğru DOLDURMA 
konumunda olduğunu doğrulayın ve Hız 
Kontrolünü #10 ayarına getirin.

Püskürtme makinesini baş aşağı çevirin.
A. Püskürtme makinesini bir atık kovasına 
doğru tutun. 
B. Pompanın temizlenmesi için tetiği çekin
ve 10 saniye boyunca tutun. 
• NOT: Su püskürtülmez, pompada devridaim 
yapar ve kaba geri döner.

Doldurma Düğmesini öne PÜSKÜRTME 
konumuna çevirin. 
A. Püskürtme makinesini baş aşağı tutun ve bir 
atık kovasına doğrultun.
B. Tetiği çekip 10 saniye boyunca tutarak atık 
kovasına doğru püskürtme yapın.
C. Püskürtme Ucunu UNCLOG (TIKANIKLIK 
GİDER) konumuna getirin ve püskürtme 
makinesi baş aşağı olacak şekilde atık 
kovasına 30 saniye püskürtün.
• NOT: Püskürtme makinesini içinde sıvı yokken 
çalıştırmayın. Püskürtme makinesini kuru 
halde çalıştırmak pompaya zarar verir.

A. Doldurma Düğmesini DOLDURMA
konumuna getirin ve gücü kapatın
(güç kablosunu çekin veya pili çıkarın).
B. Atık sıvıyı dezenfektan kabı üzerindeki etikette ve ilgili yönetmeliklerde 
açıklanan talimatlara uygun olarak bertaraf edin. 

Püskürtme Ucu, Püskürtme Ucu Kelebeği, Pompa Filtresi, Kap Desteği ve Kap 
Başlığını çıkarıp ılık suyla temizleyin. Püskürtme makinesinin dışını ılık suyla 
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

Kabı püskürtme makinesine takın.
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3A7982, Revizyon E, Ekim 2020, Orijinal Talimatlar. Bu Hızlı Kılavuz Türkçedir.
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