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Kompletta anvisningar och säkerhetsföreskrifter finns 
spruthandbok 3A7646 (nätdriven) eller 3A7649 (sladdlös). 
Snabbguiden ersätter inte anvisningarna och varningsetiketter 
som medföljer systemet.

KEMISKA RISKER: Följ föreskrifterna på desinfektionsmedelsbe-
hållarens etikett och i handboken. Spruta inte på människor eller 
djur. Bär skyddsutrustning.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK: Använd inte alkoholbaserade och 
andra brandfarliga vätskor i nätanslutna sprutor. Följ brand- och 
explosionsföreskrifterna i handboken.

RISK FÖR INTRÄNGNING GENOM HUDEN: Högtrycksutrustning.
Stå inte i vägen för sprutmunstycket eller läckagepunkter. Följ 
anvisningarna för tryckavlastning när du avbryter sprutningen.

UNDERLÅTELSE ATT IAKTTA DENNA VARNING KAN RESULTERA I 
ALLVARLIGA PERSONSKADOR, AMPUTATION ELLER DÖDSFALL.

VARNING

OBSERVERA

Om desinfektionsmedel lämnas kvar i sprutan kan den ta skada.  Undvik skada 
genom att spola igenom sprutpistolen med varmt vatten efter varje användning. 

Stuva inte undan sprutpistolen om det finns desinfektionsmedel i den.

Kör inte sprutan utan vätska.
Pumpen skadas om sprutan körs torr.
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HANDHÅLLEN HÖGTRYCK

Utför TRYCKAVLASTNINGSPROCEDUREN när du
uppmanas att göra det.

Stäng av strömmen (dra ur kontakten eller 
ta bort batteriet).
Vrid luftningsratten nedåt till PRIME-läget 
för att avlasta trycket.

Utför TRYCKAVLASTNINGSPROCE-
DUREN innan du påbörjar ett nytt 
jobb.

Sätt i en FlexLiner i kopphållaren 
och fyll på korrekt utspätt 
desinfektionsmedel.
• OBS: Kontrollera att översidan på 
FlexLinern inte är skadad. Använd 
den inte om den är skadad

Fyll pumpen med desinfektionsmedel 
enligt nedan:
A. Kontrollera att luftningsvredet 
pekar nedåt mot PRIME (lufta).
B. Sätt i kontakten i ett jordat uttag 
eller sätt i ett fulladdat batteri i 
sprutan.
C. Vänd sprutan upp och ned.
• Tryck in avtryckaren i 5 sekunder.
• OBS: Desinfektionsmedel sprutas inte 
ut utan återcirkulerar genom pumpen 
tillbaka till koppen.
D. Vänd sprutan upprätt och öppna 
VacuValve-locket.
E. Tippa sprutan så att VacuValve är på 
högsta punkten.
F. Krama FlexLinern försiktigt tills 
desinfektionsmedel kommer in i 
VacuValve-behållaren och all luft är 
borta ur koppen.
G. Stäng VacuValve-locket medan du 
fortsätter att krama FlexLinern.
• OBS: Luft dras snabbt in i FlexLinern 
om den inte kramas medan VacuValve 
står öppen. Gör om stegen E-G om 
luftbubblor är synliga i koppen.

Dra åt kopplocket på kopphållaren 
så att det blir lufttätt. Vrid luftningssventilen framåt 

till SPRUTA. 

Kontrollera att sprutmunstycket 
befinner sig i läget SPRAY (spruta).

Tryck in avtryckaren och se efter om 
desinfektionsmedel sprutas ur 
sprutan. AVBRYT och gör om 
START-proceduren om sprutan inte 
sprutar inom fem sekunder.

Sätt på koppen på sprutan:
A. Kontrollera att pumpfiltret är 
monterat och rent.
B. Passa in VacuValve (på 
kopplocket) med luftningsvredet 
(på sprutan).
C. Tryck upp kopphållare och kopp 
på sprutan. Vrid så att det låses.

Nu kan du börja använda sprutan!

Studera viktiga anvisningar i handboken till sprutan så att du förstår 
vilka typer av desinfektionsmedel som går att använda i sprutan.
Denna sprutpistol levereras från fabriken med en liten mängd 
testvätska i systemet. Det är viktigt att du spolar ur sprutan med varmt 
vatten innan du använder sprutan första gången. Se avsnittet Spola ur 
ny spruta i handboken.
Tillverkarens korrekta bruksanvisning finns på desinfektionsmedlet. 
Om spädning krävs, desinficera desinfektionsmedlet noggrant i en 
separat behållare.
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Skum i desinfektionsmedlet kan orsaka problem och skada sprutan.
Vänta med att fylla FlexLinern tills skummet har försvunnit.



OBS: Om desinfektionsmedel lämnas kvar i sprutan kan den ta skada. Undvik 
skada genom att spola igenom sprutpistolen med varmt vatten efter varje 
användning. Se avsnittet Rengöring och förvaring i handboken. Stuva inte 

undan sprutpistolen om det finns desinfektionsmedel i den.

Kontrollera att kontakten sitter i ett jordat uttag eller att ett fulladdat 
batteri sitter i sprutan.

Försök något av följande om sprutan inte fungerar:

Kontrollera att kopplocket är tätt. Om kopplocket inte dras åt 
ordentligt läcker luft in i FlexLinern och orsakar att luftningen 
förloras.

Kontrollera att FlexLinern inte är skadad på översidan. ANVÄND DEN 
INTE om den är skadad. 

Kontrollera att sprutmunstycket inte är igensatt. Anvisningar för 
munstycket vänds och rensas finns i avsnittet Rensa munstycket i 
spruthandboken.

Kontrollera att det endast finns en FlexLiner i kopphållaren. Man 
kan missa att flera länkade FlexLiners sitter ihop.

Upprepa START-steg 5 för att säkerställa att all luft är borta ur 
FlexLiner.

Byt ut VacuValve-locket om så behövs. Två nya VacuValve-lock 
medföljde din spruta.

Mer information finns i avsnittet Felsökning i spruthandboken.

Kontrollera att kopplocket är ordentligt påskruvat på kopphållaren. 
Om gängor syns nedanför kopplocket när det är fastsatt innebär det 
att locket är fel påskruvat. 

SPRUTNING

FYLLA PÅ KOPPEN

RENGÖRING OCH FÖRVARING

RENGÖRING OCH FÖRVARING FELSÖKNING
Studera i handboken hur man sprutar.

Fortsätta

Ställ in munstycksskyddet för 
önskat vertikalt eller horisontellt 
sprutmönster. 

Rikta sprutpistolen mot den yta 
som ska sprutas.

Ta bort koppen från sprutan. 
Ställ sprutan på en trasa.

Ta bort kopplocket från 
kopphållaren och fyll på
med korrekt utspätt
desinfektionsmedel.

Fortsätt följa START-anvisningarna.

Hız KontrolStäll in hastigheten på 
lägsta nivån.ünü en düşük ayara 

Tryck in och håll inne avtryckaren 
och öka hastigheten sakta till 
lägsta inställning som ger 
acceptabel desinfektionsme-
delsstråle.

Justera sprutpistolens avstånd från ytan och din 
handhastighet för att åstadkomma önskad yttäckning.
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Utför först TRYCKAVLASTNINGSPROCEDUREN 
innan du fyller på koppen.1

Utför först TRYCKAVLASTNINGSPROCEDUREN 
innan du rengör sprutan.1
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Ta bort koppen från sprutan. Ställ sprutan på en trasa.2
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Ta bort kopplocket från kopphållaren och häll 
oanvänt desinfektionsmedel i spillkärlet.

 Du kan antingen kassera den använda 
FlexLiner och montera en ny eller rengöra den.

Fyll FlexLiner med varmt vatten.

Dra åt kopplocket på kopphållaren så att 
det blir lufttätt.

Kontrollera att luftningsvredet står nedåt i 
läge PRIME och ställ in hastigheten på nr. 10

Vänd sprutan upp och ner.
A. Rikta sprutan ner i spillkärlet. 
B. Håll inne avtryckaren i tio sekunder så 
att pumpen rengörs. 
• OBS: Desinfektionsmedel sprutas inte ut 
utan återcirkulerar genom pumpen 
tillbaka till koppen.

Vrid luftningssventilen framåt till SPRUTA. 
A. Rikta upp och nedvända sprutan i ett 
spillkärl.
B. Tryck in avtryckaren i tio sekunder och 
spruta ner i spillkärlet.
C. Vänd munstycket till UNCLOG och spruta ner 
i spillkärlet med sprutan upp och ned i 30 
sekunder.
• OBS: Kör inte sprutan utan vätska. Pumpen 
skadas om sprutan körs torr.

A. Vrid luftningsvredet till PRIME och koppla
bort strömmen (dra ur kontakten eller ta
bort batteriet).
B. Kassera vätskan i spillkärlet enligt
instruktionerna på behållaren med
desinfektionsmedel och tillämpliga regelverk. 

Ta bort och rengör sprutmunstycket, munstycksskyddet, pumpfiltret, 
koppfästet och kopplocket med varmt vatten. Rengör utsidan av sprutan med 
en mjuk trasa fuktad med varmt vatten.

 Sätt på koppen på sprutan.
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3A7983, Revision E, Oktober 2020, originalanvisningar. Snabbguiden är på svenska.

Källhandböcker: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Ensamrätt 2020.


