Ing. Jiří Kotača - želex

Návod k obsluze rozprašovače
VAROVÁNÍ:
Nesprávné použití či zanedbání pokynů v návodu mohou způsobit výbuch a rozsáhlá zranění.
Pro bezpečné použití tohoto produktu si před použitím přečtěte a dodržujte všechny pokyny.

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nenechávejte sprej pod tlakem na otevřeném slunci. Teplo může
způsobit přetlak. Po použití neskladujte nebo nezanechávejte roztok
v nádrži.
Vždy, při užívání spreje, si nasaďte ochranné brýle s rukavicemi.
Oblečte si ochranný oděv s dlouhým rukávem a nohavicemi a obujte
uzavřenou obuv.
Nikdy neužívejte žádné nástroje pro odnětí pumpy, pokud je nádoba pod
tlakem. Nikdy nestůjte tváří nebo tělem nad víkem nádrže, když pumpujete
nebo uvolňujete pumpu, abyste zabránili úderu či zranění, kdyby došlo
k vymrštění součástek pumpy a/nebo roztoku. Nikdy netlakujte sprejovou
nádobu jinými prostředky, než původní pumpou. Nesnažte se upravit nebo
opravit tento výrobek vyjma originálních součástek od výrobce. Nikdy
nestříkejte na hořlavé materiály nebo chemikálie produkující plyn, např.
hydroxid sodný. Vždy si přečtěte etiketu chemikálie, než naplníte sprej.
Některé chemikálie mohou být při použití tohoto výrobku nebezpečné.

Obsah balení

6-7701
Prodloužená tyč

6-6136
Hadice

Tlaková nádoba

6-1860
3-6001
Tryska
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Hadice k nádrži

Ujistěte se, zda
je bílá trubička
napojena k
hadici

Zastrčte trubičku
do nádrže

Správná poloha
bílé výstupní
trubičky

Zajistěte, že drážky
připojovacího konce u
hadice budou zapadat do
drážek u příruby nádrže.
Tím vytvoříte bezpečné
spojení.

Přesuňte převlečnou
matici hadice k
přírubě nádrže a
rukou ve směru
hodinových ručiček
utáhněte.

Tryska

Připevněte trysku k rukojeti nebo prodloužené tyči.

Kontrola před užitím
1) Otočením zkontrolujte těsnost zařízení, abyste se ujistili, že hadice je bezpečně
připevněná k nádrži.
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2) Prohlédněte, zda hadice není opotřebovaná, prasklá, zesláblá nebo zkřehlá. Pokud
cokoli z tohoto zjistíte, před použitím hadici vyměňte – vždy pouze za originální
součást od výrobce.
3) Vyměňte pumpu (viz návod k plnění, natlakování a rozprašování), zkontrolujte, zda
nádrž nejeví zevnitř či navenek znaky opotřebení (tj. zda nereziví, netvoří bubliny
a/nebo jamky) na stěnách a na dně. Jakákoli známka opotřebení je příznakem
možného zeslabování nádrže a může vést vlivem tlaku k explozi. Pokud jakoukoli
z těchto známek zjistíte, okamžitě odložte nádrž a nahraďte ji. Nepokoušejte se
opravit díry atd., protože by tímto mohlo dojít k vážnému zranění.
4) Postupujte dle návodu k plnění, natlakování a Rozprašování. Výjimka: použijte pouze
vodu.
5) Pumpujte pumpou jen 8-10krát a zkontrolujte nádobu, zda se v ní nenachází díra.
6) Miřte rozprašovačem směrem od sebe, následně spusťte spoušť, abyste se ujistili, že
rozprašovač není ucpaný.
7) Pokud zařízení projde touto kontrolou, uvolněte tlak (viz návod k Uvolnění tlaku),
vyprázdněte nádrž a postupujte dle návodu k Plnění, natlakování a rozprašování.

Plnění
1) Otočte rukojeť pumpičky proti směru hodinových ručiček a sejměte pumpičku
2) Připravte roztok spreje, postupujte přitom dle pokynů a řiďte se bezpečnostním
varováním na etiketě
3) Přefiltrujte roztok a naplňte nádrž maximálně po rysku.
Nepřeplňujte nádrž po hrdlo, myslete na místo pro pumpu.
4) Zkontrolujte pumpu, abyste se ujistili, že v nádržce nejsou nečistoty.
Vložte pumpu do nádrže a bezpečně utěsněte.

Natlakování a rozprašování

1) Otočte rukojetí ve směru hodinových ručiček k utažení.
Otočte o ¼ otáčky proti směru hodinových ručiček k uvolnění rukojeti.
2) Pumpujte, dokud neucítíte odpor.
3) Zmáčkněte rukojeť dolů, otočte o ¼ otáčky po směru hodinových ručiček k zajištění
rukojeti. Začněte stříkat.
V případě potřeby opět napumpujte.

Uvolnění tlaku
UPOZORNĚNÍ:
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vždy, když používáte rozprašovač a uvolňujete tlak, mějte na sobě ochranné brýle a
rukavice. Sprej pod tlakem je nebezpečný.
1) Se zajištěnou rukojetí otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte
unikající vzduch – PŘESTAŇTE OTÁČET.
2) Nepřibližujte se k rozprašovači, dokud vzduch nepřestane unikat.

Péče o rozprašovač, uskladnění a údržba
1) Vypláchněte nádrž čistou vodou, vyprázdněte a znovu naplňte čistou vodou.
Postupujte dle návodu k Plnění, Natlakování a Rozprašování, stačí však pumpovat
pouze 8-10krát.
2) Uvolněte rozprašovač a nechte vodu proudit skrze sestavu.
3) Uvolněte tlak (postupujte dle návodu k Uvolnění tlaku), odstraňte pumpu a
vyprázdněte zařízení.
4) Nádrž skladujte dnem vzhůru s odstraněnou pumpou v teple a suchu.
5) Pravidelně oddělujte trysku a prodlouženou trubici od rozprašovače. Otočte vývod
rozprašovače směrem nahoru a nakapejte 6-8 kapek lehkého oleje do prázdné díry a
poté rozhýbejte páku. Pumpa by měla být pravidelně promazávána nakapáním 10-12
kapek lehkého oleje do tyče pumpy přes otvor v uzávěru. Alespoň dvakrát ročně a
vždy před uskladněním odstraňte nádržku pumpy od víka, aplikujte malé množství
vazelíny nebo jiného podobného maziva na závity nádržky a součástek (pokud jsou
způsobilé k použití).

Poruchy
Nádrž je pod tlakem, ale nerozstřikuje.

VAROVÁNÍ:

Před opravou uvolněte tlak v nádrži.
Sejměte celou sestavu s tryskou, rozeberte ji a odstraňte odpad.

VAROVÁNÍ:
Nesprávné použití či zanedbání pokynů v návodu mohou způsobit výbuch a rozsáhlá zranění.
Pro bezpečné použití tohoto produktu si před použitím přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte sprej pod tlakem na otevřeném slunci. Teplo může
způsobit přetlak. Po použití neskladujte nebo nezanechávejte roztok v nádrži.
Vždy, při užívání spreje, si nasaďte ochranné brýle s rukavicemi.
Oblečte si ochranýný oděv s dlouhým rukávem a nohavicemi a obujte uzavřenou obuv.
Nikdy neužívejte žádné nástroje pro odnětí pumpy, pokud je nádoba pod tlakem. Nikdy
nestůjte tváří nebo tělem nad víkem nádrže, když pumpujete nebo uvolňujete pumpu, abyste
zabránili úderu či zranění, kdyby došlo k vymrštění součástek pumpy a/nebo roztoku. Nikdy
netlakujte sprejovou nádobu jinými prostředky, než původní pumpou. Nesnažte se upravit
nebo opravit tento výrobek vyjma originálních součástek od výrobce. Nikdy nestříkejte na
hořlavé materiály nebo chemikálie produkující plyn, např. hydroxid sodný. Vždy si přečtěte
etiketu chemikálie, než naplníte sprej.
Některé chemikálie mohou být při použití tohoto výrobku nebezpečné.
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