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Instrukcje bezpieczeństwa • Zawsze stosować ochronę osobistą wymaganą na etykiecie proszku.  • Podczas pracy lub transportu urządzenia, zbiornik proszku musi być zabezpieczony korkiem zasypowym. • Nie wymieniać zbiornika proszku ani końcówki, gdy opylacz jest włączony i pod ciśnieniem. Sugerowane zastosowanie Do aplikacji insektycydów w przestrzeniach między ścianami, w materacach sprężynowych, za listwami przypodłogowymi oraz w inne pęknięcia i szczeliny wymienione na etykiecie proszku owadobójczego. Przygotowanie urządzenia do pracy • Upewnić się, że górna część zbiornika oraz korek zasypowy są zabezpieczone a wszystkie przewody i końcówki są w dobrym stanie. Instrukcja stosowania  Napełnianie • Odkręcić korek zasypowy znajdujący się na górze zbiornika proszku i powoli dodać proszku do pojemnika. Nie przepełniać zbiornika; optymalną pracę opylacza uzyskuje się przy zawartości proszku < ¾ objętości zbiornika.  • Przed aplikacją korek zasypowy musi szczelnie przylegać do pokrywy, a zbiornik musi być dobrze do niej przykręcony; na wyrzut proszku wpływ ma szczelności całego systemu. Wybór końcówki  • Do aplikacji proszku można stosować każdą z obu końcówek z zestawu, zależnie od potrzeb. • Długa, elastyczna końcówka może służyć do aplikacji proszku w pęknięcia lub szczeliny. Połączenia • Podłączyć elastyczny przewód do sprężarki lub urządzeń PAS czy Versafoamer (jeżeli są stosowane), rozłączać zbiornik proszku od sprężarki przez odpięcie szybkozłączki. • Podłączyć sprężarkę (ew. PAS lub Versafoamer) do przedłużacza i włączyć. WAŻNE Sprężarkę zawsze umieszczać na podłodze w miejscu, gdzie jej wentylator ma swobodę pracy.  

Aplikacja • Działanie urządzenia przypomina działanie ręcznego gruszkowego opylacza. Po każdym naciśnięciu spustu następuje aplikacja proszku. W celu wielokrotnej aplikacji należy wielokrotnie nacisnąć spust.  UWAGA: Przytrzymanie naciśniętego spustu spowoduje wstrzymanie aplikacji proszku.   Regulacja • Obszar aplikacji oraz ilość aplikowanego proszku można regulować przez obrót pokrętła na górze zaworu.  • ¼ obrotu – to ustawienie umożliwia pojedynczą aplikację na obszarze 15 x 30 [cm]. 

• ½ obrotu – to ustawienie umożliwia pojedynczą aplikację na obszarze 30 x 45 [cm]. 

Dalsza regulacja zasięgu i ilości aplikowanego proszku możliwa przy pomocy zaworu regulacyjnego. Obsługa i konserwacja • Jeżeli urządzenie nie będzie wykorzystywane w najbliższej przyszłości, należy opróżnić zbiornik proszku, nie pozostawiać pyłu ani granulek w zbiorniku na dłuższy czas. • Środek zbiornika powinien pozostawać suchy.  
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Rozwiązywanie problemów Problem: Proszek wydostaje się wokół nakrętki Rada: • Dokręcić nakrętkę • Sprawdzić uszczelkę pod nakrętką, oczyścić ją z pozostałości proszku. Problem: Po naciśnięciu spustu aplikowana jest niewystarczająca ilość proszku. Rada: • Sprawdzić ilość proszku w zbiorniku, dodać, jeżeli jest go mniej niż ¼ objętości.  • Może zdarzyć się, że przez wilgoć proszek w zbiorniku uległ zbryleniu. Lekko stuknąć dłonią w dno zbiornika. Problem: Proszek wydostaje się przy podstawie końcówki. Rada: Dokręcić nakrętkę końcówki przy zbiorniku  

Problem: Proszek nie wydostaje się z końcówki.  Rada: • Zbyt mało proszku w zbiorniku lub jest zbrylony.  • Proszek może blokować rurkę końcówki. Stuknąć w rurkę by usunąć proszek. Części zamienne • W celu sprawdzenia dostępności części skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem.  Zapasowe zbiorniki i końcówki (# 24011902) 

   


