
REPPURUISKU 12L, 16L, 18L, 20L



Tämä käsikäyttöinen reppuruisku on uuden sukupolven muovinen reppuruisku, joka on 
turvallinen, tehokas ja vuotamaton. Sen avulla voit kätevästi desinfioida ympäristöä kotona ja 
yleisissä tiloissa.

OMINAISUUDET

Reppuruisku on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Sen rakenne on yksilöllinen, 
ilma-osasto toimii vähäisellä työvoimalla, paine nousee nopeasti ja se on tehokas. Sen rakenne 
on kannettava ja ergonominen, jolloin sillä pystyy työskentelemään pitkäänkin. Yksilöllinen T-
muoto antaa tilaa käyttäjän selän ja laitteen sivujen väliin, jolloin hiki pääsee haihtumaan. 
Turvaventtiili varmistaa ilmantulon ja estää nesteen vuotamisen. Pyöreä käsitelty 
huopatiiviste ilmaosaston päällä, varmistaa pumpun helpon liikkumisen, ja sen ettei 
ruiskutettavaa nestettä pääse vuotamaan. Vedentasoa pystyy seuraamaan mitta-asteikon 
avulla. Teräksisen suihkuputken voi asettaa oikealle tai vasemmalle, käyttäjän mieltymyksen 
mukaisesti. Putken voi asettaa pidikkeeseen, joka on kätevää kannettaessa, ja silloin kun laite 
on varastossa.

ASENNUS JA KÄYTTÖ

1. Avaa säiliön kansi ja kaada suihkutettava neste sinne.
2. Aseta kantohihna sopivaan mittaan.
3. Paina kahvaa alas 6-8 kertaa, jolloin säiliöön muodostuu painetta. Avaa sitten kytkin, 

säädä sumutin tarpeen mukaiseksi, ja aloita ruiskutus.
4. Käytettävissä on tuulettimen muotoinen suulake, 3-osainen suulake tai 4-osainen 

suulake.
5. Painevipu on asennettu vasemmankäden puolelle, mutta sen saa siirrettyä oikealle 

puolelle. Avaa lukitusvipu, irrota osa ja kiinnitä se toiselle puolelle. 

HUOLTO

1. Pese säiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytä tarvittaessa pesuainetta.
2. Voitele säännöllisesti ilmaosaston aluslevy, jolloin varmistat esteettömän liikkumisen ja

sen, ettei nesteitä pääse vuotamaan.
3. Kun suutin tukkeutuu, huuhtele sitä puhtaalla vedellä. Tarvittaessa voit käyttää apuna 

jotain pehmeätä harjaa yms.
4. Kun lika tukkii kytkimen suodattimen, irrota kahva, ota suodatin ulos puhdistusta 

varten, voitele suojausholkin tiivistelevy voilla, ja kokoa uudelleen.
5. Kun ilmaosaston pohjassa oleva kuppirengas vaihdetaan, irrota ilmaosasto, laita ”+” 

työkalu millerin alaosan tiivistysventtiilin säiliöön, irrota tiivistysventtiili, vaihda 
kuppirengas ja kokoa uudelleen huolellisesti.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. Reppuruisku
2. Käyttöohjeet
3. Tuulettimen muotoinen suutin
4. Tiivistyslevy
5. Kuppirengas



TEKNISET TIEDOT

Reppuruiskun tilavuus 12L, 16L, 18L, 20L
Ilmaosaston ilmasäiliön tilavuus 0,9 L
Painekapasiteetti 0,3 Mpa

OSAT


