SanyAir
Kompressorsett for desinfeksjon

• Rask og effektiv desinfisering av alle typer flater
• Komplett sett: kompressor, slange og flaske med dyse
• Fordeler jevnt og kommer til overalt.
• Trenger ikke å tørke over med fille

Bruksveiledning
Koble til elektrisk kabel og sett støpselet i en stikkontakt med riktig strøm.
Slå PÅ kompressoren med bryteren (2).
Sjekk at luftslangen ikke er under trykk og at luftuttakskranen (ref. 7 fig. A) er åpen.
Start den elektriske motoren ved å slå på bryteren (ref. 2 fig. A).
Reguler arbeidstrykk ved å vri på luftregulator (6) Trykket avleses på et manometer (8).
Koble det valgte tilbehøret til luftuttakskranen (7). Vri langsomt på luftpistolen (3) og still på avtrekkeren (5) for å justere
luftstrøm.
Slå AV kompressoren med bryteren (2). Stopp aldri motoren ved å trekke ut strømkabelen. Dette skal bare gjøres
når kompressoren er slått av.
Viktig: Den elektriske motoren er beskyttet
av en termisk bryter som er plassert inne i
motoren; denne beskyttelsesenheten
aktiveres når motoren overopphetes, og
kompressoren vil stoppe.

Sikkerhet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.

Støynivået er under 80 dB (A), men i tilfelle av langvarig bruk anbefaler vi
bruk av hørselvern.
Ikke flytt kompressoren mens den er i gang, da du kan utsette deg for
vibrasjoner.
Dersom kompressoren ikke starter, ta kontakt med leverandør.
Ikke forsøk å reparere kompressoren selv.
Ikke bruk kompressoren i miljøer hvor det er dårlig luftsirkulasjon.
Ikke sprøyt på flammer, varmekilder, mennesker eller dyr. Ved sprøyting
av desinfiseringsmidler eller kjemiske produkter, må du bruke verneklær
(vernebriller, maske og beskyttelsesvisir).
Unngå bruk i veldig varmt klima, en langvarig eksponering av maskinen for
direkte solstråler kan føre til overoppheting. Arbeidstemperaturen bør være
mellom +5 og +50 ° C.
Hold kompressoren utenfor rekkevidden for barn og dyr. 9.
Ikke bruk kompressoren på fuktige eller støvete steder.
Ikke manipuler sikkerhetsinnretninger og regulering av kompressoren.

ADVARSEL
Når du fyller desinfiserende væske i beholderen (4) til luftpistolen, må du slå av
kompressoren og slippe ut all luften som er akkumulert i kompressoren. Skru
deretter av beholderen. Før kompressoren slås på, må du forsikre deg om at
beholderen er festet til luftpistolen og at pakningen er montert riktig.
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Spesifikasjoner:
Luftforbruk:
Trykk:		
		
		
Volt:		
Elmotor: 		
Omdreining:
Plugg:		
Støy:		
Størrelse:
Vekt: 		

100 L/min
2,5 bar (36 psi)
justerbart opp til
8 bar (114 psi)
230 v / 50Hz / 1 Faz
0,37 kw (0,5 Hp)
2800 rpm
Schuko
< 80 db (A)
33 x 15 x 23 cm
7,5 kg

Sertifisering:
CE-merking indikerer at kompressoren
er i samsvar med EEC-direktiv 2006/42 /
CE, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65
/ UE, 2012/19 / EU, EN60204-1: 2006
+ A1: 2009, EN ISO12100-1-2: 2010, EN
ISO13857: 2008, 2005/88 / CE, 2006/121 /
CE, CE 1907/2006.

