
 

 

 

 

 

 

  

8. GARANTIJOS SĄLYGOS 

  UAB Bio Circle Balticum įrenginiui suteikia 12 mėnesių garantiją.  

  Garantija negalioja: 

• natūraliai susidėvinčioms dalims,  

• jeigu nesilaikoma įrenginio naudojimo instrukcijos, 

• jeigu atliekama įrenginio modifikacija,  

• buvo mechaniškai pažeistas įrenginys ir/arba jo dalys.  

Garantiją gali įtakoti naudojami skysčiai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojame naudoti dezinfekcinį skystį „Antisept S” 

 

 

BIO SPACE STAR ULV NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

(Mobilus šalto rūko purkštuvas dezinfekcijai) 



1. ĮRENGINIO SPECIFIKACIJA 

MOELIS: „BIO SPACE STAR ULV“, šalto rūko purkštuvas 

VARIKLIS: 220/240 V AC – 50/60 Hz., 1900 W 

SKYSČIO TALPA: 6 litrai 

LAIDAS: 3 m 

SVORIS: 2,9 kg 

IŠMATAVIMAI: 50 cm x 15 cm x 28 cm (ilgis x plotis x aukštis) 
 

2. SAUGOS PRIEMONĖS 

2.1. VARIKLIS 

Įrenginio variklis 220/240 V AC, 50/60 Hz., 1900 W. Operatoriaus saugumui 

užtikrinti įrenginyje yra elektros įžeminimo sistema. Naudotojo elektros sistemoje 

turi būti įrengtas įžeminimas, nes atsiradęs elektros nuotėkis gali būti pavojingas 

Jeigu elektros sistemoje nėra įžeminimo – prietaiso naudoti negalima.  

 

2.2. ĮRENGINIO GEDIMAS 
 

Įrenginio nenaudokite, jei jis sugedęs. Sugedęs įrenginys gali kelti pavojų. Prieš 

kiekvieną naudojimą patikrinkite ar įrenginys yra techniškai tvarkingas 

2.3. AUKŠTA ĮTAMPA 

Variklis veikia esant 220/240V AC srovei, 1900 W galiai. Tai gali kelti pavojų 

operatoriaus gyvybei. Po 1 valandos įrenginio veikimo jį sustabdykite 5 

minutėms, kad atauštų variklis, nes priešingu atveju jis gali perkaisti. 

Jei reikia laido ilgiklio, naudokite ne ilgesnį kaip 30 m laidą. Ilgikliо laidas turi būti 

2,5 mm2 ir turėti elektros įžeminimą. 

2.4. SAUGUMO ĮRANGA 

Priklausomai nuo išpurškimui naudojamo skysčio, rekomenduojame naudoti 

atitinkamas saugumo priemones: 

a. Apsauginiai akiniai;  

b. Pirštinės; 

c. Apsauginiai drabužiai; 

d. Veido kaukė;  

e. Švaraus vandens indas. 

 

 

3. ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS 

a. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas laidas. 

b. Prijunkite „BIO SPACE STAR ULV“ įrenginį prie elektros tinklo lizdo ir 

įsitikinkite, kad įžeminimo sistema yra įrengta jūsų elektros tinkle. Jei jūsų 

elektros tinkle nėra įžeminimo sistemos, įrenginį naudoti draudžiama. 

c. Variklio maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „ĮJUNGTA“ („ON“). 

 

4. PURŠKIMO PALEIDIMAS – SUSTABDYMAS 

a. Atsukite vožtuvą. 

b. Baigę purškimą užsukite purškimo vožtuvą. 

c. Palikite įrenginį veikti 5 sekundes ir pereikite prie jo išjungimo 

instrukcijos. 

 

5. ĮRENGINIO IŠJUNGIMAS 

a. Variklio maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „IŠJUNGTA“ („OFF“). 

b. Dėl saugumo atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.  

c. Po naudojimo į įrenginio talpą įpilkite švaraus vandens ir išskalaukite. 

 

6. SKYSČIO TALPA 

a. Įpilkite skystį į talpą, atjungę laidą nuo maitinimo šaltinio. 

b. Palikite apie 3 cm vietos oro slėgiui. 

c. Sandariai uždarykite skysčio talpos dangtelį.  

 

7. PRIEŽIŪROS DARBŲ GRAFIKAS 

 

 

 

 

 

INSTRUKCIJA VAL. 

 Kasdien 25     50    100    300 

KONTROLĖ      

Laido pažeidimas ir kištukas X     

Purškimo žarnelės sandarumas X     

Purškimo antgalio padėtis X     

Skysčio lygio tikrinimas X     

Variklio šepetėliai     X 

 


