
IMPORTANTE!
Prima di utilizzare la 
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Complimenti per aver scelto uno dei nostri prodotti, frutto di esperienze tecnologiche e di una continua ricerca. 

In questo manuale troverete tutte le informazioni ed i consigli per poter operare nel massimo della sicurezza e 
dell’efficienza.

Buon lavoro.

Raccomandiamo di leggere attentamente il contenuto della presente pubblicazione.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nella presente pubblicazione non si intendono vincolanti;                                                                 
la CASA PRODUTTRICE pertanto si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento e senza impe-
gno, di aggiornare la pubblicazione, di modificare organi, dettagli, forniture di accessori a scopo migliorativo, o per 
qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e/o commerciale in funzione di una maggiore sicurezza.

Le istruzioni, i disegni, le tabelle e tutto quel che è contenuto nel seguente fascicolo sono di natura tecnica e riser-
vata, per questo motivo ogni informazione non può essere comunicata a terzi senza l’autorizzazione scritta della 
CASA PRODUTTRICE che ne è la proprietaria esclusiva.

In caso di contestazione il testo valido di riferimento rimane l’italiano.

Foro competente di Padova.
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1 - CAMPI D’IMPIEGO 

1.1  AVVERTENZE GENERALI
PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE LA MACCHINA E’ OBBLIGATORIO CHE L’UTILIZZATORE LEGGA 
E COMPRENDA IN TUTTE LE SUE PARTI IL PRESENTE MANUALE. IL PRESENTE MANUALE E’ PARTE 
INTEGRANTE DELLA MACCHINA; DEVE ESSERE SEMPRE DISPONIBILE PER LE NORMALI ATTIVITÀ DI 
LAVORO E DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE CONSERVATO PER FUTURI RIFERIMENTI FINO ALLA 
DEMOLIZIONE DELLO STESSO.

TUTTI  I  DIRITTI  RISERVATI  RIGUARDANTI  QUESTO  MANUALE  “ISTRUZIONI  PER L’USO” SONO 
PROPRIETÀ DI IDROBASE GROUP SRL. OGNI INFORMAZIONE (TESTO, DISEGNO, SCHEMA, ECC.) QUI 
RIPORTATA È RISERVATA. NESSUNA PARTE DEL PRESENTE MANUALE PUÒ ESSERE RIPRODOTTA E 
DIFFUSA (COMPLETAMENTE O PARZIALMENTE) CON QUALSIASI MEZZO DI RIPRODUZIONE, (FILE, 
FOTOCOPIE, MICROFILM, O ALTRO) SENZA L’AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI IDROBASE 
GROUP SRL.

1.2  GARANZIA
LA GARANZIA DELLA MACCHINA DECADE QUALORA L’IMPIEGO DELLA STESSA NON SIA CONFOR-
ME ALLE ISTRUZIONI E ALLE NORME RIPORTATE  NEL PRESENTE MANUALE.
La garanzia decorre dalla data di acquisto in conformità ai termini di legge previsti in materia 
nel paese di vendita della macchina. IDROBASE GROUP SRL. 

1.3  CASI CHE SOLLEVANO DA RESPONSABILITÀ IL COSTRUTTORE

Il costruttore è da ritenersi escluso da qualsiasi responsabilità nei casi di:

 • Uso improprio della macchina o uso non autorizzato da parte di personale
non addestrato.

 • Utilizzare in contrasto con le normative specifiche.
 • Mancanza di manutenzione preventiva.
 • Modifiche o interventi non autorizzati.
 • Inosservanza totale o parziale delle istruzioni.
 • Inosservanza totale o parziale delle norme di sicurezza in vigore nel paese di

utilizzo.
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1 - CAMPI D’IMPIEGO 

1.4  SICUREZZA

Il nebulizzatore SaniFog Big per un corretto utilizzo, il buon funzionamento e la corretta manutenzione, non che 
le disposizioni di sicurezza previste dalla legge:

ATTENZIONE! Durante l’utilizzo non muovere il nebulizzatore su/giù ed a destra/sinistra, ma mantenerlo puntato 
in modo stabile nella direzione scelta.

ATTENZIONE! Non riempire il serbatoio del prodotto disinfettamte oltre il livello massimo, onde evitare fuoriuscite 
di prodotto.

ATTENZIONE! Non utilizzare in presenza di vento.

ATTENZIONE! Fermare il nebulizzatore nel caso l’ugello nebulizzi male o la ventola giri lentamente.

NON esporre la macchina al gelo e agli agenti atmosferici in generale. Partenze con il gelo possono provocare 
gravi danni alla pompa e al circuito. La sosta prolungata (fermo macchina) a temperatura inferiore a 0°C (zero gradi 
centigradi) può provocare danneggiamenti o rotture di pompa e tubazioni; è consigliabile pertanto il completo 
svuotamento. 
L’impianto elettrico a cui è collegato l’apparecchio DEVE essere realizzato in conformità alle leggi vigenti nel paese 
di installazione. 

NON utilizzare l’apparecchio se vengono riscontrati danni o deterioramenti allo stesso; scollegare la macchina 
dalla rete 

NON toccare la spina con mani o piedi bagnati! Evitare accensioni accidentali.

NON utilizzare prodotti infiammabili.

 NON utilizzare vernici, acidi, solventi, liquidi oleosi o molto densi, ecc.

NON utilizzare la macchina in presenza di persone non preventivamente autorizzate e prive di indumenti protettivi 
(tuta, occhiali e guanti).

1.5 SIMBOLOGIA

Su questo manuale sono riportati simboli e raffigurazioni per descrivere aspetti e funzioni 
importanti del nebulizzatore, del suo utilizzo, del suo uso e smaltimento. Per un uso sicuro 
e corretto del prodotto l’operatore dovrà leggere attentamente il presente manuale in tutte 
le sue parti prestando attenzione alle avvertenze richiamate dai simboli e dalle targhette.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI AVVIA-
MENTO, IMPIEGO, MANUTENZIONE O ALTRI INTERVENTI SULLA MACCHINA. NON CONSENTIRE AL 
PERSONALE NON AUTORIZZATO DI INTERVENIRE.



6

1 - CAMPI D’IMPIEGO 

1.6 GLOSSARIO
I segnali riportati a lato avvertono l’utilizzatore di situazioni di pericolo o di importanti operazioni per il corretto funziona-
mento della macchina.

ATTENZIONE! 
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI AVVIA-
MENTO, IMPIEGO, MANUTENZIONE O ALTRI INTERVENTI SULLA MACCHINA.

INFORMAZIONE!
I MESSAGGI DI INFORMAZIONE INDICANO PROCEDURE PARTICOLARI PER IL CORRETTO MANTENI-
MENTO ED USO DELLA MACCHINA.

ATTENZIONE!
I MESSAGGI DI ATTENZIONE INDICANO PARTICOLARI PROCEDURE LA CUI MANCATA OSSERVANZA 
PUÒ PROVOCARE DANNI A PERSONE O COSE.

ATTENZIONE!
È ASSOLUTAMENTE VIETATO EFFETTUARE CONTROLLI E/O OPERAZIONI DI MANUTENZIONE CON 
LA MACCHINA IN FUNZIONE O SOTTO TENSIONE, SCOLLEGARE QUINDI L’APPARECCHIATURA 
DALL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

ATTENZIONE!
EVITARE DI ESPORRE LA MACCHINA A TEMPERATURE RIGIDE, LA FORMAZIONE DI GHIACCIO PUÒ 
CREARE GRAVI DANNI ALLA POMPA.

ATTENZIONE!
INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI (TUTA, OCCHIALI, GUANTI, MASCHERINA).

ATTENZIONE!
NON UTILIZZARE PRODOTTI CHIMICI. L’USO DI PRODOTTI CHIMICI PUÒ ARRECARE DANNI ALLA             
SICUREZZA ED AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA.

ATTENZIONE!
NON DIRIGERE IL GETTO CONTRO PRESE DI CORRENTE, PERSONE, ANIMALI. IL GETTO AD ALTA TEM-
PERTAURA PERTANTO PUÒ ESSERE PERICOLOSO SE USATO IMPROPRIAMENTE.

1.7 NOTE SULL’ESPOSIZIONE GRAFICA
Non rimuovere mai le etichette dalla macchina. Nel caso queste si fossero deteriorate, richiedetele al vo-
stro rivenditore o direttamente alla casa costruttrice al fine di sostituirle.

LA DITTA COSTRUTTRICE E’ SOLLEVATA DA OGNI RESPONSABILITÀ NEL CASO DOVESSERO VERIFI-
CARSI INCIDENTI O ROTTURE DOVUTE ALL’ INOSSERVANZA DELLE AVVERTENZE. 

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL PRESENTE LIBRETTO O INCOMPRENSIONI CONTATTARE IMMEDIA-
TAMENTE IL RIVENDITORE. 

L’ETICHETTA CHE MOSTRA LE MODALITA’ D’USO E LE RESTRIZIONI NON DEVE MAI ESSERE RIMOSSA 
DAL POSTO IN CUI SI TROVA.
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DIMENSIONI DI INGOMBRO (mm)
L P H

260 430 430

2 - PRESENTAZIONE PRODOTTO 

2.1  FINALITA’

SaniFog Big è un piccolo nebulizzatore per la disinfezione di ambienti interni molto semplice da utlizzare.
Ideale per:

•	 Uffici e negozi
•	 Bus e ambulanze
•	 Bar e ristoranti
•	 Stanze di hotel

H

LP
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Pos. Descrizione

1 INTERRUTTORE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

2 MANICO

3 MANOPOLA PER REGOLAZIONE ANGOLATURA

4 TAPPO VASCHETTA

5 CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE L = 3,50m

6 VASCETTA PRODOTTO DISINFETTANTE

7 TUBO DI ALIMENTAZIONE PRODOTTO DISINFETTANTE

8 VALVOLA DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA

9 TUBO RECUPERO PRODOTTO 

10 UGELLO NEBULIZZATORE

2 - PRESENTAZIONE PRODOTTO 

 2

 3

 4

 5

1

8

2.2  COMPOSIZIONE
Come mostrato dalle immagini sottostanti, il SaniFog Big è composto dei seguenti componenti:

 6  7

9

10

Griglia di aspirazione 
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3 - ORGANIZZAZIONE DEL MANUALE 

Questo manuale ha la funzione di garantire il corretto utilizzo della macchina.

3.1 CONSIGLI

Il manuale è un documento essenziale per l’uso sicuro della macchina. Deve essere 
conservato in un luogo sicuro e deve essere accessibile da parte dell’utente per 
garantire il corretto utilizzo della macchina e quindi evitare qualsiasi rischio in caso 
di uso improprio o negligenza.

Si consiglia di seguire scrupolosamente le istruzioni fornite qui, in quanto il pro-
duttore non è responsabile per danni causati a persone o cose dalla macchina se 
utilizzata in modo diverso da quanto descritto o se i requisiti di sicurezza non sono 
rispettati. 

L’utente deve rispettare le norme di sicurezza in vigore nel paese di installazione 
oltre alle regole dettate dal buon senso.

La macchina non deve essere utilizzata in caso di difetti o deterioramenti che po-
trebbero comprometterne la sicurezza originale; L’utente è tenuto a segnalare 
eventuali anomalie al produttore.

La macchina è costruita per applicazioni specifiche. Non deve essere modificato e / 
o utilizzato per applicazioni diverse da quelle previste nel campo di utilizzo.

Le istruzioni, i disegni, le tabelle e tutto quanto contenuto nel seguente opuscolo 
sono di natura tecnica, riservata e per questo motivo qualsiasi informazione non 
può essere comunicata a terzi senza l’autorizzazione scritta di IDROBASE GROUP 
SRL che è il proprietario esclusivo.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute in questa pubblicazione non sono impe-
gnative; IDROBASE GROUP SRL si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche 
a organi, dettagli e forniture di accessori in qualsiasi momento, che ritiene conve-
niente per il miglioramento o per qualsiasi esigenza di costruzione o commerciale.
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4 - DATI TECNICI 

 4.1  DATI TECNICI

La tabella di seguito riporta le caratteristiche tecniche del nebulizzatore

Codice Capacità Consumo   
del prodotto

Distanza         
di spruzzo Alimentazione elettrica Potenza

ZX.2327 4,5L 150-260 ml/Min 8-10 m 220-240V (50/60Hz) 1400W

Dimensioni mm
(LxPxH)             Peso

430x260xH430           4 kg

4.2 ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Verificare che l’impianto elettrico utilizzato per alimentare il nebulizzatore rispetti le norme 
di sicurezza vigenti.

Assicurarsi che la presa di alimentazione venga collegata ad un interruttore generale che 
possa fornire i Watt e la tensione che richiede il modello scelto, protetta da un  interruttore 
differenziale (salvavita) e relativo collegamento a massa terra. 

ATTENZIONE!
NON TOCCARE LA SPINA ELETTRICA CON MANI E PIEDI BAGNATI!

4.3 TRASPORTO
SaniFog Big viene spedito in un imballo di cartone, procedere quindi ad un controllo dell’inte-
grità dei componenti.

4.4  DISIMBALLAGGIO
La macchina è imballata in un semplice involucro di cartone a protezione della stessa. L’in-
volucro di cartone deve essere rimosso con mezzi appropriati; l’utilizzo di cellophane, punti 
metallici e nastro adesivo, nell’imballo stesso, possono tagliare o ferire se non maneggiati 
con cura. Per liberare la macchina dal suo involucro, sistemarsi su una superficie piana. 

Lo smaltimento dei componenti dell’imballo deve essere eseguito in conformità alle locali 
normative vigenti. Dopo aver disimballato la macchina, assicurarsi che l’impianto sia integro 
e completo di ogni accessorio richiesto.

4.5 DOTAZIONE STANDARD
Accertarsi che nell’imballo del prodotto acquistato siano contenuti i seguenti elementi:

 • SaniFog Big
 • Libretto uso e manutenzione
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5 - ISTRUZIONI D’USO 

5.1 ISTRUZIONI  D’USO

Di seguito sono riepilogati i comandi e le istruzioni  per l’avvio e l’uso del nebulizzatore in                              
sicurezza.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Verificare che il nebulizzatore sia correttamente collegato alla rete elettrica e che non vi siano 
inconvenienti di alcun genere in alimentazione. Verificare in modo accurato che i paramentri di 
corrente corrispondano ai valori indicati nella tabella DATI TECNICI par. 4.1 

1. Svitare il tappo (D) e versare il prodotto disinfettante all’interno del serbatoio.
2. Inserire la spina nella presa di alimentazione.
3. Portare  l’interruttore di accensione nella posizione (      ).
4. Regolare il flusso mediante la valvola di erogazione del prodotto (C).
5. Al termine spegnere il nebulizzatore premendo l’interruttore ( O ) 
6. Chiudere la valvola di erogazione del prodotto (C).

A

C

 A

ISTRUZIONI REGOLAZIONE  FLUSSO

- Ruotare la valvola di regolazione (1) in sen-
so antiorario per aumentare la quantità di                         
prodotto da nebulizzare.

- Bloccare la posizione della valvola di                                 
regolazione, ruotando in senso orario il dado 
(2), fino al suo completo arresto.

2

1

 B

B

C

D

- Interruttore di accensione
   /spegnimento 

- Ugello nebulizzante

-  Valvola di regolazione
  flusso di uscita del prodotto 
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6.1  MANUTENZIONE PREVENTIVA 

IMPORTANTE!!
L’utilizzo del nebulizzatore SaniFog Big prevede, come manutenzione preventiva 
da parte dell’utilizzatore, di effettuare il risciaquo alla fine di ogni impiego.

1- svuotare il serbatoio del liquido disinfettante.
2- riempire il serbatoio con acqua pulita.
3- premere l’interruttore e avviare il dispositivo per almeno 20 min.
4- al termine dell’operazione, spegnere il dispositivo.

6 - PULIZIA E DISINFEZIONE

AVVERTENZE!

Per le precauzioni specifiche e le modalità d’uso consultare SEMPRE la scheda tec-
nica e di sicurezza del prodotto disinfettante utilizzato, nonche le restrizioni speci-
fiche in ambito di sicurezza. L’ utilizzo di prodotti Idrobase Group S.R.L. và sempre 
verificato con specifiche del prodotto disinfettante e conformemente alle normati-
ve di riferimento in ambito sicurezza. 
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NOTE
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NOTE
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Gratulálunk termékeink egyikének kiválasztásához, a technológiai tapasztalatok és a folyamatos 
kutatások eredményéhez.

Ebben a kézikönyvben megtalál minden információt és tanácsot a maximális biztonság és hatékonyság 
érdekében történő működéshez.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a kiadvány tartalmát.

A kiadványban található leírások és illusztrációk nem kötelező érvényűek; A GYÁRTÓ ezért fenntartja a 
jogot arra, hogy bármikor és kötelezettség nélkül változtathasson, a kiadványt frissítse, szerveket, 
részleteket, tartozékokat javítás céljából módosítson, vagy bármilyen, nagyobb biztonságon alapuló 
építési és / vagy kereskedelmi szükség esetén.

A következő fájlban található utasítások, rajzok, táblázatok és minden műszaki és bizalmas jellegű, ezért 
semmilyen információt nem lehet továbbítani harmadik felekkel a kizárólagos tulajdonos GYÁRTÓ írásos 
engedélye nélkül.

Vita esetén az érvényes hivatkozási szöveg olasz marad.

A padovai illetékes bíróság.

Szép munka !
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1 - FELHASZNÁLÁSU TERÜLETEK

1.1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A GÉP TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ, HOGY A TELEPÍTŐ ÉS A 
FELHASZNÁLÓ MINDEN ALKATRÉSZBEN OLVASSA EL ÉS ÉRTÉKELJE EZT A KÉZIKÖNYVET. EZ A 
KÉZIKÖNYV A GÉP INTEGRÁLT RÉSZE; MINDIG KELL A SZOKÁSOS MUNKATEVÉKENYSÉGEKHEZ 
ELÉRHETŐ, ÉS A JÖVŐBENI HIVATKOZÁSOKBAN MEG KELL BONTANI.

MINDEN FENNTARTOTT JOG A KÉZIKÖNYVRE VONATKOZÓAN „A TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI 
UTASÍTÁSOK” AZ IDROBASE GROUP SRL TULAJDONSÁGAI. BÁRMILYEN INFORMÁCIÓ (SZÖVEG, 
RAJZ, DIAGRAM stb.) BIZALMAS. A KÉZIKÖNYV SEMMILYEN RÉSZÉT NEM SZÁLLÍTHATÓ ÉS 
HASZNÁLHATJA (TELJESEN VAGY RÉSZESEN) SEMMILYEN SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖVEL (FÁJLOK, 
FOTÓKÉPEK, MIKROFILMEK VAGY EGYÉBBEN) AZ IDROBASE GROUP SRL ÍRÁSOS ENGEDÉLYEZÉSE 
NÉLKÜL.

1.2  GARANCIA

A GÉP GARANCIÁJA HATÁLYBAN HASZNÁL, HOGY A GÉP HASZNÁLATA NEM 
TELJESEDIK A KÉZIKÖNYVBEN MEGHATÁROZOTT UTASÍTÁSOKKAL ÉS 
SZABVÁNYOKKAL. A garancia a vásárlás napjától kezdődik, annak az országnak a 
törvényi feltételeinek megfelelően, ahol a gépet értékesítik. IDROBASE GROUP SRL

1.3              ESETEK, AMELYEK MEGFELELTETIK A GYÁRTÓT A FELELŐSSÉGGEL

A gyártót minden felelősség alól kizártnak kell tekinteni, ha:

•	 A gép nem rendeltetésszerű használata vagy a személyzet jogosulatlan használata képzetlenül.
•	 Különleges előírásoknak nem megfelelő.
•	 A megelőző karbantartás hiánya.
•	 Engedély nélküli módosítások vagy beavatkozások.
•	 Az utasítások teljes vagy részleges be nem tartása.
•	 A felhasználás országában hatályos biztonsági előírások teljes vagy részleges be nem tartása.
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1 - FELHASZNÁLÁSU TERÜLETEK 

1.4           BITONSÁG

A SaniFog Big porlasztó a helyes használat, a jó működés és a megfelelő karbantartás érdekében, nem 

pedig a törvényben előírt biztonsági előírások:

FIGYELEM! Használat közben ne mozgassa a porlasztót fel / le és jobbra / balra, hanem tartsa állandóan a 
választott irányban.

FIGYELEM! A termék kiömlésének elkerülése érdekében ne töltse a terméktartály fertőtlenítőszerét a 
maximális szint fölé.

FIGYELEM! Ne használja szeles körülmények között.

FIGYELEM! Állítsa le a porlasztót abban az esetben, ha a fúvóka rosszul porlaszt, vagy ha a ventilátor lassan 
megfordul.

NE tegye ki a gépet fagynak és általában légköri tényezőknek. A fagyok indulása komoly károkat okozhat a 
szivattyúban és az áramkörben. Hosszan tartó leállás (gépi leállás) 0 ° C alatti hőmérsékleten (nulla Celsius 
fok) a szivattyú és a csövek károsodását vagy törését okozhatja; ezért a teljes ürítés ajánlott.
Az elektromos rendszert, amelyhez a készülék csatlakozik, a telepítés országában hatályos törvényeknek 
megfelelően kell elkészíteni.

NE HASZNÁLJA a készüléket, ha sérülést vagy romlást állapítanak meg rajta; válassza le a gépet az elektromos 
hálózatról

NE érintse meg a dugót nedves kézzel vagy lábbal! Kerülje a véletlen gyújtást.

NE használjon gyúlékony termékeket.

NE használjon festékeket, savakat, oldószereket, olajos vagy nagyon sűrű folyadékokat stb.

NE használja a gépet olyan személyek jelenlétében, akiknek erre nincs engedélye, és védőruházat 
(munkaruházat, védőszemüveg, kesztyű és maszk) nélkül.

1.5              SZIMBÓLUMOK

Ez a kézikönyv szimbólumokat és ábrázolásokat tartalmaz a porlasztó fontos 
szempontjainak és funkcióinak, használatának és ártalmatlanításának leírására. A 
biztonságos és helyes használat érdekében
A felhasználónak gondosan el kell olvasnia ezt a kézikönyvet annak minden részében, 
ügyelve a figyelmeztetésekre, amelyekre a szimbólumok és a táblák utalnak.

A GÉP MÁS MUNKÁJÁNAK MEGKEZDÉSE, HASZNÁLATA, KARBANTARTÁSA 
VAGY ELVÉGZÉSE ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET. NE 
ENGEDJE, HOGY JOGOSULATLAN SZEMÉLYEK BEAVATKOZZANAK.
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1.6    SZÓJEGYZÉK
AZ OLDALI JELEK FIGYELEMBE VESZÉLYES HELYZETEK VAGY FONTOS MŰVELETEK 
FELHASZNÁLÓJÁT A GÉP MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉRE.

FIGYELEM!
A GÉP MÁS MUNKÁJÁNAK MEGKEZDÉSE, HASZNÁLATA, KARBANTARTÁSA VAGY ELVÉGZÉSE 
ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET.

INFORMÁCIÓ!
AZ INFORMÁCIÓS ÜZENETEK A FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁSOKAT A GÉP MEGFELELŐ 
KARBANTARTÁSÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZIK.

FIGYELEM!
A FIGYELEM ÜZENETEK KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOKAT MEGHATÁROZNAK, AMELYEK, HA NEM 
KÖVETKEZŐK, KÁROKOLHATNAK EMBEREKET vagy DOLGOZÁSOKAT.

FIGYELEM!

TELJESEN TILOS az ellenőrzéseket és / vagy karbantartási műveleteket végrehajtani a futó vagy 
energiaellátó géppel, majd válassza le a berendezéseket az áramellátásról.

FIGYELEM!
KERÜLJE A GÉP HIDEG HŐMÉRSÉKLETEK KITETÉSÉT, A JÉG KIALAKULÁSA SÚLYOS KÁROSODÁST 
TETT A SZIVATTYÚNAK.

FIGYELEM!

VÉDŐRUHÁZAT (MUNKARUHA, SZEMÜVEG, KESZTYŰ ÉS MASZK)

FIGYELEM!

NE HASZNÁLJA KÉMIAI TERMÉKEKET. A KÉMIAI TERMÉKEK HASZNÁLATA A KÉSZÜLÉK 
BIZTONSÁGÁNAK ÉS MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉNEK KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.

FIGYELEM!

NE IRÁNYÍTSA A JET ALJZATOK, EMBEREK, ÁLLATOK FELÉ. A MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ 
SUGÁRHAJTÁSÚ PERTANTO NEM MEGFELELŐ HASZNÁLAT ESETÉN VESZÉLYES LEHET.

1.7    MEGJEGYZÉSEK A GRAFIKUS EXPOZÍCIÓRÓL
Soha ne távolítsa el a címkéket a készülékről. Ha ezek megromlottak, cseréjükért kérje a 
kereskedőtől vagy közvetlenül a gyártótól.
A GYÁRTÓ MENTESÜL MINDEN FELELŐSSÉGTŐL OLYAN ESEMÉNYEK VAGY SZÜNETEK ESETÉN, AMELYEK 
A FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA MIATT KÖVETKEZNEK BE.

A FÜZET ELVESZTÉSE VAGY FÉLREÉRTÉS ESETÉN AZONNAL LÉPJEN KAPCSOLATBA A KERESKEDŐVEL. 
A FELHASZNÁLÁSI MÓDSZEREKET ÉS KORLÁTOZÁSOKAT TARTALMAZÓ CÍMKÉT SOHA NEM SZABAD 
ELTÁVOLÍTANI A HELYÉRŐL.

1 - FELHASZNÁLÁSU TERÜLETEK
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2 - TERMÉK ISMERTETŐ

SZ
MÉRETEK (mm) 

H M

260 430 430

2.1  VÉGLEGESSÉG

A SaniFog Big egy kisméretű porlasztó beltéri környezet fertőtlenítésére, amely nagyon egyszerűen használható.

•	 Irodák és üzletek
•	 Busz és mentőautók
•	 Bárok és éttermek
•	 Szállodai szobák

M

SZ
H
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2 - TERMÉK ISMERTETŐ

2.2 ÖSSZETÉTEL
Amint az alábbi képeken látható, a SaniFog Big a következő összetevőkből áll: 

Szám Leírás

1     ON/OFF GOMB

2 FOGANTYÚ

3 GOMB A SZÖG BEÁLLÍTÁSÁHOZ

4 TARTÁLY FEDÉL

5 ELEKTROMOS TÁPKÁBEL H = 3,50 m 

6     FERTŐTLENÍTŐ TERMÉKTARTÁLY

7      FERTŐTLENÍTŐ TERMÉKELLÁTÓ CSŐ 

8 ÁRAMLÁSI SEBESSÉG BEÁLLÍTÓ SZELEP

9       TERMÉKHASZNÁLATI CSŐ

10     PERMETEZŐ FÚVÓKA

 2

 3

 4

 5

1

8

 6  7

9

10

Szívórács
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3 - A KÉZIKÖNYV ELRENDEZÉSE

Ennek a kézikönyvnek az a feladata, hogy garantálja a gép helyes használatát.

3.1                 TIPS

A kézikönyv elengedhetetlen dokumentum a gép biztonságos használatához. 
Biztonságos helyen kell tartani, és a felhasználó számára hozzáférhetőnek kell 
lennie, hogy biztosítsa a gép megfelelő használatát, és így elkerülje a nem 
megfelelő használat vagy gondatlanság esetleges kockázatát.

Célszerű alaposan betartani az itt megadott utasításokat, mivel a gyártó nem vállal 
felelősséget a gépben lévő emberek vagy tárgyak károsodásáért, ha a leírtaktól 
eltérően nyújtják, vagy ha nem tartják be a biztonsági előírásokat.

A felhasználónak be kell tartania a telepítés országában hatályos biztonsági 
előírásokat a józan ész által diktált szabályok mellett.

A gépet nem szabad olyan hibák vagy romlások esetén használni, amelyek 
veszélyeztethetik az eredeti biztonságot; A felhasználó köteles minden 
rendellenességet jelenteni a gyártónak.

A gépet speciális alkalmazásokra telepítik. Nem szabad felhasználni és / vagy a 
felhasználás területén előírtaktól eltérő alkalmazásokhoz használni.

Az alábbi brosúrában szereplő utasítások, rajzok, táblázatok és minden műszaki, 
bizalmas jellegű, és ezért semmilyen információt nem lehet harmadik feleknek 
kiadni az IDROBASE GROUP SRL kizárólagos tulajdonosának írásbeli engedélye 
nélkül.

A kiadványban szereplő leírások és illusztrációk nem kötelező érvényűek; Az 
IDROBASE GROUP SRL fenntartja a jogot arra, hogy bármikor változtasson a 
szerveken, a részleteken és a kiegészítőkön, amelyet fejlesztése, építése vagy 
kereskedelmi igénye szerint kényelmesnek tart.
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4.1  MŰSZAKI ADATOK

Az alábbi táblázat bemutatja a porlasztó műszaki jellemzőit

Cikksz. Űrtartalom Készítmény
fogyasztása

Spray 
táv Tápegység Teljesítmény

ZX.2327 4,5L 150-260 ml/perc 8-10 m 220-240V (50/60Hz) 1400W

Méretek mm
(Hossz.xSzél.xMag)

  Súly

430x260xH430           4 kg

4.2 CSATLAKOZTATÁS A VILLAMOS HÁLÓZATHOZ

Ellenőrizze, hogy a porlasztó táplálásához használt elektromos rendszer megfelel-e a 
jelenlegi biztonsági előírásoknak.

Győződjön meg arról, hogy a fali aljzat olyan általános kapcsolóra van csatlakoztatva, 
amely a választott modell által előírt wattokat és feszültséget képes táplálni, 
differenciál kapcsolóval (áramköri megszakítóval) és relatív földelő csatlakozással 
védve.

FIGYELEM! Ne érjen nedves kézzel és lábbal az elektromos csatlakozóhoz!

4.3 SZÁLLÍTÁS
A SaniFog Small személyre szabott csomagolásban kerül kiszállításra; Ezután folytassa az 
alkatrészek integritásának ellenőrzését.

4.4                  KICSOMAGOLÁS

A gép védelme érdekében egy egyszerű kartondobozba van csomagolva. A karton 
csomagolást megfelelő eszközökkel el kell távolítani; a celofán, a kapcsok és a 
ragasztószalag használata magában a csomagolásban vághat vagy sérülhet, ha nem 
óvatosan kezelik. Ha meg akarja szabadítani a gépet a burkolatától, helyezzen egy sík 
felületre.
A csomagolás alkatrészeinek ártalmatlanítását a hatályos helyi előírások betartásával kell 
végrehajtani. A gép kicsomagolása után győződjön meg arról, hogy a rendszer ép és teljes-e 
a szükséges kiegészítőkkel.

4.5                ALAPFELSZERELÉS
Győződjön meg arról, hogy a következő elemeket tartalmazza a megvásárolt termék 
csomagolása:
 • SaniFog Big
 • Használati utasítás

4 - MŰSZAKI ADATOK ÉS JELLEMZŐK 
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5.1                    HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az alábbiakban összefoglaljuk a porlasztó biztonságos elindításához szükséges parancsokat és 
utasításokat.
KI,- és BEKAPCSOLÁS
Ellenőrizze, hogy a rendszer megfelelően van-e csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, és nincs-
e semmiféle probléma az áramellátásban. Óvatosan ellenőrizze. Ellenőrizze, hogy az aktuális 
paraméterek megfelelnek-e a MŰSZAKI ADATOK táblázatban megadott értékeknek. 4.1

1. Csavarja le a kupakot (D), és öntse a fertőtlenítőszert a tartály belsejébe.
2. Dugja be a dugót a hálózati aljzatba.
3. Fordítsa a gyújtáskapcsolót állásba (     ).
4. Állítsa be az áramlást a termékadagoló szelepen (C).
5. A végén kapcsolja ki a porlasztót a kapcsoló (O) megnyomásával
6. Csukja be a termékadagoló szelepet (C).

5 -HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

C

 A

ÁRAMLÁSI ELŐÍRÁSOK

- Forgassa a szabályozó szelepet (1) az 
óramutató járásával ellentétes irányba, hogy 
növelje a permetezendő termék mennyiségét.
- Az anyát (2) az óramutató járásával 
megegyező irányba forgatva rögzítse a 
szabályozó szelep helyzetét, amíg teljesen le 
nem áll.

2

1

 B

B

C

D

- Főkapcsoló / kikapcsolás

- Ködfúvóka

- Szabályozó szelep termék 
kimeneti áramlása

A
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6.1  MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS

FONTOS!!

A SaniFog Big porlasztó használatához a felhasználó megelőző 
karbantartásaként minden használat végén ki kell öblíteni.

1- ürítse ki a tartályt a fertőtlenítő folyadéktól.
2 - töltse meg a tartályt tiszta vízzel.
3- nyomja meg a kapcsolót és válassza ki a készüléket 
legalább 20 percig.
4- a művelet végén kapcsolja ki a készüléket

FIGYELMEZTETÉS!

A különleges óvintézkedésekkel és a felhasználás módjaival kapcsolatban MINDIG 
olvassa el az alkalmazott fertőtlenítő termék műszaki és biztonsági adatlapját, 
valamint a speciális biztonsági korlátozásokat. Az Idrobase Group S.R.L. 
termékeket mindig ellenőrizni kell a fertőtlenítő termék specifikációival és a 
vonatkozó biztonsági előírások betartásával.

6 - TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS
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NOTES
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NOTES




