INSTRUKCJA MONTAŻU i URUCHOMIENIA DOZOWNIKA M-T-2020 C
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W celu rozpoczęcia pracy urządzenia należy usunąć folię zabezpieczającą, rysunek nr 1.
Wyregulować wystawanie dyszy spryskującej z lancy (może minimalnie wystawać poza lancę, rysunek
nr 2)
Wprowadzić przewód zasilający lancę do komory wewnętrznej, rys nr3.
Przykręcić lancę spryskiwacza do lewego boku na tylnej ściance, w miejscu otworów montażowych (2
klucze 10mm) rys nr 4.
Ponownie wyregulować wystawanie dyszy spryskującej z lancy, rys nr 2, , zabezpieczyć przed
wysuwaniem za pomocą dołączonego kawałka przewodu, rysunek nr 5.
Połączyć przewód lancy z końcówką łącznika, zabezpieczyć połączenie opaską zaciskowa, rys nr 6.

W celu zamocowania na stałe – w podstawie otwory montażowe.
W celu zabezpieczenia czasowego, otwór mocujący linkę zabezpieczającą, rys nr 7
Proponujemy zabezpieczyć dostęp do wnętrza urządzenia, np. rys nr 8.
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Wprowadzić przewód zasilający do pojemnika z płynem antybakteryjnym. Udostępnić dostęp
minimalnej ilości powietrza do wnętrza pojemnika z płynem ( przeciw samo zassaniu ścianek
pojemnika przy obniżaniu poziomu cieczy)
Nacisnąć/przytrzymać/puścić (kilka razy, w miarę potrzeby)przycisk napełniania wstępnego układu
pompującego, pozycja A na rysunku nr 9. Wyregulować ilość podawanego preparatu śrubą oznaczoną
B na rysunku nr 9. - obracając w lewo – ZWIĘKSZAMY DAWKĘ , obracając w prawo – ZMNIEJSZAMY
DAWKĘ. ( proponujemy do pomiaru dawki użyć otwartej strzykawki lub kartki papieru, w celu
obserwowania różnicy w ilości natryskiwanego preparatu)

Poprawna praca dźwigni nożnej – naciskamy, przytrzymujemy - puszczamy. Cykl powtarzamy.
Po zmianie pojemnika z płynem, należy skorzystać w celu zassania preparatu z przycisku A, rys 9.
W przypadku zainstalowania jednorazowo dwóch pojemników z płynem, proszę do połączenia użyć
dodatkowego załączonego trójnika. Schemat połączenia przedstawia rysunek nr 10.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA M-T-2020 C
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Podstawiamy dłonie pod dyszę na końcu lancy spryskiwacza (odległość dłoń – dysza ok. 10 cm)
Naciskamy dźwignię nożną, przytrzymujemy w dolnej pozycji do zakończenia natrysku preparatu.
Ponawiamy czynność, jeżeli ilość natryskowa jest za mała. Rozcieramy preparat na powierzchni dłoni.

GWARANCJA
Producent Mecha-Tec Sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki, Poland udziela 12 miesięcy gwarancji wg Ogólnych
Warunków Gwarancji dostępnych na stronie dystrybutora: www.ika-polska.pl
Podstawą realizacji gwarancji jest okazanie dowodu zakupu.

NAPRAWY i SERWIS, CZEŚCI ZAMIENNE
Prosimy o kontakt przez www.mecha-tec.pl

