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MANUAL DE UTILIZARE 

NEBULIZATOR – 50L INOX 

 

Conectarea lancii  

Inainte de utilizarea nebulizatorului este necesara conectarea tubului si a lancii din dotare. Pentru a face acest lucru 
este necasar sa: 

Introduceti o extremitate a tubului in baioneta lancii. 

Introduceti cealalta extremitate a tubului in baioneta robinetului “iesirea lichidului” (2.5) 

 

 

Introducerea produsului  

Umplerea rezervorului cu produsul care trebuie nebulizat se face prin “capacul de umplere” (2.1). Inainte de a 
deschide capacul trebuie sa : 

verificati cu ajutorul manometrului (2.3) ca rezervorul sa nu fie sub presiune; daca rezervorul este sub presiune 
deschideti capacul de “intrarea aerului” (2.4) si lasati aerul sa iasa complet din rezervor. 

desurubati “capacul de umplere” (2.1) si introduceti produsul de nebulizat folosindu-va de palnia corespunzatoare. 

inchideti “capacul de umplere” (2.1) insurubandu-l usor. Nebulizatorul este acum gata pentru a fi presurizat. 

 

 

PRESURIZAREA REZERVORULUI  

Conectati nebulizatorul prin robinetul “ intrarea aerului” (2.4) la compressor. 

Dechideti capacul “intrarea aerului” (2.4) si presurizati nebulizatorul pana la presiunea dorita Presiunea maxima de 
functionare este de 8 bar. 
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Utilizarea produsului 

Caracteristica nebulizatorului este ca poate fi folosit fie ca simplu nebulizator fie ca generator de spuma. 

 

UTILIZAREA CA SI NEBULIZATOR 

Deschideti capacul “iesirea lichidului” (2.5) la care a fost conectata anterior lancea,  asigurandu-va ca tineti inchis 
capacul de “amestecare”  (2.6) 

Montati pe terminatia lancii capul cu taietura si cu gaura cea mai mica (N). 

Tineti strans lancea si apasati pe maner asigurandu-ca ca indreptati jetul numai asuprea suprafetei de curatat. 

 

UTILIZAREA CA GENERATOR DE SPUMA 

Deschideti simultan capacul “iesire lichid” (2.5) si capacul de “amestecare” (2.6). 

montati pe terminatia lancii  capul cu taiatura sig aura mai mare si in particular : 

- capul “S1” pentru o spuma mai putin densa 
- capul “S2” pentru o spuma mai densa 

Tineti strans lancea si apasati pe maner asigurandu-ca ca indreptati jetul numai asuprea suprafetei de curatat. 

 

ATENTIE : Puteti regla densitatea spumei actionand capacul de “amestecare” (2.6) inchizandu-l sau deschizandu-l 
usor in functie de densitatea dorita. 

Cand mai ramane produs in nebulizator si presiunea va fi insuficienta pentru a-l distribui pe suprafata de curatat, 
repetati operatiile de la pct. 5 

Cand produsul din nebulizator se termina dar aveti nevoie sa folositi nebulizatorul in continuare, repetati operatiile 
de la pct. 4. 

 

ATENTIE : Nu lasati niciodata produs nefolosit in nebulizator. Dupa utilizare goliti complet nebulizatorul si clatiti 
bine. 

 

 

 


