SKADEDJURSFRI.se

Rengöringspatron 3 st
(art nr 1656)

Lätt Quick-Clear rengöringsventil
Viktigt: Släck alla rökmaterial före användning av Lätt Quick-Clear
snabbrengöringsventil. Stå inte direkt bakom snabbrengöringspatronen
under användning.

Vi rekommenderar att du använder SKYDDSGLASÖGON.

Viktigt: Stäng av fällan och låt fläkten stanna innan du använder Qick clear
rengöringspatron.

Quick Clear rekommenderas som regelbundet underhåll för att avlägsna
ackumulering av föroreningar.

Rekommenderas för användning vid varje flaskbyte. Rekommenderas även för användning innan apparaten ställs undan för säsongen för att undvika ackumulering av
föroreningar under förvaring.

Anvisningar för underhåll av ”Lätt Quick-Clear snabbrengöringsventil” måste finnas
på en etikett fäst på fällan där användaren lätt kan se den.

Den lätta Quick-Clear snabbrengöringsventilen är en gängad knapp som sitter på
baksidan av fällan. Den ska användas med adaptern som medföljer din fälla. En
gängad Quick-Clear rengöringspatron kan köpas i din närmaste järnaffär eller byggvaruhus.

1.

Viktigt: Stäng av fällan och låt fläkten stanna innan du använder Qick
clear rengöringspatron.

2.

Stäng av ventilen till gasolflaskan genom att vrida kranen medsols till det tar
stopp.

3.

Ta bort skyddshuven från Lätt Quick-Clear snabbrengöringsventilen som sitter
på baksidan av fällan.

4.

Skruva för hand på Quick-Clear adaptern på rengöringsventilen tills den är väl åtdragen.
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5.

Skruva för hand på rengöringspatronen på adaptern tills den är väl åtdragen för hand medan du håller adaptern på plats.
Viktigt: Dra inte åt för hårt, använd inte verktyg.

6.

Medan du håller adaptern på plats, skruva sakta loss patronen upp till 1/4 varv, endast rengöringspatronen skall lossas.
Ett brusande ljud kommer att höras då patronen töms. Det starka flödet av tryckluft varar i ungefär 45 sekunder. Vänta
tills rengöringspatronen är helt tömd. (Det brusande ljudet slutar när patronen är tom. Det är helt normalt att rengöringspatronen känns kall när man nu vidrör den.)

7.

Skruva loss rengöringspatronen för att ta bort den. Kassera den tomma patronen efter användning då den inte kan återanvändas eller fyllas på igen.

8.

Skruva därefter loss rengöringsadaptern. Var försiktig när du tar bort adaptern och patronen eftersom tryckluft kan komma ut vid detta tillfälle. Kom ihåg att spara Quick Clear rengöringsadaptern för framtida användning.

9.

Sätt tillbaka skyddshuven på Lätt Quick Clear rengöringsventilen och fortsätt med normal start av fällan.
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