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Typ zařízení Max. 
množství 
náplně 

Doporučené 
množství 
náplně    

Celkový 
objem 

Max. tlak Teplota Vlastní 
hmotnost 

Materiál 
zásobníku  

3132F. 1,5 l 1,25 l 2,0 l 3 bar 30 °C 510 g polyetylén  

  
 

Blahopřejeme 
k vašemu novému výrobníku pěny a děkujeme za důvěru v naši 
značku. 
Před použitím přístroje si přečtěte návod k použití a dobře ho 
uschovejte. 

Správné používání 
Výrobník pěny 3132F. je určen k nanášení pěny při čisticích pracích.  
Respektujte bezpečnostní list od výrobce používané látky. 
Přístroj není vhodný pro tyto látky, a proto ho pro ně nikdy 
nepoužívejte: 

•••• snadno vznětlivé a vznětlivé kapaliny,  

•••• rozpouštědla a kapaliny obsahující rozpouštědla, 

•••• velmi vazké, lepkavé nebo ulpívající kapaliny, které nelze z 
přístroje beze zbytku vypláchnout. 

Používání jiných látek než schválených výrobcem a výše uvedené 
vyloučené způsoby používání jsou nesprávné. 
Výrobce neručí za škody vzniklé v jejich důsledku ani za důsledky 
vlastních úprav přístroje. 

Bezpečnost 
Nenechávejte přístroj stát na slunci.  

Před každým použitím zkontrolujte: 

•••• Nejsou poškozené díly, které jsou pod tlakem a kterými protékají 
kapaliny? 

•••• Fungují tyto díly správně? 
Poškozené nebo nefunkční přístroje ihned vyměňte.  
Dodržujte předpisy vydané výrobcem používaných látek. 

Nenechávejte přístroj stát delší dobu pod tlakem. 
Nikdy nestříkejte na osoby, zvířata ani do vodních toků. 
Nevyšroubovávejte čerpadlo ze zásobníku, když je přístroj pod 
tlakem. 
Ucpané trysky ani ventily neprofukujte ústy.  

Příprava k použití 
•••• Otáčejte bočním odtlakovacím ventilem, dokud se ze zásobníku 

neuvolní tlak. 

•••• Vyšroubujte čerpadlo ze zásobníku. 

•••• Naplňte kapalinu do zásobníku.  

•••• Přimíchejte potřebné chemikálie. 

•••• Zašroubujte čerpadlo do zásobníku. 

•••• Čerpadlem natlakujte zásobník (maximálně 50 zdvihů čerpadla). 

Použití 
•••• Namiřte pěnicí trysku na postřikovanou plochu ze vzdálenosti 50–

70 cm. 

•••• Rozstřikování docílíte pohybem páky na čerpadle. 

•••• Při uvolnění páky se rozstřikování přeruší. 

•••• Pěnicí trysku není nutné nastavovat. 

Po použití 
•••• Otáčejte bočním odtlakovacím ventilem, dokud se ze zásobníku 

neuvolní tlak. 

•••• Vyšroubujte čerpadlo ze zásobníku. 

•••• Zbytky nevylévejte do kanalizace! 
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