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1.1 Általános információk 

Ez a felhasználói kézikönyv a VirusJet diffúzor működését mutatja be, és alapvető információkat tartalmaz a termék biztonságos 

használatához. 

• Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a VirusJet diffúzort, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.  

A kézikönyvnek az a célja, hogy Ön hatékonyan tudja használni az összes funkciót. 

• A VirusJet különböző funkcióinak megértését illusztrációk is segítik. Az illusztrációk nem kötelező érvényű útmutatást 

tartalmaznak. 

1.2 Besorolás / előírások 

A VirusJet diffúzor a következő szabványoknak felel meg:  

A kisfeszültségről szóló 2014/35/EU irányelv: 

TS-EN / IEC 60335-1 

Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv: 

TS-EN/IEC 55014-1-2 

1.3 Garancia 

A garancialevelet a kiskereskedő vagy a Virus Guard Disinfectant GmbH cég számára kell bemutatni  

(1100 Wien, QBC 4 - Am Belvedere 4, Ausztria). 

A garancia tárgya 

A garancia a műszaki szakembereink által hibásnak elismert alkatrészek ingyenes biztosítását tartalmazza. 

A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő kezelés, rendellenes használat, gondatlanság vagy a készülék túlterhelése, illetve az 

elektromos ellátás ingadozása, túlfeszültség vagy hibás telepítések stb. miatt szükségessé vált javításokra.  

Szállítás 

A berendezés szállítása kapcsán felmerülő kockázatok a felhasználót terhelik: szállítás során bekövetkező rongálódás esetén a 

címzettnek minden fenntartást és panaszt közölnie kell a fuvarozóval, még az eszköz átvétele előtt.  

A készüléket száraz helyen kell tárolni és eredeti csomagolásában kell szállítani. 

Garancia időtartama 

A VirusJet permetezőre 2 év garanciát biztosítunk, ennek kezdőnapja a számla kelte.  
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2. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen, a készülék helytelen vagy rendellenes használata miatt bekövetkező anyagi vagy fizikai esemény  

miatt. Az alább felsoroltak alapján járjon el: 

• Győződjön meg arról, hogy az elektromos áramellátás megfelel-e a meghatározott szabványoknak 

• Ne vigyen be gyúlékony tárgyat vagy folyadékot 

• A készüléket csak vízszintes helyzetben szabad mozgatni  

Az eszköz vegyi anyagot permetez, ezért oda kell figyelni a következőkre:  

• A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), 

vagy kellő szintű tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek, kivéve, ha ezt felügyelet, vagy mások közvetlen útmu tatása mellett 

teszik. 

• Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel 

• Ha a tápkábel megsérült, azt ki kell cserélni a gyártó vagy annak szervizpartnere által biztosított speciál is vezetékre vagy szerelvényre. 

 
A felhasználóknak el kell olvasniuk a kísérő dokumentumokat. 

 
A készüléket kizárólag beltérben szabad használni.  

 
Ne lélegezze be a terméket. 

 
Ne dohányozzon a készülék közelében 

 
Ne irányítsa a készüléket izzólámpa felé. 

 

Ne helyezze a készüléket gyújtóforrás közelébe 

 

A permetezés során emberek vagy állatok nem tartózkodhatnak a helyiségben. 

Tartsa be a használati eljárások kapcsán megadott érintkezési időket (minimum 20 perc), mielőtt visszatérne a kezelt 

területre. 

Ha egy személynek vészhelyzet miatt még a kezelés befejezése előtt vissza kell térnie a kezelt területre, akkor ezt 

egyéni védőfelszerelésben kell megtennie: rendelkeznie kell hallásvédővel és a termék biztonsági adatlapja által 

meghatározott egyéni védőeszközökkel. 

Az egyéni védőfelszereléssel nem rendelkezők biztonságos belépéséhez először egy H202 gázérzékelő berendezéssel 

meg kell mérni a maradvány gáz mennyiségét. 

A belépést csak akkor lehet engedélyezni, ha a ppm-érték a termék biztonsági adatlapján feltüntetett és a munkahelyen 

való kitettség időtartamát szabályozó helyi előírások által megszabott szint alatt van. 
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  3. LEÍRÁS 

3.1 A VirusJet leírása 

1- Tápkábel 

2- Biztosítékkal ellátott fiók 

3- Biztosíték 

4- Be- és kikapcsoló gomb 

5- Fogantyú 

6- Permetező fej kioldó gombja 

7- Permetező fej 

8- Fúvóka 

9- Üveg 

10- Vezérlőpanel 

3.2 Méretek 
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4. HASZNÁLAT 

4.1 Az eszköz elhelyezése 

A VirusJet-et szilárd felületre kell helyezni, ideális esetben a kezelendő szoba sarkában, és ha lehetséges, felemelt helyzetben  

4.2 A palack felszerelése 

A palack felszerelését az alábbiak szerint végezze. 

Javasoljuk, hogy lássa el dátummal a palackot, mielőtt felszereli azt a VirusJet-re. 

 

 

Mindig ellenőrizze, hogy a palack tartalmazza-e a kívánt kezeléshez elegendő mennyiségű terméket (a készülék ezt 

nem jelzi). 

Az erre vonatkozó adatokat a 8. oldalon szereplő táblázatban találja. 

1 Távolítsa el a permetező fejet (7) a kioldógomb (6) megnyomásával 

 

2 Tekerje be és rögzítse az 1 l-es palackot a készülékben. 

 

3 Helyezze a készülékbe a permetező fejet 
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4.3 Működtetés 

1 

Csatlakoztassa a készülék tápkábelét (1) 

 

2 
A készülék bekapcsolásához állítsa a főkapcsolót (4) BE állásba. 

 

3 
Helyezze a készüléket a kezelendő zónák irányába 

 
4 

Válassza ki a kezelendő helyiség térfogatát a vezérlő panelen (10) 

 

5 Nyomja meg a kezelőpanelen a START gombot (10); ezután 15 

másodpercig hangjelzés lesz hallható, ez idő alatt el kell hagyni a 

területet 
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6 Az eszköz automatikusan leáll 

 

7 
A készülék leállása után várjon legalább 20 percet, és csak ezután 
lépjen be a szobába 

 

8 
A készülék kikapcsolásához állítsa a főkapcsolót (4) kikapcsolt 
helyzetbe 

  

 Áramtalanítsa az eszközt, és probléma esetén forduljon a kereskedőhöz
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5. MELLÉKLETEK 

A kezelendő térfogat, 

köbméterben 

A permetezés időtartama 

(óra: perc: mp) 

Fogyasztás (ml) 

25 00:01:30 25 

50 00:03:00 50 

75 00:04:30 75 

100 00:06:00 100 

150 00:09:00 150 

200 00:12:00 200 

250 00:15:00 250 

300 00:18:00 300 

400 00:24:00 400 

500 00:30:00 500 

600 00:36:00 600 

700 00:42:00 700 

800 00:48:00 800 

900 00:54:00 900 

1000 01:00:00 1000  

5.1 A permetezés időtartama és a fogyasztás 
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5.2 Karbantartás 

Minden beavatkozás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és húzza ki a hálózati kábelt. 

A készülék karbantartása vagy fertőtlenítése során ne használjon súrolószert, fehérítőt, acetont vagy oldószereket.  

Ezek az agresszív anyagok károsíthatják a készülék felületét. 

A külső felületek tisztításához használjon enyhén nedves ruhát vagy törlőkendőt. 

A készüléket száraz és tiszta helyen kell tartani, távol minden esetleges behatástól.  

5.3 Műszaki jellemzők 

Szállítási és tárolási körülmények 

Hőmérséklet 0 °C és 70° C között 

Páratartalom 10% – 95% relatív páratartalom kondenzáció nélkül 

Légnyomás 700 – 1060 hPa 

Üzemi körülmények 

Hőmérséklet 0 °C és 40° C között 

Páratartalom 10% – 90% relatív páratartalom kondenzáció nélkül 

Légnyomás 800 – 1060 hPa 

Általános jellemzők 

Az eszköz súlya 
5,00 kg 

A csomag súlya 6,50 kg 

Kompatibilis csomagolás 
1 I 

Maximális kezelt légtömeg 1000 m3 

Átlagos folyadékáramlás 1000 ml / óra 

Elektromos jellemzők 

Tápfeszültség 220V–240V egyfázisú  110V–120V egyfázisú 

Tápellátás frekvenciája 50–60 Hz  50–60 Hz 

Teljesítmény 1050 W 1050 W 

Névleges áram 4,5 A 9 A 
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6. ÚJRAHASZNOSÍTÁS 

FONTOS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ 

A termékre az Európai Unió tagországaiban és más, szelektív rendszerekkel rendelkező európai országokban alkalmazott, 

az elektromos és elektronikus berendezések szelektív kezelésére vonatkozó 2002/96/EK irányelv vonatkozik. 

Az ezen a készüléken elhelyezett szimbólum azt jelzi, hogy élettartama végén a készüléket a háztartási hulladékoktól 

elkülönítve kell kezelni. 

Az eszközt egy elektromos és elektronikus eszközök szelektív hulladékkezelését végző központba kell eljuttatni, vagy új 

eszköz vásárlásakor vissza kell juttatni a kereskedőhöz. 

A felhasználó felelős azért, hogy az eszköz élettartama végén azt az illetékes szelektív hulladékkezelő intézményhez vagy a 

megfelelő felhatalmazással rendelkező vállalathoz juttassa el, ellenkező esetben a hulladékkezelésre vonatkozó 

jogszabályok által előírt szankciók vonatkozhatnak rá. 

Az újrahasznosítás előtt elvégzett szelektív szétválogatás, a használt eszköz környezetvédelmi 

szempontokat is figyelembe vevő kezelése és ártalmatlanítása hozzájárul a környezetre és az 

egészségre gyakorolt káros következmények kiküszöböléséhez, és elősegíti az eszközhöz 

felhasznált anyagok újrahasznosítását. 

7. VÉSZLEÁLLÍTÁS 

A készülék bármikor leállítható a kezelőpanel Start / Be gombjának (10) megnyomásával 

HIBÁS MŰKÖDÉS ESETÉN 

A készülék nem indul el, vagy a be- / kikapcsoló (4) nem világít: 

- Ellenőrizze az elektromos hálózati tápellátást 

- Ellenőrizze a biztosítékot (3) a készülék hátoldalán 

A készülék működik, de nem permetezi szét a terméket: 

- Ellenőrizze, hogy a fúvóka (8) nincs-e elzáródva 

Ha a készülék működésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +90 531 938 76 36 tele fonszámon
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