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ROZMIESZCZENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW MASZYNY

Główne elementy zestawu Disinfector to:

1. Dolne dysze.
2. Przełącznik sterowania pistoletem rozpylającym.
3. Zawór sterowania przepływem lewych górnych dysz.
4. Zawór sterowania przepływem prawych górnych dysz.
5. Pokrętło regulacji obrotu wspornika górnych dysz.
6. Przełącznik sterowania górnymi dyszami.
7. Przełącznik sterowania dolnymi dyszami.
8. Górne dysze.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać i przestrzegać 
instrukcji zawartych w dokumencie UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA dostarczonym wraz z 
urządzeniem, oprócz instrukcji zawartych w poniższym dokumencie.

UWAGA:

• Ta maszyna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, ani o niewielkim doświadczeniu lub 
też niezbyt dobrze znające maszynę.

• Dzieci powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych i nie mogą bawić się maszyną.
• Rozpylanego produktu nigdy nie należy kierować w stronę urządzeń zawierających elementy 

elektryczne.
• Podczas pracy nie kierować rozpylanego strumienia w stronę twarzy lub osób znajdujących 

się w pobliżu.
• Pistolet rozpylający nie może być używany, jeśli został upuszczony lub jeśli widoczne są 

oznaki uszkodzenia.
• Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nie występują wycieki płynów.
• Czyszczenie i konserwacja leżące w gestii użytkownika nie mogą być wykonywane przez 

dzieci bez nadzoru.
• Maszynę pod napięciem przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA

4

2

3 6

4 75

5

1

8



OPIS OGÓLNY

OPIS TECHNICZNY
Zestaw Disinfector to przyrząd do sanityzacji podłóg, który, podczas swego poruszania się, poprzez rozpylanie określonych środków 
dezynfekcyjnych w obszarach przejść, jest w stanie zredukować występowanie czynników patogennych. Maszyna z zestawem Disinfector 
może być używana tylko w tym celu.

ETYKIETY STOSOWANE W ZESTAWIE DISINFECTOR

Symbol rozmieszczenia przełącznika sterowania górnymi dyszami:
Jest stosowany w maszynie do wskazywania przełącznika, który steruje uruchamianiem górnych dysz rozpylających.

Symbol rozmieszczenia przełącznika sterowania dolnymi dyszami:
Jest stosowany w maszynie do wskazywania przełącznika, który steruje uruchamianiem dolnych dysz rozpylających.

Etykieta ostrzegawcza dotycząca użytkowania i postoju maszyny:
Jest stosowana w maszynie do wskazywania ostrzeżeń dotyczących prawidłowego użytkowania maszyny.

PRZYGOTOWANIE MASZYNY

NAPEŁNIANIE WODĄ ZBIORNIKA ROZTWORU
Przed napełnieniem zbiornika roztworu, należy:

1. Przestawić maszynę na miejsce przeznaczone do napełniania zbiornika roztworu.
2. Wykonać poniższe kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyny, patrz paragraf ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY 

znajdujący się w instrukcji użytkowania i konserwacji maszyny.
3. Wykonać poniższe kroki w celu napełnienia wodą zbiornika roztworu, patrz paragraf NAPEŁNIANIE WODĄ ZBIORNIKA ROZTWORU 

znajdujący się w instrukcji użytkowania i konserwacji maszyny.

ROZTWÓR SANITYZUJĄCY
W przypadku maszyn BMg ze zbiornikiem 3-litrowym, po napełnieniu zbiornika roztworu czystą wodą należy wykonać następujące czynności:

1. Wykonać poniższe kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyny, patrz paragraf ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY 
znajdujący się w instrukcji użytkowania i konserwacji maszyny.

2. Nacisnąć dźwignię odczepiania zbiornika rekuperacyjnego (1) i obrócić do pozycji konserwacji zbiornik rekuperacyjny (Rys.1).
3. Odłączyć złącze męskie (2) od złącza żeńskiego (3) znajdującego się w pokrywie zbiornika detergentu (Rys.2).

NOTA: przed pociągnięciem złącza męskiego nacisnąć na dźwignię złącza żeńskiego.

4. Wyjąć zbiornik detergentu (4) z komory w zbiorniku roztworu, naciskając na uchwyt na zbiorniku (Rys.3).
5. Odkręcić korek (10) zbiornika detergentu (Rys.4).
6. Napełnić zbiornik sanityzującym produktem chemicznym w stężeniu i w sposób wskazany na etykiecie przez producenta produktu 

sanityzującego.

OSTROŻNIE: Zaleca się stosowanie ŚOI (środki ochrony indywidualnej) odpowiednich do wykonywanej pracy.
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7. Zamknąć prawidłowo korek, aby uniknąć wycieku płynu podczas pracy.
8. Włożyć zbiornik do komory w zbiorniku roztworu, naciskając na uchwyt na zbiorniku.
9. Podłączyć złącze męskie do złącza żeńskiego znajdującego się na pokrywie zbiornika detergentu.
10. Obrócić zbiornik rekuperacyjny do pozycji roboczej. Zwrócić uwagę, aby system blokujący zbiornik rekuperacyjny był prawidłowo włączony.

W przypadku maszyn BMg ze zbiornikiem 10-litrowym, po napełnieniu zbiornika roztworu czystą wodą należy wykonać następujące czynności:

1. Odłączyć złącze męskie (6) od złącza żeńskiego (7) znajdującego się w pokrywie zbiornika detergentu (Rys. 5).

NOTA: przed pociągnięciem złącza męskiego nacisnąć na dźwignię złącza żeńskiego.

2. Wyjąć zbiornik detergentu (8) z komory znajdującej się w przedniej części maszyny, naciskając na uchwyt na zbiorniku (Rys. 6).
3. Odkręcić korek (9) zbiornika detergentu (Rys. 7).
4. Napełnić zbiornik sanityzującym produktem chemicznym w stężeniu i w sposób wskazany na etykiecie przez producenta produktu 

sanityzującego.

OSTROŻNIE: Zaleca się stosowanie ŚOI (środki ochrony indywidualnej) odpowiednich do wykonywanej pracy.

5. Zamknąć prawidłowo korek, aby uniknąć wycieku płynu podczas pracy.
6. Włożyć zbiornik do komory znajdującej się w przedniej części maszyny, naciskając na uchwyt na zbiorniku.
7. Podłączyć złącze męskie do złącza żeńskiego znajdującego się na pokrywie zbiornika detergentu.

W przypadku maszyn BMg ze zbiornikiem 20-litrowym, po napełnieniu zbiornika roztworu czystą wodą należy wykonać następujące czynności:

1. Odkręcić korek (10) zbiornika detergentu (Rys. 8).
2. Napełnić zbiornik sanityzującym produktem chemicznym w stężeniu i w sposób wskazany na etykiecie przez producenta produktu 

sanityzującego.

OSTROŻNIE: Zaleca się stosowanie ŚOI (środki ochrony indywidualnej) odpowiednich do wykonywanej pracy.

3. Zamknąć prawidłowo korek, aby uniknąć wycieku płynu podczas pracy.

W przypadku maszyn MMg i Magna, po napełnieniu zbiornika roztworu czystą wodą należy wykonać następujące czynności:

1. Odkręcić korek (11) znajdujący się w pobliżu kolumny kierownicy (Rys. 9).
2. Napełnić zbiornik sanityzującym produktem chemicznym w stężeniu i w sposób wskazany na etykiecie przez producenta produktu 

sanityzującego.

OSTROŻNIE: Zaleca się stosowanie ŚOI (środki ochrony indywidualnej) odpowiednich do wykonywanej pracy.

3. Zamknąć prawidłowo korek, aby uniknąć wycieku płynu podczas pracy.

Przed rozpoczęciem sanityzacji należy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzić, czy ilość roztworu sanityzującego znajdująca się w zbiorniku roztworu jest odpowiednia do pracy, jaką zamierza się wykonać, 
w przeciwnym razie napełnić zbiornik roztworu, patrz paragraf NAPEŁNIANIE WODĄ ZBIORNIKA ROZTWORU znajdujący się w instrukcji 
użytkowania i konserwacji maszyny, a także paragraf „ROZTWÓR SANITYZUJĄCY” na stronie 5.

2. Sprawdzić, czy wyłącznik główny jest w pozycji „0”, obrócić klucz o jedną czwartą obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. Przy wyłączonej maszynie wyjąć klucz z tablicy sterowniczej.

3. Podłączyć złącze akumulatorów do złącza głównej instalacji maszyny, dwa złącza znajdują się wewnątrz maszyny, we wnęce akumulatorów.

OSTRZEŻENIE: Zaleca się, aby czynności podłączania do instalacji elektrycznej zostały zlecone wyspecjalizowanemu personelowi, 
przeszkolonemu przez centrum obsługi technicznej.

4. Ustawić się z tyłu po prawej stronie maszyny i sprawdzić, czy hamulec elektryczny znajdujący się w motoreduktorze trakcyjnym jest 
aktywny, obrócić dźwignię w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

5. Ustawić się z przodu maszyny i sprawdzić, czy korek filtra układu wodnego jest zamknięty, w przeciwnym razie dokręcić go.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY
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ROZPOCZĘCIE PRACY

Aby rozpocząć pracę, należy:

1. Wykonać wszystkie kontrole opisane w rozdziale „PRZYGOTOWANIE DO PRACY” na stronie 6.
2. Usiąść na miejscu operatora.
3. Wsunąć klucz w wyłącznik główny znajdujący się na pulpicie sterowniczym. Ustawić wyłącznik główny w położeniu “I”, obracając klucz o 

jedną czwartą obrotu w prawo.
4. Otworzyć strumień roztworu sanityzującego, zadziałać na pokrętło regulacji zaworu znajdujące się z tyłu po lewej stronie kolumny 

kierownicy.

NOTA: Aby całkowicie otworzyć strumień roztworu sanityzującego, przesunąć pokrętło w górę aż do oporu.

5. Włączyć funkcję rozpylania produktu sanityzującego.

NOTA: W przypadku zamiaru rozpylenia produktu sanityzującego tylko z dysz dolnych, nacisnąć przełącznik (1) znajdujący się na 
kolumnie kierownicy (Rys. 1).

NOTA: W przypadku zamiaru rozpylenia produktu sanityzującego tylko z dysz górnych, nacisnąć przełącznik (2) znajdujący się na 
kolumnie kierownicy (Rys. 1).

NOTA: W przypadku zamiaru rozpylenia produktu sanityzującego zarówno z dysz górnych, jak i dolnych, nacisnąć przełącznik (1) i (2) 
znajdujące się na kolumnie kierownicy (Rys. 1).

NOTA: Jeśli kontrolka led na przełączniku jest włączona, system rozpylania jest aktywny, zaś jeśli kontrolka led jest wyłączona, system 
jest nieaktywny.

NOTA: W celu wyłączenia systemu rozpylania nacisnąć ponownie przełącznik.

6. Po naciśnięciu na pedał gazu maszyna zacznie się przemieszczać i rozpylać produkt sanityzujący.

NOTA: Podawanie produktu sanityzującego następuje tylko po osiągnięciu określonej prędkości, poniżej której zestaw Disinfector nie 
włącza się.

Maszyna zacznie teraz pracować z pełną wydajnością do momentu wyczerpania roztworu sanityzującego lub rozładowania akumulatora.

NOTA: Jeśli podczas pracy pedał gazu zostanie zwolniony, maszyna zacznie zwalniać, a pompa produktu sanityzującego przestanie 
podawać produkt w układzie wodnym maszyny. Dwa silniki znajdujące się w górnych otworach, po zwolnieniu pedału gazu, będą nadal 
pracowały przez kilka sekund, aby umożliwić wydostanie się środka sanityzującego znajdującego się w układzie wodnym maszyny.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy nie kierować rozpylanego strumienia w stronę elementów elektrycznych ani osób znajdujących się w 
pobliżu.
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ZESTAW PISTOLETU ROZPYLAJĄCEGO
Na życzenie klienta maszyna może być wyposażona w zestaw pistoletu rozpylającego. Aby z niego skorzystać, należy wykonać następujące 
czynności:

1. Zatrzymać maszynę.
2. Zejść z maszyny i ustawić się w jej tylnej części.
3. Wyjąć z zacisków pistolet spryskujący, który znajduje się w tylnej części maszyny.
4. Włączyć pompę opcjonalnego zestawu pistoletu spryskującego, naciskając przełącznik (3) znajdujący się w tylnej części maszyny (Rys. 3).

NOTA: Po naciśnięciu przycisku (3) włączy się znajdująca się na nim kontrolka led.

OSTROŻNIE: Zaleca się stosowanie ŚOI (środki ochrony indywidualnej) odpowiednich do wykonywanej pracy.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy nie kierować rozpylanego strumienia w stronę elementów elektrycznych, w stronę twarzy ani osób 
znajdujących się w pobliżu.

NOTA: Przed włączeniem zestawu pistoletu rozpylającego sprawdzić, czy ilość roztworu sanityzującego jest odpowiednia do 
wykonywanej pracy.

5. Włączyć podawanie strumienia roztworu poprzez naciśnięcie dźwigni znajdującej się na pistolecie.

FUNKCJE DODATKOWE

CHWILOWE WYŁĄCZENIE PODAWANIA PRODUKTU SANITYZUJĄCEGO
W tylnej części maszyny znajdują się dwa zawory sterujące strumieniem roztworu sanityzującego do górnych dysz. Aby uniemożliwić działanie 
jednej z dysz, należy wykonać następujące czynności:

1. Zatrzymać maszynę.
2. Zejść z maszyny i ustawić się w jej tylnej części.
3. Obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara dźwignię znajdującą się w zaworze (2), w przypadku zamiaru zablokowania 

podawania roztworu sanityzującego z lewej dyszy (Rys. 1).
4. Obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara dźwignię znajdującą się w zaworze (2), w przypadku zamiaru zablokowania 

podawania roztworu sanityzującego z lewej dyszy (Rys. 2).

NOTA: Zablokowane zostanie tylko podawanie roztworu sanityzującego, zaś wentylator znajdujący się w otworze będzie nadal działał.

5. Zająć miejsce kierowcy i kontynuować pracę.

KONIEC PRACY
Po zakończeniu pracy i przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć funkcję rozpylania produktu sanityzującego, naciskając przełącznik znajdujący się na kolumnie kierownicy.

NOTA: Jeśli kontrolka led na przełączniku jest włączona, oznacza to, że system rozpylania jest aktywny, zaś jeśli kontrolka led jest 
wyłączona, system jest nieaktywny.

2. Postawić maszynę w miejscu przeznaczonym do wykonywania prac konserwacyjnych.

OSTRZEŻENIE: Miejsce przeznaczone do wykonania tej operacji powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP i 
ochrony środowiska.

3. Wyłączyć maszynę, ustawić wyłącznik główny w pozycji „0”, obrócić klucz o jedną czwartą obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Wyjąć klucz z tablicy sterowania.

4. Wykonać wszystkie procedury wymienione w rozdziale „CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE” na stronie 9.
5. Po zakończeniu czynności konserwacyjnych zaprowadzić maszynę do miejsca jej przechowywania.

UWAGA: Zaparkować maszynę w zamkniętym pomieszczeniu, na płaskim podłożu. W pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się 
przedmioty, które mogłyby uszkodzić urządzenie lub zostać przez nie uszkodzone.

6. Zapewnić bezpieczeństwo maszyny, patrz paragraf ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY znajdujący się w instrukcji użytkowania 
i konserwacji maszyny.
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CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji konserwacji należy wykonać następujące czynności:

1. Umieścić maszynę w miejscu przeznaczonym do wykonywania czynności konserwacji.

OSTRZEŻENIE: Miejsce przeznaczone do wykonania tej operacji powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP i 
ochrony środowiska.

2. Wykonać poniższe kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, patrz paragraf ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY znajdujący się 
w instrukcji użytkowania i konserwacji maszyny.

UWAGA: Zaleca się stosowanie ŚOI (środki ochrony indywidualnej) odpowiednich do wykonywanej pracy.

CZYSZCZENIE FILTRA UKŁADU WODNEGO
Aby wyczyścić filtr układu wodnego, należy wykonać następujące czynności:

1. Zamknąć zawór, uniemożliwiając wypływ strumienia płynu; przesunąć w dół pokrętło (1) znajdujące się w bocznej lewej części wału 
kierownicy (Rys.1).

2. Wyjąć korek (2) z korpusu filtra roztworu sanityzującego (Rys. 2).
3. Opłukać wkład filtra pod strumieniem bieżącej wody. W razie potrzeby, użyć szczotki do usunięcia zabrudzeń.
4. Po oczyszczeniu wkładu filtra, w celu ponownego zamontowania wszystkich elementów, powtórzyć wymienione czynności w odwrotnej 

kolejności.

CZYNNOŚCI REGULACJI
Przed wykonaniem jakiejkolwiek regulacji należy wykonać następujące czynności:

1. Umieścić maszynę w miejscu przeznaczonym do wykonywania czynności konserwacji.

OSTRZEŻENIE: Miejsce przeznaczone do wykonania tej operacji powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP i 
ochrony środowiska.

2. Wykonać poniższe kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, patrz paragraf ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY znajdujący się 
w instrukcji użytkowania i konserwacji maszyny.

UWAGA: Zaleca się stosowanie ŚOI (środki ochrony indywidualnej) odpowiednich do wykonywanej pracy.

REGULACJA KIERUNKU GÓRNYCH DYSZ
Aby wyregulować kierunek górnych dysz, wykonać następujące czynności:

1. Ustawić się w tylnej części maszyny.
2. Poluzować pokrętło (1) i obrócić wspornik przenośnika (Rys. 1).
3. Po znalezieniu prawidłowej pozycji, dokręcić pokrętło (1).
4. Poluzować pokrętło (2) i obrócić przenośnik (Rys. 2).
5. Po znalezieniu prawidłowej pozycji, dokręcić pokrętło (2).
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NAPRAWA USTEREK
W niniejszym rozdziale przedstawiono najczęściej występujące problemy związane z użytkowaniem maszyny. Jeśli usunięcie usterek nie będzie 
możliwe przy pomocy poniższych informacji, należy się skontaktować z najbliższym serwisem technicznym.

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

ROZPYLANIE ROZ-
TWORU SANITYZU-
JĄCEGO NIEWY-
STARCZAJĄCE

Ilość roztworu sanityzującego 
znajdująca się w układzie wodnym jest 
nieodpowiednia do wykonywanej pracy.

Sprawdzić, czy ilość roztworu sanityzującego znajdująca się w układzie 
wodnym jest odpowiednia do wykonywanej pracy, w przeciwnym 
razie uzupełnić. Patrz paragraf NAPEŁNIANIE WODĄ ZBIORNIKA 
ROZTWORU znajdujący się w instrukcji użytkowania i konserwacji 
maszyny oraz paragraf „ROZTWÓR SANITYZUJĄCY” na stronie 5.

Filtr roztworu sanityzującego zatkany.
Sprawdzić, czy filtr roztworu sanityzującego nie jest zatkany, w 
przeciwnym razie wyczyścić go, patrz paragraf „CZYSZCZENIE FILTRA 
UKŁADU WODNEGO” na stronie 9.
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