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HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER

VOORWOORD
Bedankt voor uw aankoop van de HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER1.0. Dit
krachtige, eenvoudig te gebruiken systeem kan binnen enkele seconden
negatieve effect uit de lucht verwijderen. In combinatie met de goedgekeurde
HYGENIQ CLEAN AIR MIST reinigen deze fogger oppervlakken ook veel
effectiever. Dankzij de 24 V Li-ion batterij en de hervulbare tank kunt u zo
lang reinigen als u maar wilt. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig en
zorg dat u vertrouwd raakt met de bedienings- en onderhoudsprocedures.
Bewaar de handleiding op een veilige plaats.
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Paklijst
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Veiligheidsinstructies
De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding en op het apparaat gebruikt om de lezer te
wijzen op veiligheidsaspecten en belangrijke informatie:
Symbool

Term
WAARSCHUWING

STERKE MAGNEET

PACEMAKER

BATTERIJEN

Uitleg
Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als de veiligheidsinstructies
niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of
omstanders of tot lichte en/of matige schade aan het product of het
milieu.
Geeft aan dat het apparaat sterke magneten bevat. Dergelijke
magneten kunnen pacemakers laten stoppen en schade aan
elektronische gegevens veroorzaken, bijvoorbeeld aan de gegevens
die op toegangspassen zijn opgeslagen.
Geeft aan dat dragers van een pacemaker bij de bediening en het
onderhoud minimaal 15 centimeter afstand tot het apparaat
moeten houden. In dit specifieke geval mogen operators het
apparaat niet op hun rug dragen.
Geeft aan dat het een apparaat is dat op batterijen werkt. Batterijen
moeten gescheiden worden afgevoerd, in overeenstemming met de
plaatselijke wet- en regelgeving. Het is raadzaam om de batterij
voor gebruik volledig op te laden.

Lees alle instructies voordat u de HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER gebruikt.
Waarschuwingen bij het gebruik van het apparaat:
Bedien het apparaat niet voordat u de instructies hebt gelezen en volledig hebt begrepen. Bij verkeerd
gebruik kan het apparaat gevaar opleveren voor de operator en anderen en vervalt de fabrieksgarantie.
Lees en begrijp voor gebruik het volgende:
•
•
•

een risico-evaluatie voor het uit te voeren werk;
veiligheidsinformatieblad MSDS Chemical Data;
risicobeoordeling voor chemisch gebruik.

Zorg dat de HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER voor en tijdens het gebruik en tijdens het transport altijd rechtop
blijft staan en goed is vastgemaakt.
Gebruik uitsluitend goedgekeurde HYGENIQ CLEAN AIR MIST en batterijen voor het veilige gebruik van dit
apparaat. Bij het gebruik van andere verbruiksartikelen in de fogger vervalt het recht op garantie. Ook kan er
schade aan de interne onderdelen en een mogelijk risico voor de operator ontstaan.
Dragers van pacemakers moeten tijdens het onderhoud en de bediening minimaal 15 centimeter afstand
houden van de geïntegreerde magneten in de HYGENIQ CLEAN AIR FOGGER.
Zorg ervoor dat de operator volledig is opgeleid voordat het apparaat wordt gebruikt.
Richt de spray niet direct op mensen en dieren.
Gebruik het apparaat uitsluitend in een droge omgeving en houd water en andere vloeistoffen uit de buurt
van de luchtinlaat van de motor.
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Productomschrijving
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Item

Specificatie

Gewicht product
(zonder batterij)

7,9 kg

Afmetingen product

Behuizing: 200 x 595 x 225 mm
Inclusief harnas: 300 x 600 x 315 mm

Capaciteit tank

3,5 l

Gewicht batterij

1,3 kg

Batterijspanning

24 V DC

Batterijduur

1 uur

Ingangsspanning
batterijlader

100~250 V AC

Oplaadtijd

1 uur en 50 minuten

Sproeisnelheid

175~100 ml/minuut

Lengte slang

1,2 meter

Druppelgrootte

20~150 µm

Sproeikoppen

3 x 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm

Theoretische capaciteit

12.000 m3

per tank
Machinevermogen

450 W

Sproeiafstand

5~6 meter

Pomp

24 V DC, 5 W, 100 ml/minuut

Materiaal behuizing

LDPE

Materiaal handgreep

Aluminium
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Ingebruikname
1. De batterij opladen
Verwijder de gele bescherming voordat u de batterij voor de eerste keer oplaadt. Zorg ervoor dat de batterij
voor ieder gebruik volledig is opgeladen.

2. De vloeistoftank vullen
Plaats het apparaat rechtop en zorg dat het niet kan omvallen. Schroef de dop van de vloeistoftank en giet
de goedgekeurde HYGENIQ CLEAN AIR MIST in de tank.
Of:
Neem de vloeistoftank van het apparaat en zet hem rechtop, zonder dat hij kan omvallen. Schroef de dop
van de vloeistoftank en giet de benodigde hoeveelheid goedgekeurde HYGENIQ CLEAN AIR MIST in de tank.
Plaats de vloeistoftank in het rechtopstaande apparaat terug. Let op: Met 1 liter HYGENIQ CLEAN AIR MIST
kunt u ongeveer 3650 m3 behandelen.

3. De batterij in het apparaat plaatsen
Open de klep van de batterijbehuizing en schuif de volledig opgeladen batterij in de batterijbehuizing, totdat
u een klik hoort. Controleer of de batterij correct is geplaatst en sluit dan de klep. Gebruik de klemmen aan
de zijkanten van de batterij om de batterij uit de behuizing te halen.
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4. De sproeikop in de handgreep bevestigen
Kies de juiste sproeikop voor de behandeling.
Sproeikoppen

Druppelgrootte Sproeiafstand

Duur (3,5 liter)

Toepassing

3 x 0,3 mm

~20 µm

5~6 m

35 minuten

binnen

0,5 mm

~30 µm

5~6 m

30 minuten

binnen

0,8 mm

~40 µm

5~6 m

25~30 minuten

binnen

1,0 mm

~60 µm

5~6 m

20~25 minuten

buiten
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Bediening
1. Zet het apparaat met gevulde tank op een tafel en bevestig de handgreep aan de onderste haak.

2. Zet de hoofdschakelaar op “On” voordat u de fogger op uw rug plaatst en stel de riemen van het
draagharnas zo af dat u zo comfortabel mogelijk kunt werken.
3. Bedieningsstappen voor de fogger:
Stap 1 – Het apparaat aanzetten

Stroomschakelaar – schuif naar de stand “On”.

De stroomindicator zal oplichten.
De cumulatieve timer geeft de bedrijfsuren tot aan het
laatste gebruik weer.

234

Stap 2 – Druk op de knop en
begin met foggen

Druk de knop eenmaal in.
De sproeikop begint te foggen.
De cumulatieve timer start.

234

Stap 3 – Het apparaat uitzetten

Druk de knop nogmaals in. De sproeikop stopt met
foggen.

De cumulatieve timer stopt en de totale bedrijfsduur
wordt geregistreerd.

235

Stroomschakelaar – schuif naar de stand “Off”. De
batterij wordt uitgeschakeld.
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4. Aanvullende informatie:
Verspreid de mist bij voorkeur zo hoog mogelijk door de ruimte voor een optimaal effect. Vooral bij grotere
ruimtes / kamers is dat aan te bevelen. De mistdruppels krijgen dan de kans om samen te klonteren met
ongewenste stoffen in de lucht die vervolgens naar beneden zakken en niet meer ingeademd kunnen
worden. Tijdens dit proces ontstaat er een onzichtbaar scherm dat de lucht van boven naar beneden zuivert.
HYGENIQ CLEAN AIR MIST kan ook worden gebruikt om oppervlakken te reinigen. Veeg de oppervlakken
schoon nadat de nevel op de beoogde objecten is gespoten. Specifieke ‘risicopunten’ zoals deurklinken,
lichtschakelaars en andere aanraakpunten of contactoppervlakken kunnen rechtstreeks worden
aangesproken om een optimale hygiëne te garanderen. Gebruik MIST regelmatig voor optimale hygiënische
resultaten.
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Onderhoud
De fogger moet bij normaal gebruik worden onderhouden:
1.
2.
3.
4.

Maak de vloeistoftank na ieder gebruik leeg en spoel de tank en de slang met schoon water.
Laad de batterij na ieder gebruik volledig op.
Het is het beste om het apparaat niet langer dan 4 uur onafgebroken te gebruiken.
Gebruik het apparaat uitsluitend rechtop en in een droge omgeving en houd water en andere
vloeistoffen uit de buurt van de luchtinlaat van de motor.

5. De sproeikoppen moeten samen met de schroevendraaier in de kleine gereedschapshouder worden
opgeborgen. De gereedschapshouder kan aan de veerhaak van het draagharnas worden bevestigd
(3 sproeikoppen in de houder en 1 in de handgreep).

6. Neem bij problemen met uw fogger contact op met HYGENIQ.
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