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Zkontrolujte hodnotu kapaliny 
v nastavení průtokoměru. Před 
zahájením dezinfekce se ujistěte, 
že je směsný poměr správný. 
(Viz návod MultiClean.)

Stiskněte spoušť na 
rozprašovací rukojeti (A).

Pro úpravu směsného poměru: 
použijte seřizovací šroub na 
přípojce láhve – otáčením šroubu 
ve směru chodu hodinových ručiček 
se hodnota sníží, proti směru 
chodu hodinových ručiček se zvýší. 

Rozprašovací rukojeť vložte zpět 
do držáku (A). 

Zavřete a uzamkněte dvířka (A). 
Vypněte jednotku (B).
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Odemkněte a otevřete dvířka (A). 
Zkontrolujte, zda je na polici 
uvnitř láhev s čisticím nebo 
dezinfekčním prostředkem (B). 

Otevřete přívod vody (A). Otočte volič funkcí do 
polohy pro dezinfekci (A). 
Žlutá = dezinfekce.

Vyjměte z držáku rozprašovací 
rukojeť. Namiřte ji směrem 
od sebe. 

Zapněte jednotku (A).
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Nastavte koncentraci dezinfekce
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Čištění a dezinfekce – vany a sprchová zařízení

6 7 8 9 10

Aktivujte nastavení oplachování.

Při čištění vany: otevřete odtok. 
Nechte z vany odtéct zbytek 
dezinfekčního roztoku.

Při čištění vany s perličkou: 
rozprašovací rukojeť zasuňte 
do vstřikovacího otvoru. Stiskněte 
a přidržte spoušť. Voda musí 
proudit ze všech trysek. 

Důkladně opláchněte veškeré 
součásti zařízení. Ujistěte se, 
že z vany nebo sprchového 
zařízení byl odstraněn veškerý 
dezinfekční prostředek. 

Při čištění vany s perličkou: 
aktivujte perličku a nechte ji běžet 
30 sekund, aby byla ze systému 
odstraněna veškerá voda. 

Po poslední dezinfekci v daném 
dni vanu nebo sprchové zařízení 
a jeho příslušenství osušte. 
Jednotku MultiClean vypněte. 
Uzavřete přívod vody.

1

Aktivujte nastavení dezinfekce. 
Uchopte rozprašovací rukojeť 
a namiřte ji na zařízení. 
Zapněte jednotku.
Při čištění vany: uzavřete odtok. 

2

Při čištění vany s perličkou: 
rozprašovací dezinfekční rukojeť 
zasuňte do vstřikovacího otvoru. 
Stiskněte a přidržte spoušť. 
Dezinfekční prostředek musí 
proudit ze všech trysek 
nejméně 30 sekund.

4

Všechny 
dezinfikované 
povrchy důkladně 
vydrhněte.

5

Dezinfekční prostředek nechte 
působit po dobu uvedenou 
v jeho návodu. Všechny 
plochy a příslušenství otřete 
hadříkem namočeným 
v dezinfekčním roztoku.

3

Dezinfekční prostředek 
nastříkejte na vnitřní povrchy 
vany a sprchového zařízení 
a také na všechny povrchy 
příslušenství. 

Nebezpečí úrazu
NEPOUŽÍVEJTE 
ke sprchování 
pacientů/klientů. 
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