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Ο ψεκαστήρας ψυχρής εκνέφωσης B&G 2600 FLEX-A-LITE, είναι ο πλέον ευέλικτος  ψεκαστήρας αυτού του τύπου.  
Προσφέρει την δυνατότητα ψεκασμού από ULV (υπέρ μικρού όγκου) έως LV(χαμηλού όγκου). 
O ευέλικτος αυλός ψεκασμού (προσφέρεται σε δύο μήκη 46 εκ και 120 εκ.)  δίνει την δυνατότητα προσέγγισης και 
δύσκολων χώρων.  (π.χ ψευδοροφές, φρεάτια αποχετεύσεων, πίσω από έπιπλα κ.λ.π) 
  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FOGGER 2600-CE FLEX-A-LITE 
 

 Γεμίζουμε το δοχείο με τη ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος που χρειαζόμαστε και όχι περισσότερο από 5,5 
λίτρα. (Ετοιμάζουμε το ψεκαστικό διάλυμα πάντοτε σε χωριστό δοχείο) 

 Τοποθετούμε το Fogger στο σημείο που θα αρχίσουμε την εφαρμογή. 

 Ανοίγουμε περιστρέφοντας και τοποθετούμε  τον διακόπτη του μπεκ στην επιθυμητή παροχή. 

 Ανοίγουμε τον διακόπτη της συσκευής. 

 Μετά το τέλος της εργασίας και πριν κλείσουμε την συσκευή κλείνουμε τον διακόπτη του μπεκ. 

 Να φοράτε πάντοτε τις ειδικές προστατευτικές στολές και μάσκες. 
 
Τα μέγεθος της σταγόνας και η ποσότητα του ψεκαζόμενου υλικού εξαρτάται από το άνοιγμα του διακόπτη του 
μπεκ. 
Όσο περισσότερο περιστρέφουμε το μπεκ τόσο μεγαλύτερη παροχή και μεγαλύτερο το μέγεθος της σταγόνας. 
Το μέγεθος της σταγόνας κυμαίνεται από 20-80μ.Το μικρό μέγεθος σταγόνας παραμένει στον αέρα για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και είναι χρήσιμο για καταπολέμηση εντόμων και ειδικά ιπταμένων. Το μεγάλο μέγεθος σταγόνας 
είναι κατάλληλο για εφαρμογές απολυμαντικών, αποσμητικών και χημικών επικάλυψης επιφανειών. 
Μετά το τέλος της εργασίας καθαρίζουμε και πλένουμε την συσκευή και την αφήνουμε να δουλέψει για 1-2 λεπτά 
με τον διακόπτη του μπεκ κλειστό για να αδειάσουν όλες οι σωληνώσεις. 
Ελέγχουμε όλα τα μέρη του Fogger. 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ποτέ δεν σταματούμε την λειτουργία της συσκευής, εάν προηγουμένως δεν κλείσουμε τον διακόπτη του 
μπεκ και περάσουν 1-2 λεπτά της ώρας.  
Εάν παρατηρηθεί υπερθέρμανση της συσκευής, ελέγχουμε και καθαρίζουμε το φίλτρο στην βάση).   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   
Το ειδικά σχεδιασμένο μπεκ παρέχει την δυνατότητα παροχής από 0-500 ml/min. 
αποφεύγουμε όμως παροχή μεγαλύτερη των 250ml/min και ειδικά σε κλειστό χώρο.   
Με ¼ στροφή διακόπτη μπεκ-παροχή =10ml/min 
Με ½ στροφή διακόπτη μπεκ-παροχή =22ml/min 
Με ¾ στροφή διακόπτη μπεκ-παροχή =35ml/min 
Με 1  στροφή διακόπτη μπεκ-παροχή =74ml/min 
 

 Δοκιμάστε πρώτα τη συσκευή με καθαρό νερό. 

 Χρησιμοποιείτε πάντοτε εντομοκτόνα διαλυτά σε νερό. 

 Μη χρησιμοποιείτε διαλύτη άλλο υλικό εκτός του νερού. 


