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A Belangrijke veiligheidsinstructies
1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze belangrijke informatie en de gebruikershandleiding
zorgvuldig door voordat u het toestel gaat gebruiken.

Bewaar deze informatie om ze later te kunnen raadplegen!

VOORZICHTIG

• Controleer het apparaat op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is! Contacteer Safe & Clean. Vervang een
beschadigd onderdeel altijd door een onderdeel van het oorspronkelijke type.

• Het toestel mag enkel worden gebruikt voor het ontsmetten van de handen voor niet-professionele gebruikers zoals de klanten van een
winkel of warenhuis, bezoekers van een ziekenhuis.

• Het toestel mag enkel binnen worden gebruikt. De maximale toegelaten omgevingstemperatuur bedraagt 30 °C. De ondergrond moet
proper, effen en volledig horizontaal zijn.

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het toestel
en mits zij begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren
zonder toezicht.

• Het toestel mag uitsluitend worden beheerd door personen die de gebruikershandleiding hebben gelezen en dus voldoende op de
hoogte zijn van de werking, bediening, onderhoud, … van het toestel, zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

• Plaats en transporteer het toestel steeds rechtop!
• Vermijd teveel ontsmettingsvloeistof op je handen. Bij statische ontlading kan de ontsmettingsvloeistof ontvlammen en brandwonden op

de handen veroorzaken.
• De opvangbak moet regelmatig worden leeggemaakt om opstapeling van ontsmettingsvloeistof te vermijden.
• De ontsmettingsvloeistof kan bepaalde hoeveelheden dampen doen ontstaan. Bij bedwelming moet je zo vlug mogelijk frisse lucht

inademen.
• Plaats het toestel steeds in goed verluchte ruimtes, waarbij er minstens 10 luchtverversingen per uur zijn.
• Plaats het toestel in een voldoende verlichte ruimte voor een goede zichtbaarheid.
• Voorzie steeds een brandblusser in de buurt.
• Voorzie een geleidende plaat als de vloer onvoldoende geleidend is (bijvoorbeeld in ziekenhuizen). Als de vloer onvoldoende geleidend

is, is er een verhoogd risico voor statische ontlading via het lichaam. De statische ontlading van een persoon kan een ontstekingsbron
zijn die het ontsmettingsvloeistof doet ontbranden.

• Bij het type met netsnoer: gebruik enkel het meegeleverde netsnoer!
• Hou rekening met de veiligheidsaanbevelingen en mogelijke gevaren op het veiligheidsinformatieblad van de ontsmettingsvloeistof.
• Zorg dat de achterzijde goed bereikbaar is. Hou minstens 60 cm vrij aan de achterkant. Plaats het toestel uit de buurt van asbakken.

WAARSCHUWING

• Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
• Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het

apparaat schoon te maken.
• Gebruik geen hogedrukspuit om het toestel of in de buurt van het toestel te reinigen.

Algemeen

Dit apparaat is beschikbaar in een uitvoering geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt, en een uitvoering met batterij.

Elektromagnetische velden

Dit apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en normen met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recyclen

Het apparaat mag niet als huishoudelijk afval worden weggegooid.

Het apparaat (type batterij) bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die niet als huishoudelijk afval mag worden
weggegooid.

Lever uw apparaat in bij een officieel inzamelpunt.

Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van accu’s.

A Belangrijke veiligheidsinstructies
1 Belangrijke veiligheidsinstructies
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Vragen?

Neem contact op met de fabrikant:

Safe & Clean

Ambachtstraat 18

8820 Torhout

info@safeandclean.be

http://www.safeandclean.be

+32 (0)50 95 04 23

A Belangrijke veiligheidsinstructies6
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B Voorwoord
1 Voorwoord

U hebt een goede keuze gemaakt met de aanschaf van een toestel van Safe & Clean. Dit modern toestel is het resultaat van vele jaren ervaring.

Safe & Clean is continue bezig met het verbeteren van haar producten. Safe & Clean behoudt zich dan ook het recht om veranderingen en
verbeteringen aan te brengen die zij nodig acht. Safe & Clean is NIET verplicht deze wijzigingen op vroeger geleverde toestellen aan te brengen.

Wij danken u alvast voor de samenwerking en het vertrouwen dat u in ons product stelde.

2 Gebruik van de handleiding

Vooraleer met het toestel aan de slag te gaan, is het verplicht om deze gebruikershandleiding te lezen en grondig kennis te nemen van de informatie in
deze gebruikershandleiding. Alle handelingen aan het toestel moeten worden uitgevoerd zoals in de gebruikershandleiding wordt beschreven.

Deze gebruikershandleiding is een vast onderdeel van het toestel en dient, zoals voorgeschreven in de geldende wetgeving, voor raadpleging bewaard
te blijven tot en met het afvoeren van het toestel.

Zorg dat deze gebruikershandleiding steeds binnen handbereik is voor mensen die met het toestel in aanraking komen. Zorg voor een plaats die veilig,
droog en tegen de zon is beschut.

In het geval dat de handleiding is beschadigd, dient de gebruiker bij Safe & Clean een nieuw exemplaar aan te vragen.

3 Doelgroep

Deze gebruikershandleiding heeft als functie alle gebruikers die in aanraking komen met het toestel te voorzien van alle relevante informatie die de
veiligheid van werkzaamheden met of aan het toestel en ook de conditie van het toestel waarborgen.

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op alle omstandigheden waarbij werken met of aan het toestel verbonden zijn. Hierbij gaat het om:
transporteren en opslaan, montage en installatie, inbedrijfstelling, bediening, instelling, onderhoud, buitenbedrijfstelling en afdanking van het toestel.

De doelgroep kan als volgt worden aangeduid:

• Transporteurs
• Monteurs en installateurs
• Personen die het toestel in bedrijf stellen
• Onderhoudstechniekers
• Personen die het toestel uit bedrijf stellen en afvoeren
• Beheerders die zorgen de goede werking van het toestel, bijvoorbeeld het aanvullen, opladen, opbergen, reinigen, …

De bovenvermelde personen met hun specifieke taken moeten een voldoende aantoonbare kennis en/of ervaringsniveau hebben.

Het toestel mag enkel door of onder leiding van een bevoegd persoon worden bediend. De beheerder dient een minimumleeftijd van 18 jaar te
hebben.

4 Gebruikte symbolen

In deze gebruikershandleiding worden onderstaande symbolen gebruikt:

TIP
Geeft de gebruiker suggesties en adviezen om een procedure gemakkelijker of handiger uit te voeren.

OPMERKING
Een algemene opmerking, die eventueel een verhoogd economisch nut biedt.

MILIEU
Richtlijnen die moeten worden opgevolgd bij het gebruik van gevaarlijke stoffen en bij het recycleren van producten en materialen.

WAARSCHUWING
Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot licht tot gemiddeld letsel en/of
schade aan de machine of de omgeving.

VOORZICHTIG
Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel en/of
ernstige schade aan de machine of de omgeving.

GEVAAR
Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, zal leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

B Voorwoord
1 Voorwoord
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5 Gebruikte afkortingen

Afkorting Uitleg

IoT Internet of things (Engels)

Het internet der dingen

led Light-emitting diode (Engels)

licht-emitterende diode

WHO World Health Organization (Engels)

Wereldgezondheidsorganisatie

B Voorwoord8
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C Inleiding
1 Beoogd gebruik

Het toestel mag enkel worden gebruikt voor het ontsmetten van de handen voor niet-professionele gebruikers zoals de klanten van een winkel of
warenhuis, bezoekers van een ziekenhuis.

Bij gebruik dient de ruimte voldoende geventileerd te zijn. De ondergrond moet proper, effen en volledig horizontaal zijn.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke capaciteiten
of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het toestel en mits zij begrijpen welke
gevaren het gebruik met zich mee kan brengen.

Het toestel mag enkel worden gevuld met ontsmettingsvloeistof van Safe & Clean of een ontsmettingsvloeistof die door Safe & Clean is goedgekeurd.
Zie Toegelaten ontsmettingsvloeistof op pagina 22.

Voor het gebruik voor ander doelen, contacteer Safe & Clean.

Zie ook

Verboden gebruik op pagina 9

2 Verboden gebruik

Het is verboden om onderdelen op het toestel te plaatsen die niet goedgekeurd zijn door Safe & Clean. Deze kunnen:

• de werking van het toestel slechter maken,
• de veiligheid van de gebruiker of andere mensen in het gedrang brengen,
• de levensduur van het toestel verkleinen,
• de overeenstemming met de CE richtlijnen annuleren.

Het is verboden om het toestel te gebruiken voor een ander doel dan vermeldt in het beoogd gebruik. Het niet naleven van het beoogd gebruik kan de
veiligheid van de gebruiker of andere mensen in het gedrang brengen.

Het is verboden om het toestel te transporteren over oneffen oppervlaktes. Schokken en vibraties kunnen interne componenten beschadigen.

Het is verboden om andere vloeistoffen te gebruiken dan de door Safe & Clean goedgekeurde ontsmettingsvloeistoffen.

Het is verboden om het toestel in een ATEX-omgeving te gebruiken.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.

Zie ook

Beoogd gebruik op pagina 9

3 Levensduur

De verwachte levensduur van het toestel bedraagt 8 jaar, mits het toestel wordt gebruikt volgens het beoogd gebruik en het voorgeschreven onderhoud
strikt wordt toegepast.

Regelmatige controle en, indien nodig, vervanging van versleten onderdelen komt de levensduur van het gehele toestel ten goede.

4 Typeaanduiding

Figuur 1: Voorbeeld van een typeplaatje

C Inleiding
1 Beoogd gebruik
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Figuur 2: Positie van het typeplaatje

5 Technische gegevens

Gegeven Uitleg

Gewicht 37,5 kg (gevuld 53,5 kg)

Hoogte 1.100 mm

Breedte 400 mm

Diepte 482,1 mm

Inhoud voorraadvat ontsmettingsvloeistof 16 liter

Verbruik ontsmettingsvloeistof +/- 1,5liter/1000 ontsmettingen

Verbruik elektriciteit +/- 0,015 kWh

Verbruik batterij +/- 80.000 ontsmettingen/volledig opgeladen batterij

Voeding 100 – 240 V – 50 / 60 Hz – klasse I

Netspanning via Neutrik Powercon True connector

Toegelaten netspanningsschommelingen +/- 10%

Type batterij 12V 18 Ah

Vermogen 80 W

Vervuilingsgraad 2

Interne oplader (bij batterijvariant) 12V – 40/45 kHz

Interne batterij (bij batterijvariant) 12V – gelijkspanning

Zekering batterij 5A 32 V

Omgevingstemperatuur - 10 °C tot + 30 °C

Relatieve vochtigheid Max. 90%

Geluidsniveau < 75 dB

C Inleiding10
5 Technische gegevens
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D Beschrijving
1 Varianten

Het toestel bestaat in twee varianten:

• ontsmettingszuil op netstroom,
• ontsmettingzuil met oplaadbare batterij.

Optioneel kan de ontsmettingszuil worden uitgerust met IoT-technologie. Zie Safe & Clean dashboard op pagina 33.

2 Vooraanzicht

Figuur 3: Vooraanzicht

Nr Onderdeel

1 Transporthandgreep

2 Verluchtingsrooster

3 Sensor

4 Opvangbak

5 Steunpoot

6 Veiligheidsscherm

7 Sproeikop

Zie ook

Achteraanzicht op pagina 11

D Beschrijving
1 Varianten
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3 Achteraanzicht

Figuur 4: Achteraanzicht

Nr Onderdeel

1 Toegangsdeur

2 Connector voor het netsnoer of voor opladen batterij

3 Typeplaatje

4 Transportwiel

5 Anti-diefstal ooganker

6 Resetknop

7 Aan/uit-indicator

8 Aan-uitschakelaar

9 Verluchtingsrooster

10 Display

11 Vulopening (wordt afgesloten met sluitbare afsluitdop)

12 Aansluiting voor antenne (optioneel)

Zie ook

Vooraanzicht op pagina 11

D Beschrijving12
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E Werking
1 Werking

De ontsmettingszuil moet worden geplaatst op een effen, horizontale verharde ondergrond.

Voor de netstroomvariant moet er een geaard stopcontact van 110-230 V voorzien zijn.

Het toestel werkt volledig automatisch: de gebruiker moet enkel de instructies op het toestel volgen.

De gebruiker biedt zijn handen aan onder de sensor en sproeikop. De sproeikop spuit gedurende 0,3 seconden ontsmettingsvloeistof in de handen van
de gebruiker. De ontstemmingsvloeistof wordt opgepompt vanuit het voorraadvat in de ontsmettingszuil. Een volgende dosis ontsmettingsvloeistof kan
pas worden toegediend na een wachttijd van 2 seconden.

E Werking
1 Werking
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F Veiligheid
1 Veiligheidssystemen

Nr Veiligheidssysteem Uitleg

1 Deurslot Het deurslot van de toegangsdeur achteraan voorkomt dat
onbevoegden werkzaamheden uitvoeren aan de ontsmettingszuil.
Contacteer voor herstellingen of technisch onderhoud steeds de
leverancier.

2 Afvoer ontsmettingsvloeistof De afvoer voert eventueel gelekte ontsmettingsvloeistof af uit het
toestel.

3 Ooganker Het anti-diefstal ooganker achteraan en onderaan het toestel voorkomt
in combinatie met bijvoorbeeld een ketting en hangslot dat het toestel
kan worden verplaatst door onbevoegden.

4 Veiligheidsscherm + opvangbak Het veiligheidsscherm voorkomt dat de sensor bewegingen van
bijvoorbeeld kleine kinderen of huisdieren onder het scherm ongewild
detecteert en het sproeien activeert.

De opvangbak vangt de naast de handen gesproeide
ontsmettingsvloeistof op.

5 Verluchtingsroosters Twee verluchtingsroosters zorgen voorkomen ophoping van eventueel
ontsnapte damp van de ontsmettingsvloeistof binnenin het toestel.

6 Slot afsluitdop vulopening + drukontlasting via afsluitdop Het slot van de afsluitdop van de vulopening voor de
ontsmettingsvloeistof voorkomt kwade bedoelingen.

Indien de druk in het voorraadvat te hoog wordt, dan gebeurt de
ontlasting via de afsluitdop.

- Binnen afscherming verluchtingsroosters Aan de binnenkant van de verluchtingsroosters zijn 2 afschermingen
voorzien. Deze afschermingen zorgen ervoor dat bij brand in het
toestel, de vlammen niet rechtstreeks naar buiten kunnen.

- Ingestelde wachttijd gebruiker Een ingestelde wachttijd van 2 seconden tussen twee sproeibeurten
voorkomt dat gebruikers met opzet grote hoeveelheden
ontsmettingsvloeistof laten ontsnappen.

- Dubbel veiligheidsrelais Indien één van beide relais die de pomp bedienen, faalt, zorgt
het andere relais dat de toevoer van ontsmettingsvloeistof wordt
afgesloten.

F Veiligheid14
1 Veiligheidssystemen
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Nr Veiligheidssysteem Uitleg

- Magneetventiel Het magneetventiel sluit de leiding naar de sproeikop van zodra het
toestel onder een bepaalde hoek komt te staan. Bijvoorbeeld als het
toestel omvalt of horizontaal wordt gelegd.

Zie ook

Veiligheidsmaatregelen op pagina 15

2 Veiligheidsmaatregelen

VOORZICHTIG
Gebruik het toestel uitsluitend voor het doel waarvoor het ontworpen is. Zie Beoogd gebruik op pagina 9.

VOORZICHTIG
Plaats en transporteer het toestel steeds rechtop!

VOORZICHTIG
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het toestel en mits
zij begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen.

VOORZICHTIG
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

VOORZICHTIG
Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.

VOORZICHTIG
Het toestel mag uitsluitend worden beheerd door personen die de gebruikershandleiding hebben gelezen en dus voldoende op de hoogte zijn
van de werking, bediening, onderhoud, … van het toestel, zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

GEVAAR
Het is verboden om veiligheden, afschermingen te verwijderen, te overbruggen of uit te schakelen.

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat na ieder onderhoud of tussenkomst aan het toestel alle veiligheidsvoorzieningen zoals het veiligheidsscherm en de afsluitdop en
dergelijke opnieuw correct worden geplaatst. Zorg ervoor dat de voorziene sloten zoals die van de afsluitdop en toegangsdeur zijn vastgemaakt.

MILIEU
Voor alle producten die in het toestel worden gebruikt en voor alle producten die worden gebruikt voor het onderhoud en reiniging van het
toestel, volg de huidige lokale wettelijke voorschriften.

MILIEU
Bewaar de nieuwe en afgelaten producten volgens de huidige lokale wettelijke voorschriften.

MILIEU
Gemorste ontsmettingsvloeistof moet onmiddellijk worden verwijderd volgens de voorschriften op het veiligheidsinformatieblad van de
ontsmettingsvloeistof en conform de huidige lokale wettelijke voorschriften.

Zie ook

Veiligheidssystemen op pagina 14

3 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de beheerder of onderhoud

Persoonlijk beschermingsmiddel Wie Wanneer?

Veiligheidsschoenen Beheerder, onderhoudstechnieker Altijd

Veiligheidsbril Beheerder, onderhoudstechnieker Bij alle werkzaamheden waarbij er stof- of andere
deeltjes in de ogen kunnen terechtkomen,
in het bijzonder bij het aanvullen van de
ontsmettingsvloeistof

Veiligheidshandschoenen Beheerder, onderhoudstechnieker Bij alle werkzaamheden aan het toestel. In het
bijzonder dient rekening worden gehouden
dat het toestel kan besmet zijn en er dus steeds
handschoenen moeten worden gedragen.

Ademhalingsmasker Beheerder, onderhoudstechnieker Bij alle werkzaamheden waarbij stof of
gevaarlijke stoffen voor de ademhaling vrij
komen.

F Veiligheid
2 Veiligheidsmaatregelen
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4 Betekenis van waarschuwingssignalen

Nr Waarschuwingssignaal Betekenis

1 Rode led licht op Het toestel staat aan.

1 Rode led knippert De pomp is langer dan 15 seconden actief. Bijvoorbeeld door het
indrukken van de resetknop. Schakel het toestel uit en terug aan
om dit alarm ongedaan te maken.

5 Noodgevallen

5.1 Het toestel uitschakelen

In geval van nood schakel je het toestel uit met de aan-uitschakelaar.

Voor de netstroomvariant of voor de batterijvariant die aan het opladen is, trek je bovendien de stekker uit het stopcontact.

5.2 De vulopening afsluiten

In geval van nood sluit je de vulopening af met de afsluitdop.

5.3 Het lokaal verluchten

Het toestel moet steeds in goed verluchte ruimtes, waarbij er minstens 10 luchtverversingen per uur zijn.

In geval van lekkende ontsmettingsvloeistof zorg dan voor extra verluchting van het lokaal.

Schakel het toestel uit en zoek de oorzaak van het lek. Verhelp het probleem.

6 Tekens en symbolen

F Veiligheid16
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Nr Pictogram Uitleg

- Gevaar voor elektrocutie.

Laagspanning 110-230 V AC

Bevestigd aan de onderkant van het toestel, op de
afschermingsplaat van het elektrisch gedeelte.

1 Gevaar voor de gezondheid.

Het voorraadvat, de leidingen en de pomp is gevuld met licht
ontvlambare ontsmettingsvloeistof die schadelijk kan zijn voor de
gezondheid.

Lees het veiligheidsinformatieblad van het product.

2 Ontvlambare stof.

Het voorraadvat, de leidingen en de pomp is gevuld met
ontvlambare ontsmettingsvloeistof.

Lees het veiligheidsinformatieblad van het product.

3 Draag een veiligheidsbril bij het vullen van de
ontsmettingsvloeistof .

4 Lees eerst zorgvuldig de handleiding vooraleer dit toestel te
gebruiken.

5 Niet roken in de buurt van het toestel!

6 Ontvlambare stof.

Uit de sproeikop komt ontsmettingsvloeistof. Dit is een ontvlambare
stof. Hou geen vuur in de buurt van dit toestel.

Lees het veiligheidsinformatieblad van het product.

WAARSCHUWING
Zorg dat de pictogrammen steeds zichtbaar blijven. Maak de pictogrammen regelmatig proper en vervang de pictogrammen bij slijtage.

7 Gevaarlijke stoffen

Volg de beschreven veiligheidsinformatie nauwgezet op!

De gebruiker dient zelf de meest recente veiligheidsinformatiebladen (VIB) op te vragen bij de leverancier van volgende producten:

• De ontsmettingsvloeistof (maximum 18 liter in het voorraadvat).

F Veiligheid
7 Gevaarlijke stoffen
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WAARSCHUWING

De ontsmettingsvloeistof kan bepaalde hoeveelheden dampen doen ontstaan. Bij bedwelming moet je zo vlug mogelijk frisse lucht inademen.

Plaats het toestel steeds in goed verluchte ruimtes, waarbij er minstens 10 luchtverversingen per uur zijn.

F Veiligheid18
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G Transport en opslag
1 De ontsmettingszuil transporteren

De ontsmettingszuil moet steeds RECHTOP worden getransporteerd!

VOORZICHTIG

• Het is verboden om het toestel te transporteren over oneffen oppervlaktes. Schokken en vibraties kunnen interne componenten
beschadigen.

• Draag geschikte handschoenen ingeval er besmettingsgevaar is door bijvoorbeeld bacteriën of virussen voor de stappen 1 tot en met 4.
• Draag veiligheidsschoenen.

1. Zet de ontsmettingszuil uit met behulp van de aan-uitschakelaar.
2. Is de ontsmettingszuil van het type netstroom, trek dan de stekker uit het stopcontact en verwijder het netsnoer ook uit de connector van de

ontsmettingszuil.
3. Reinig het toestel. Zie Het toestel reinigen op pagina 28.
4. Laad het toestel met twee personen in het transportvoertuig. Gebruik de 2 handvaten om het toestel op te tillen.
5. Maak het toestel vakkundig rechtopstaand vast voor transport met minstens twee spanriemen.

2 De ontsmettingszuil voor langere tijd opslaan

WAARSCHUWING

Draag geschikte handschoenen ingeval er besmettingsgevaar is door bijvoorbeeld bacteriën of virussen voor de stappen 1 tot en met 4.

Draag veiligheidsschoenen.

1. Maak het voorraadvat leeg.
Gebruik een geschikte handpomp om het voorraadvat leeg te maken. Of neem het toestel met 2 personen vast, giet de ontsmettingsvloeistof
uit het voorraadvat en vang het op in een geschikt reservoir. Sluit het reservoir af en berg op volgens de richtlijnen beschreven op het
veiligheidsinformatieblad van de ontsmettingsvloeistof. Gemorste ontsmettingsvloeistof moet onmiddellijk worden verwijderd, volgens de richtlijnen
beschreven op het veiligheidsinformatieblad van de ontsmettingsvloeistof.

2. Zet de ontsmettingszuil uit met behulp van de aan-uitschakelaar.
3. Is de ontsmettingszuil van het type netstroom, trek dan de stekker uit het stopcontact en verwijder het netsnoer ook uit de connector van de

ontsmettingszuil.
4. Reinig het toestel. Zie Het toestel reinigen op pagina 28.
5. Verplaats de ontsmettingszuil naar de opslagruimte:

▪ die afgesloten is voor onbevoegde personen,
▪ die droog is en het toestel beschermt tegen de weersinvloeden,
▪ waar geen ongedierte bij kan.

G Transport en opslag
1 De ontsmettingszuil transporteren
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H Montage en installatie
1 Montage en installatie

Er is geen specifieke montage of installatie nodig.

Om de eerste keer te starten met het toestel, zie Inbedrijfstelling.

H Montage en installatie20
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I Inbedrijfstelling
1 Verpakking verwijderen

Verwijder alle verpakking en eventuele beschermfolies en -strips van het toestel.

2 Het toestel controleren

Controleer het apparaat op beschadigingen.
Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is! Contacteer Safe & Clean. Vervang een beschadigd onderdeel altijd door een onderdeel van het
oorspronkelijke type.

3 Locatie bepalen

Voorzie voor het toestel voor het gebruik, het opladen, het wegbergen of opslag en het opvullen met ontsmettingsvloeistof steeds een propere, effen,
horizontale en verharde ondergrond.

De ontsmettingsvloeistof maakt normaal geen vlekken op de ondergrond. Bij twijfel voorzie een beschermende mat of contacteer je leverancier van de
ontsmettingsvloeistof.

Voorzie een geleidende plaat als de vloer onvoldoende geleidend is (bijvoorbeeld in ziekenhuizen). Als de vloer onvoldoende geleidend is,
is er een verhoogd risico voor statische ontlading via het lichaam. De statische ontlading van een persoon kan een ontstekingsbron zijn die het
ontsmettingsvloeistof doet ontbranden.

Voorzie voor de netstroomvariant en voor het opladen van de batterijvariant altijd een veilig geaard stopcontact aangepast aan de omstandigheden.

Zorg dat de aan-uitschakelaar en de stekker bij gebruik of laden van het toestel altijd goed bereikbaar is.

VOORZICHTIG

• De spanning moet worden nagemeten voor het aansluiten op het toestel! Het toestel heeft 110-230V AC 50Hz nodig.
• Contacteer de leverancier als het netsnoer moet worden vervangen wegens beschadigingen of verlies.

4 De batterijvariant opladen

De batterijvariant moet voor het eerste gebruik worden opgeladen, zie De batterij opladen op pagina 25.

5 Het toestel met ontsmettingsvloeistof opvullen

Het toestel dient voor het eerste gebruik te worden opgevuld met ontsmettingsvloeistof. Zie De ontsmettingsvloeistof aanvullen op pagina 26 om dit
veilig te doen.

I Inbedrijfstelling
1 Verpakking verwijderen
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J Bediening
1 Doelgroepen voor de bediening

Er worden twee doelgroepen onderscheiden voor de bediening:

• de eindgebruikers, bijvoorbeeld de klanten van een winkel, de bezoekers van een ziekenhuis, de leerlingen van een school,
• de beheerders die zorgen de goede werking van het toestel, bijvoorbeeld het aanvullen, opladen, opbergen, reinigen, …

2 Bedieningsinstructies voor de eindgebruiker

De eindgebruiker dient de aanwijzingen op het toestel te volgen. Voor bepaalde eindgebruikers die extra uitleg vragen, kunnen volgende instructies
worden gegeven:

1. Raak het toestel niet aan.
2. Plaats de handen in komvorm in de aanbiedruimte tussen het veiligheidsscherm en de sproeikop.

De sproeikop zal ontsmettingsvloeistof op je handen sproeien.
3. Verwijder de handen uit de aanbiedruimte.
4. Wrijf de handpalmen over elkaar en wrijf vervolgens over de handrug, op en tussen de vingers en duimen en tenslotte de polsen.

WAARSCHUWING
Vermijd teveel ontsmettingsvloeistof op je handen. Bij statische ontlading kan de ontsmettingsvloeistof ontvlammen en brandwonden op de
handen veroorzaken.

3 Bedieningsinstructies voor de beheerder

WAARSCHUWING

De beheerder die verantwoordelijk is voor het verplaatsen, klaarzetten, aanvullen, controleren, reinigen … van de ontsmettingszuil dient steeds:

• rekening te houden met de veiligheidsaanbevelingen en mogelijke gevaren op het veiligheidsinformatieblad van de ontsmettingsvloeistof,
• handschoenen te dragen als er besmettingsgevaar is door bijvoorbeeld bacteriën of virussen,
• oogbescherming en handschoenen te dragen indien er handelingen met ontsmettingsvloeistof worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het

aanvullen van de ontsmettingsvloeistof,
• werkkledij en veiligheidsschoenen te dragen.

3.1 Toegelaten ontsmettingsvloeistof

Het toestel mag enkel worden gevuld met ontsmettingsvloeistof van Safe & Clean of een ontsmettingsvloeistof die door Safe & Clean is goedgekeurd.

De volgende formules zijn goedgekeurd door Safe & Clean en aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

WAARSCHUWING
Er mogen alleen reagentia van farmaceutische kwaliteit worden gebruikt en geen producten van technische kwaliteit!

J Bediening22
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Formule 1 Formule 2

Om eindconcentraties van ethanol 80% v/v, glycerol 1.45% v/v,
waterstofperoxide (H2O2) 0,125% v/v te produceren.

Om eindconcentraties van isopropylalcohol 75% v/v, glycerol 1,45% v/v,
waterstofperoxide 0,125% v/v te produceren.

Giet in een maatkolf van 1000 ml:

1. ethanol 96% v/v, 833,3 ml
2. H2O2 3%, 41,7 ml
3. glycerol 98%, 14,5 ml

Giet in een maatkolf van 1000 ml:

1. isopropylalcohol (met een zuiverheid van 99,8%), 751,5 ml
2. H2O2 3%, 41,7 ml
3. glycerol 98%, 14,5 ml

Vul de maatkolf bij tot 1000 ml met gedestilleerd water of gekookt en
gekoeld water.

Schud de maatkolf voorzichtig om de inhoud te mengen.

Vul de maatkolf bij tot 1000 ml met gedestilleerd water of gekookt en
gekoeld water.

Schud de maatkolf voorzichtig om de inhoud te mengen.

3.2 De ontsmettingszuil verplaatsen

1. Zorg dat de ontsmettingszuil uit staat, dat het netsnoer is verwijderd en dat het is losgemaakt van het anti-diefstal ooganker.
2. Ga achter de ontsmettingszuil staan.
3. Kantel de ontsmettingszuil met behulp van de twee handgrepen naar jezelf toe. Zie stap 1 op tekening.

Het gewicht van de ontsmettingszuil rust nu op de twee transportwielen.
4. Verrol de ontsmettingszuil naar de plaats van bestemming. Zie stap 2 op tekening. Vermijd hierbij oneffenheden en trappen.
5. Kantel de ontsmettingszuil op de plaats van bestemming terug naar voor zodat hij zowel op de steunpoten als de transportwielen rust. De

ondergrond moet proper, effen en volledig horizontaal zijn.

J Bediening
3 Bedieningsinstructies voor de beheerder
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3.3 De handontsmettingszuil klaarzetten voor de gebruiker

1. Verplaats de handontsmettingszuil naar de ontsmettingslocatie. Zorg dat de achterzijde goed bereikbaar is. Hou minstens 60 cm vrij aan de
achterkant. Plaats het toestel uit de buurt van asbakken. Plaats het toestel in een voldoende verlichte ruimte voor een goede zichtbaarheid.

WAARSCHUWING
Voorzie een geleidende plaat als de vloer onvoldoende geleidend is (bijvoorbeeld in ziekenhuizen). Als de vloer onvoldoende geleidend is,
is er een verhoogd risico voor statische ontlading via het lichaam. De statische ontlading van een persoon kan een ontstekingsbron zijn die
de ontsmettingsvloeistof doet ontbranden.

2. Schakel de handontsmettingszuil naargelang het type als volgt in:

Type netstroom Type batterij

a. Als de aan-uitschakelaar (3) aanstaat, zet deze uit. De rode led (2)
gaat uit.

b. Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de aansluiting (1) van de
handontsmettingszuil.

c. Steek de stekker van het netsnoer in een geaard stopcontact.
d. Zet de aan-uitschakelaar aan. De rode led brandt.

a. Zet de aan-uitschakelaar (3) aan. De rode led brandt.

3. Maak de handontsmettingszuil vast met behulp van het anti-diefstal ooganker.
4. Zet de handontsmettingszuil in de gewenste positie met behulp van de handgrepen.

VOORZICHTIG

• Draag er zorg voor dat de aan-uitschakelaar en de stekker bij gebruik van het toestel altijd goed bereikbaar is.
• De spanning moet worden nagemeten voor het aansluiten op het toestel!
• Gebruik enkel het meegeleverde netsnoer. Contacteer de leverancier als het netsnoer moet worden vervangen wegens

beschadigingen of verlies.

J Bediening24
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5. Plaats een brandblusser in de buurt van het toestel.

3.4 Het toestel uitzetten

1. Draai de schakelaar naar links (OFF).
2. Indien het toestel zonder batterij werkt, trek je ook de stekker uit het toestel.

3.5 De batterijstatus controleren

1. Begeef je naar de achterkant van de handontsmettingszuil.
2. Wacht tot op het display (1) de batterijstatus verschijnt.

Bijvoorbeeld: Bat. Charge (approx.) 73%
3. Als de batterij minder dan 10% is opgeladen, kan je de batterij best opladen voor de volgende dag, afhankelijk van de gebruiksintensiteit.

Zie ook

De batterij opladen op pagina 25

3.6 De batterij opladen

De batterij wordt opgeladen aan ongeveer 15% per uur.

1. Zet de handontsmettingszuil uit met behulp van de aan-uitschakelaar.
2. Verplaats de handontsmettingszuil naar de oplaadruimte.
3. Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de connector van de ontsmettingszuil.
4. Steek de stekker van het netsnoer in een geaard stopcontact.
5. Als de batterij opgeladen is, trek dan de stekker uit het stopcontact en de verwijder het netsnoer ook uit de connector van de handontsmettingszuil.

Tijdens het opladen toont het display een hoger percentage dan de werkelijke waarde van de batterij. Bekijk het percentage dat wordt weergegeven
na het uittrekken van het netsnoer.

VOORZICHTIG

• Draag er zorg voor dat de aan-uitschakelaar en de stekker bij het laden van het toestel altijd goed bereikbaar is.
• De spanning moet worden nagemeten voor het aansluiten op het toestel! Het toestel heeft 110-230V AC 50Hz nodig.
• Contacteer de leverancier als het netsnoer moet worden vervangen wegens beschadigingen of verlies.

OPMERKING
Het aantal laadbeurten is afhankelijk van het type batterij. Wanneer de prestaties van de batterij verminderen of wanneer een volledig
opgeladen batterij minder lang meegaat, moet je oordelen aan de hand van het gebruik van het toestel of een vervanging van de batterij
nodig is.

Zie ook

Een waarschuwing versturen bij laag batterij- of ontsmettingsvloeistofniveau (per toestel) op pagina 36
Een waarschuwing versturen bij laag batterij- of ontsmettingsvloeistofniveau (voor alle toestellen) op pagina 36
De batterijstatus controleren op pagina 25

3.7 De ontsmettingszuil opbergen

1. Zet de ontsmettingszuil uit met behulp van de aan-uitschakelaar.
2. Is de ontsmettingszuil van het type netstroom, trek dan de stekker uit het stopcontact en verwijder het netsnoer ook uit de connector van de

ontsmettingszuil.

J Bediening
3 Bedieningsinstructies voor de beheerder
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3. Verplaats de ontsmettingszuil naar de opbergruimte:

▪ die afgesloten is voor onbevoegde personen,
▪ die droog is en het toestel beschermt tegen de weersinvloeden,
▪ waar geen ongedierte bij kan.

3.8 De hoeveelheid ontsmettingsvloeistof controleren

Je kan de controle enkel uitvoeren als de handontsmettingszuil is ingeschakeld.

1. Begeef je naar de achterkant van de handontsmettingszuil.
2. Het huidige niveau van de ontsmettingsvloeistof verschijnt op het display (1).

Bijvoorbeeld: Fluid Level: 81%

Zie ook

De ontsmettingsvloeistof aanvullen op pagina 26

3.9 De ontsmettingsvloeistof aanvullen

De ontsmettingsvloeistof dient te worden aangevuld als het niveau van de ontsmettingsvloeistof minder dan 10% bedraagt. Zie De hoeveelheid
ontsmettingsvloeistof controleren op pagina 26.

VOORZICHTIG
Draag een veiligheidsbril tegen spatten en handschoenen tegen mogelijk besmettingsgevaar.

1. Verplaats de handontsmettingszuil zodat je de achterzijde goed kan bereiken.
2. Zet de handontsmettingszuil uit met behulp van de aan-uitschakelaar.
3. Is de handontsmettingszuil van het type netstroom, trek dan de stekker uit het stopcontact.
4. Ontgrendel de afsluitdop met de meegeleverde sleutel en draai de dop in tegenwijzerzin om hem te verwijderen.
5. Plaats een metalen trechter in de vulopening.

Gebruik van een metalen trechter om het risico van een gevaarlijke statische ontlading tijdens het vullen te reduceren!
6. Giet de ontsmettingsvloeistof voorzichtig in de metalen trechter en volg de vulling op het display. Stop het vullen bij 100%.
7. Verwijder de metalen trechter uit de vulopening.

MILIEU
Gemorste ontsmettingsvloeistof moet onmiddellijk worden verwijderd volgens de voorschriften op het veiligheidsinformatieblad van de
ontsmettingsvloeistof en conform de huidige lokale wettelijke voorschriften.

8. Schroef de afsluitdop in wijzerzin stevig op de vulopening en vergrendel de dop met de sleutel.
9. Schakel de handontsmettingszuil naargelang het type als volgt in:

Type netstroom Type batterij

a. Steek de stekker van het netsnoer in een geaard stopcontact.
b. Zet de aan-uitschakelaar aan.

a. Zet de aan-uitschakelaar aan.

10. Druk de resetknop in.
De resetfunctie voor het opvullen is enkel functioneel als de handontsmettingszuil volledig is opgevuld en is ingeschakeld.

Zie ook

Een waarschuwing versturen bij laag batterij- of ontsmettingsvloeistofniveau (per toestel) op pagina 36
Een waarschuwing versturen bij laag batterij- of ontsmettingsvloeistofniveau (voor alle toestellen) op pagina 36
De hoeveelheid ontsmettingsvloeistof controleren op pagina 26
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K Instelling
1 Instelling

Er zijn geen instellingen nodig door de gebruiker of de beheerder. Enkel de leverancier kan instellingen wijzigen.

K Instelling
1 Instelling
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L Onderhoud en reiniging
1 Onderhoud

Het toestel vereist een minimaal aan onderhoud.

Ingeval van defect, contacteer de leverancier.

VOORZICHTIG

Het toestel bevat een batterij die enkel door een bevoegde service-technieker, erkend door de fabrikant, mag worden vervangen.

De batterij mag enkel worden vervangen door een batterij van hetzelfde type.

VOORZICHTIG

Onderhoud en inspectie van elektrische componenten mag enkel worden uitgevoerd door gecertificeerde elektro-techniekers.

VOORZICHTIG
Contacteer de leverancier als het netsnoer moet worden vervangen wegens beschadigingen of verlies. Het netsnoer mag enkel worden
vervangen door een netsnoer van hetzelfde type!

WAARSCHUWING

De service-technieker die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de ontsmettingszuil dient steeds:

• rekening te houden met de veiligheidsaanbevelingen en mogelijke gevaren op het veiligheidsinformatieblad van de ontsmettingsvloeistof,
• handschoenen te dragen als er besmettingsgevaar is door bijvoorbeeld bacteriën of virussen,
• oogbescherming en handschoenen te dragen indien er contact met de ontsmettingsvloeistof mogelijk is,
• werkkledij en veiligheidsschoenen te dragen.

Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het toestel
schoon te maken.

WAARSCHUWING
De service-technieker moet na een herstelling steeds de routine test uitvoeren zoals beschreven in Annex F van de norm EN 61010-1:2010.

2 Onderhoudsplan

Onderhoud uit te voeren door de beheerder van het toestel

Onderdeel Actie Frequentie

Opvangbak De opvangbak leegmaken op pagina 29. Meerdere keren per dag, afhankelijk van het
gebruik.

Toestel Het toestel reinigen op pagina 28 Dagelijks

Toestel Controleer het toestel op lekken. Dagelijks

Flexibele leidingen Controleer de flexibele leidingen op scheuren of
barsten.

Wekelijks

Voorraadvat Controleer de staat van het voorraadvat. Maandelijks

Sproeikop Reinig de sproeikop met een vochtig doek. Jaarlijks

Onderhoud uit te voeren door een service-technieker

Onderdeel Actie Frequentie

Batterij De batterij controleren op pagina 31 Maandelijks

Bedrading Controleer de bekabeling en de isolatiekous
rond de batterijkabels.

Maandelijks

Pomp en leidingen Vervang de pomp en de leidingen. Jaarlijks of na 500.000 beurten.

Batterij Vervang de batterij. Jaarlijks bij intens gebruik.

Tweejaarlijks bij normaal gebruik.

3 Het toestel reinigen

Reinig het toestel met een vochtige doek.

Naargelang de plaatsing en de intensiteit van het gebruik kan een dagelijks, wekelijks of aangepast reinigingsschema worden ingevoerd.

L Onderhoud en reiniging28
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VOORZICHTIG
Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het toestel
schoon te maken.

VOORZICHTIG
Gebruik geen hogedrukspuit om het toestel of in de buurt van het toestel te reinigen.

4 De opvangbak leegmaken

De opvangbak dient meerdere keren per dag, afhankelijk van het gebruik, door de beheerder worden leeggemaakt.

1. Neem de opvangbak voorzichtig uit het toestel.
2. Giet de opvangbak leeg in een reservoir dat geschikt is voor het verzamelen van ontsmettingsvloeistof.

WAARSCHUWING
Deze verzamelde ontsmettingsvloeistof mag NIET worden hergebruikt maar dient conform de huidige plaatselijk geldende richtlijnen worden
afgevoerd!

3. Reinig de opvangbak met een vochtige doek.

VOORZICHTIG
Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het toestel
schoon te maken.

4. Plaats de opvangbak terug in het toestel.

5 Probleemoplossing

De volgende problemen mogen worden opgelost door de beheerder:

Probleem Oorzaak Oplossing

De sensor werkt niet meer naar behoren De sensor is bevuild door resten
ontsmettingsvloeistof.

Reinig de sensor met een vochtig doek.

De sproeikop spuit niet meer correct. • Na hervulling kan er lucht in de
leidingen zitten.

• Het voorraadvat werd gevuld met een
niet conform product.

• Druk en blijf drukken op de resetknop.
Na 4 seconden wordt de pomp
geactiveerd. Het optillen van de
leiding tussen pomp en vat versnelt
de ontluchting. Laat de resetknop los
wanneer de sproeikop weer normaal
spuit.

• Neem contact op met de fabrikant.
Alle onderdelen die met het product
in contact komen, moeten worden
vervangen. Deze herstelling valt niet
onder garantie.

Toestel start niet meer op. Het display licht niet
op.

• De batterij is leeg.
• Het netsnoer is niet aangesloten. Het

stopcontact staat niet onder spanning.

• Laad de batterij van het toestel op. Zie De
batterij opladen op pagina 25

• Sluit het netsnoer aan op het toestel.
Controleer of er spanning op het
stopcontact is.

6 Foutmeldingen

Enkel de foutmelding aangeduid met (*3) mogen worden opgelost door de beheerder. Alle andere foutmeldingen moeten worden opgelost door een
gecertificeerd elektrotechnieker!

De tabel is gesorteerd op de error code van de foutmelding.

Indien er meerdere foutmeldingen zijn verschijnt de error code als de som van error codes. De error codes beginnen met 0x en worden gevolgd door
een hexadecimale weergave.

Bijvoorbeeld de error code 0x29 betekent dat de error codes 0x1, 0x8 en 0x20 actief zijn. De tekst van de belangrijkste foutmelding verschijnt. In dit
geval zal dat de tekst Accel. I2C Error zijn.

Error Code
(*1)

Probleem (*2) Oorzaak Oplossing

0x1 Battery Low Error (*3) Het batterijniveau is lager dan 10,5 V. Laad de batterij op. Zie De batterij opladen
op pagina 25.

0x10 IoT I2C Error IoT module i2c communicatiefout. Controleer of de IoT module correct is
geconnecteerd met de hoofdprintplaat.
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Error Code
(*1)

Probleem (*2) Oorzaak Oplossing

0x1000 EEPROM Data Error Interne EEPROM data plausibiliteitsfout De interne EEPROM bevat data die buiten
bereik is. Zet de waarden voor de download
data correct in de backend. Zet het toestel
uit en terug aan. Wacht tot de eerste IoT
download transactie is uitgevoerd (meestal
1,5 minuten na het heropstarten van het
toestel).

0x2 Watchdog Active Error De pomp is meer dan 10 seconden actief
door:

• een probleem met de pomp
• de resetknop te lang in te drukken

bij het ontluchten van het toestel.

• Controleer of de pomp en het
ventiel goed zijn aangesloten
op connector X3 van de
hoofdprintplaat. Indien ze goed
zijn aangesloten controleer de solid
state relais ss1 en ss2 en vervang ze
indien nodig.

• Schakel het toestel uit en terug aan.

0x20 IoT Frame Error Er is een slechte IoT RF-verbinding. Zorg ervoor dat de antenne correct is
gemonteerd. Wacht op de volgende IoT
transactie (meestal 15 minuten). Controleer
of de fout nog steeds aanwezig is. Indien
de fout nog aanwezig is, schakel het toestel
uit en terug aan.

0x200 ADC I2C Error ADC i2c communicatiefout. Controleer of de controller-module correct
is geconnecteerd met de hoofdprintplaat.

0x400 - (*3) Het toestel heeft meer dan 10.000
sproeibeurten uitgevoerd zonder dat het
toestel is gereset.

Reset het toestel steeds na iedere
hervulling. Zie Het toestel resetten op
pagina 30.

0x40

0x80

0x100

0xC0

0x180

0x140

0x1C0

- Er wordt een 3 bit errorcode doorgegeven
door de IoT module.

Er is een slechte IoT RF-verbinding.

• Zorg ervoor dat de antenne correct
is gemonteerd. Schakel het toestel
uit en terug aan.

• Vervang de IoT-module.

0x8 Accel. I2C Error Versnellingsmeter i2c communicatiefout. Vervang de controller-module printplaat.

0x800 IoT Data Error IoT data plausibiliteitsfout De data ontvangen van de IoT backend is
buiten bereik. Wijzig de download data tot
geldige waarden.

(*1): Deze error code verschijnt op het display wanneer enkel deze fout voorkomt.

(*2): Deze tekst verschijnt op het display wanneer enkel deze fout voorkomt. In het geval er meerdere fouten voorkomen zal enkel de tekst van de meest
belangrijke fout verschijnen.

(*3): Deze foutmelding mag worden opgelost door de beheerder.

7 Het toestel resetten

Je moet het toestel resetten na het vullen en bij problemen met de aanvoer van ontsmettingsvloeistof.

1. Zorg dat het toestel aan staat.
2. Druk met een pinnetje in de opening om de resetknop te bedienen, als volgt:
3. Voer één van de volgende handelingen uit:

Om … Uitleg

de teller te resetten na het vullen. Druk de resetknop 0,5 s in.

de pomp continue te laten pompen. Druk de resetknop 4 s in. De pomp blijft werken zolang je de resetknop
indrukt. Doe dit tot er ontsmettingsvloeistof uit de sproeikop komt.

Doe je dit langer dan 15 seconden dan gaat het toestel in alarm (rode
led knippert). Zet het toestel uit en terug aan dit alarm te resetten.
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8 De batterij controleren

Bij een zeer zware impact op het toestel, moet je de batterij controleren op beschadigingen.

1. Zet het toestel uit. Zie Het toestel uitzetten op pagina 25.
2. Leg het toestel op de zijkant.

Niet op de voorkant of achterkant leggen!
3. Maak de bodemplaat los en haal de bodemplaat voorzichtig uit het toestel.

Op de bodemplaat is de batterij gemonteerd. De bekabeling is voldoende lang om de batterij zichtbaar uit het toestel te halen.
4. Controleer de batterij op beschadigingen.

▪ Indien beschadigd, vervang de batterij.
▪ Indien onbeschadigd, plaats de batterij met bodemplaat terug in het toestel.
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M Buitenbedrijfstelling en afdanking
1 Buitenbedrijfstelling

1. Laat bij voorkeur het toestel gebruiken tot de ontsmettingsvloeistof op is.
2. Volg de procedure De ontsmettingszuil voor langere tijd opslaan op pagina 19.

Zie ook

Afdanking op pagina 32

2 Afdanking

Dank het toestel niet af als huishoudelijk restafval!

Gebruik specifieke inzamelsystemen om de ecologische impact te verminderen. Het toestel moet aan het einde van zijn levensduur op een
milieuverantwoorde wijze worden gedemonteerd en worden afgedankt. Volg hiervoor de huidige lokale wettelijke voorschriften en contacteer de lokale
overheid in geval van twijfel.

Bij het type toestel met batterij, laat je de batterij verwijderen door een bevoegd vakman.

Gebruikte batterijen worden beschouwd als chemisch afval. Het is conform de lokale wetgeving verboden om batterijen samen met ander industrieel
afval of huishoudelijk afval weg te gooien.

Op het label van het toestel is een doorkruiste vuilnisbak afgebeeld om de gebruikers aan te sporen:

• dat het product niet mag worden afgedankt als huishoudelijk restafval.
• om het product en zijn componenten zoveel mogelijk te recyclen.
• het product binnen te brengen in een bevoegd inzamelpunt.

Het op de juiste wijze afdanken draagt bij tot de gezondheid van de mens en het milieu!

Indien je vragen hebt over het afdanken van het product contacteer je:

• de verdeler van het toestel
• de gemeente waar je woont
• de afvalverwerkingsinstantie

De volgende stappen moeten worden gevolgd:

1. Stel het toestel buiten bedrijf, zie Buitenbedrijfstelling.
2. Verwijder alle gevaarlijke stoffen uit het toestel. Lees vooraf aandachtig de veiligheidsinformatiebladen van de gevaarlijke stoffen. Zie Gevaarlijke

stoffen.
3. Demonteer alle elektrische kabels en elektrische componenten.
4. Demonteer de batterij.
5. Demonteer alle kunststofcomponenten.
6. Voer de verschillende soorten materiaal en batterij af volgens de huidige lokale wettelijke voorschriften.

Zie ook

Buitenbedrijfstelling op pagina 32
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N Bijlagen
1 Safe & Clean dashboard

1.1 Wat is het Safe & Clean dashboard?

De handontsmettingszuil van Safe & Clean kan worden uitgebreid met een module om de gegevens van de handontsmettingszuil te versturen naar het
Safe & Clean dashboard.

Met een gebruikersnaam en wachtwoord krijg je toegang tot het Safe & Clean dashboard waar je de informatie vindt van al je geconnecteerde
handontsmettingszuilen en het totaal aantal uitgevoerde ontsmettingen.

Via het dashboard krijg je onmiddellijk een overzicht van alle handontsmettingszuilen waarvan het niveau van ontsmettingsvloeistof onder de 50% is.

Je kan per handontsmettingszuil de volgende gegevens bekijken:

• het niveau van de ontsmettingsvloeistof
• het niveau van de batterij (indien type met batterij)
• het totaal aantal uitgevoerde ontsmettingen
• het dagelijks aantal uitgevoerde ontsmettingen
• de temperatuur in de handontsmettingszuil
• het gemiddeld volume (in milliliter) ontsmettingsvloeistof per beurt
• de spanning (in Volt) van de batterij
• het overzicht van het verbruik per uur (vandaag) en per dag (deze maand)

Daarnaast kan je per handontsmettingszuil een e-mail laten verzenden als de hoeveelheid ontsmettingsvloeistof onder een bepaald niveau daalt of als
het batterijniveau te laag wordt. Zo kan de ontvanger van de waarschuwing de handontsmettingszuil tijdig laten bijvullen of laten opladen.

1.2 Inloggen

Je kan de geconnecteerde handontsmettingszuilen beheren met het Safe & Clean dashboard. Je moet over een internetverbinding beschikken en over
de gebruikersnaam en wachtwoord die je hebt ontvangen van Safe & Clean of van je verdeler.

1. Surf naar https://dashboard.safeandclean.be.
2. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Vink Onthoud mijn gegevens aan, als je de volgende keer snel wilt inloggen.
3. Kies Inloggen.

1.3 Uitloggen

1. Klik op  < naam van je bedrijf >.
2. Klik op  Afmelden.

1.4 Een nieuw wachtwoord aanvragen

1. Surf naar https://dashboard.safeandclean.be.
2. Klik op Wachtwoord vergeten?.
3. Volg de verdere instructies om een nieuw wachtwoord te ontvangen.

1.5 Het dashboard bekijken

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.

N Bijlagen
1 Safe & Clean dashboard

33

https://dashboard.safeandclean.be
https://dashboard.safeandclean.be


Handontsmettingszuil

2. Klik op Dashboard.
Het dashboard verschijnt.

Nr Onderdeel

1 Het menu

2 Het overzicht van de handontsmettingszuilen met minder dan 50% ontsmettingsvloeistof

3 De bedrijfsnaam en het menu om uit te loggen

4 Het aantal uitgevoerde ontsmettingen

5 Het aantal geconnecteerde handontsmettingszuilen

1.6 De handontsmettingszuilen weergeven waarvan het niveau van het ontsmettingsvloeistof minder dan
50% bedraagt

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
2. Klik op Dashboard.

In het groepsvak Niveau ontsmettingsvloeistof <50% verschijnt het overzicht van alle ontsmettingszuilen die voor minder dan 50% zijn gevuld
met ontsmettingsvloeistof. Het huidige niveau wordt weergegeven in de kolom Niveau ontsmettingsvloeistof.

1.7 Een overzicht van alle handontsmettingszuilen bekijken

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
2. Klik in het menu op  Handontsmettingszuil.

TIP
Je kan ook in het dashboard klikken op Toon alle handontsmettingszuilen.

Er verschijnt een overzicht van alle geconnecteerde handontsmettingszuilen met hun naam, de datum waarop laatst gegevens werden uitgelezen,
het aantal ontsmettingen en het niveau van het ontsmettingsvloeistof.

1.8 De naam van de handontsmettingszuil wijzigen

De naamgeving van de toestellen gebeurt vooraf in samenspraak met Safe & Clean. Je kan de originele naam van de toestellen niet meer wijzigen, maar
je kan wel een alias toekennen.

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
2. Klik in het menu op  Handontsmettingszuil-instellingen.

Afhankelijk van je rechten is dit menu al dan niet zichtbaar.
3. Klik in het veld Alias handontsmettingszuil en vul de naam (alias) in voor het toestel.
4. Klik op Opslaan.

1.9 Details van een handontsmettingszuil bekijken

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
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2. Klik in het menu op  Handontsmettingszuilen.
3. Klik op de naam van de handontsmettingszuil waarvan je de details wil bekijken.
4. Bekijk de volgende details van de ontsmettingszuil:

Detail Uitleg

Totaal aantal ontsmettingen 

Het totaal aantal uitgevoerde ontsmettingen sinds de
handontsmettingszuil in gebruik is.

Aantal ontsmettingen vandaag 

Het totaal aantal uitgevoerde ontsmettingen sinds de
handontsmettingszuil in gebruik is.

Batterij 

Het percentage dat de batterij nog is opgeladen.

Niveau ontsmettingsvloeistof 

Het huidige niveau van de ontsmettingsvloeistof.

Temperatuur De huidige temperatuur in de handontsmettingszuil.

Ontsmettingsvloeistof/beurt De hoeveelheid ontsmettingsvloeistof dat gemiddeld per verstuiving
wordt verbruikt.

Batterij voltage Het aantal volt dat de batterij momenteel levert.

Dit wordt enkel weergegeven bij de handontsmettingszuilen van het type
batterij.

1.10 Het gebruik van de handontsmettingszuil bekijken

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
2. Klik in het menu op  Handontsmettingszuilen.
3. Klik op de naam van de handontsmettingszuil waarvan je het gebruik wil bekijken.
4. Bekijk via de volgende onderdelen het verbruik:

Onderdeel Uitleg

Totaal aantal ontsmettingen Het totaal aantal uitgevoerde ontsmettingen sinds de
handontsmettingszuil in gebruik is.

Aantal ontsmettingen vandaag Het aantal uitgevoerde ontsmettingen vandaag.

Overzicht handontsmettingszuilen

Aantal ontsmettingen

Het overzicht van het gebruik per dag of per maand. Klik op Vandaag
of Deze maand om de weergave te wijzigen. Beweeg met de
muisaanwijzer over de grafiek om de exacte waarde weer te geven.

1.11 Specificaties van de handontsmettingszuil bekijken

Deze specificaties heb je enkel nodig bij contact met Safe & Clean bij ondersteuning.

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
2. Klik in het menu op  Handontsmettingszuilen.
3. Klik op de naam van de handontsmettingszuil waarvan je de specificaties wil bekijken.
4. De volgende details kunnen worden opgevraagd door Safe & Clean bij ondersteuning:

Detail Uitleg

Naam De naam van de handontsmettingszuil. Wordt vooraf in overleg met Safe
& Clean toegekend.
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Detail Uitleg

Serienummer Het unieke serienummer van de handontsmettingszuil toegekend door
Safe & Clean.

Sigfox ID Het ID nodig voor de uitwisseling van de gegevens tussen de
handontsmettingszuil en de software.

Laatste gegevens De datum waarop er laatst een uitwisseling van gegevens is geweest
tussen de handontsmettingszuil en de software.

1.12 Het batterijniveau van de handontsmettingszuil bekijken

Van de handontsmettingszuilen die zijn uitgevoerd met batterij, kan je in het dashboard het batterijniveau bekijken.

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
2. Klik in het menu op  Handontsmettingszuilen.
3. Klik op de naam van de ontsmettingszuil.

In het vak  Batterij wordt procentueel het niveau van de batterij weergegeven.

1.13 Het niveau van de ontsmettingsvloeistof bekijken

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
2. Klik in het menu op  Handontsmettingszuilen.

In de kolom Niveau ontsmettingsvloeistof staat procentueel en visueel het niveau van de ontsmettingsvloeistof.

1.14 Een waarschuwing versturen bij laag batterij- of ontsmettingsvloeistofniveau (per toestel)

Je kan per handontsmettingszuil een e-mail laten versturen als het batterijniveau te laag wordt of de hoeveelheid ontsmettingsvloeistof onder een bepaald
niveau daalt. Zo kan de ontvanger van de waarschuwing de handontsmettingszuil tijdig laten opladen of bijvullen.

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
2. Klik in het menu op  Instellingen berichtgeving.
3. Activeer het verzenden van een waarschuwing door te klikken op de knop Zend waarschuwing.
4. Voer in het veld Waarschuwingsniveau batterij (%) het niveau in. Wanneer het batterijniveau kleiner wordt dan het ingegeven percentage, zal er

een waarschuwing worden verstuurd.
5. Voer in het veld Waarschuwingsniveau ontsmettingsvloeistof (%) het niveau in. Wanneer het niveau van de ontsmettingsvloeistof kleiner wordt

dan het ingegeven percentage, zal er een waarschuwing worden verstuurd.
6. Geef in het veld E-mailadres(sen) het e-mailadres in van de persoon die de waarschuwing moet ontvangen. Deze persoon moet na ontvangst van

deze mail tijdig actie ondernemen om de batterij van de handontsmettingszuil op te laden of om de ontsmettingsvloeistof bij te vullen.
Je kan meerdere e-mailadressen ingeven door deze te scheiden van elkaar met een komma.

7. Klik op Opslaan.

Zie ook

Een waarschuwing versturen bij laag batterij- of ontsmettingsvloeistofniveau (voor alle toestellen) op pagina 36
De batterij opladen op pagina 25
De ontsmettingsvloeistof aanvullen op pagina 26

1.15 Een waarschuwing versturen bij laag batterij- of ontsmettingsvloeistofniveau (voor alle toestellen)

Je kan voor alle handontsmettingszuilen een e-mail laten versturen als het batterijniveau te laag wordt of de hoeveelheid ontsmettingsvloeistof onder een
bepaald niveau daalt. Zo kan de ontvanger van de waarschuwing de handontsmettingszuil tijdig laten opladen of bijvullen.

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
2. Klik in het menu op  Instellingen berichtgeving.
3. Klik op Bulk-instellingen voor {bedrijf}.
4. Activeer het verzenden van een waarschuwing door te klikken op de knop Zend waarschuwing.
5. Voer in het veld Waarschuwingsniveau batterij (%) het niveau in. Wanneer het batterijniveau kleiner wordt dan het ingegeven percentage, zal er

een waarschuwing worden verstuurd.
6. Voer in het veld Instellingen berichtgeving het niveau in. Wanneer het niveau van de ontsmettingsvloeistof kleiner wordt dan het ingegeven

percentage, zal er een waarschuwing worden verstuurd.
7. Geef in het veld E-mailadres(sen) het e-mailadres in van de persoon die de waarschuwing moet ontvangen. Deze persoon moet na ontvangst van

deze mail tijdig actie ondernemen om de batterij van de handontsmettingszuil op te laden of om de ontsmettingsvloeistof bij te vullen.
Je kan meerdere e-mailadressen ingeven door deze te scheiden van elkaar met een komma.

8. Klik op Stel in voor alle handontsmettingszuilen van {bedrijf}.
9. Klik op Opslaan.
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Zie ook

Een waarschuwing versturen bij laag batterij- of ontsmettingsvloeistofniveau (per toestel) op pagina 36
De batterij opladen op pagina 25
De ontsmettingsvloeistof aanvullen op pagina 26

1.16 De hoeveelheid ontsmettingsvloeistof per beurt instellen (per toestel)

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
2. Klik in het menu op  Handontsmettingszuil-instellingen.

Afhankelijk van je rechten is dit menu al dan niet zichtbaar.
3. Zoek het toestel waarvan je de hoeveelheid ontsmettingsvloeistof per beurt wil aanpassen.
4. Verschuif in het veld Hoeveelheid ontsmettingsvloeistof / beurt (ml) de schuiver naar de gewenste hoeveelheid.
5. Klik op Opslaan.

Zie ook

De hoeveelheid ontsmettingsvloeistof per beurt instellen (voor alle toestellen) op pagina 37

1.17 De hoeveelheid ontsmettingsvloeistof per beurt instellen (voor alle toestellen)

1. Log in op het dashboard. Zie Inloggen op pagina 33.
2. Klik in het menu op  Handontsmettingszuil-instellingen.

Afhankelijk van je rechten is dit menu al dan niet zichtbaar.
3. Klik op Bulk-instellingen voor {bedrijf}.
4. Verschuif in het veld Hoeveelheid ontsmettingsvloeistof / beurt (ml) de schuiver naar de gewenste hoeveelheid.
5. Klik op Stel in voor alle handontsmettingszuilen van {bedrijf}.
6. Klik op Opslaan.

Zie ook

De hoeveelheid ontsmettingsvloeistof per beurt instellen (per toestel) op pagina 37

2 Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden zijn opgenomen in de verkoopovereenkomst.

Als je vragen hebt of wanneer er moeilijkheden optreden, aarzel niet om contact op te nemen met Safe & Clean.

3 EG-verklaring van overeenstemming

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

VOLGENS BIJLAGE II.1.A. VAN DE RICHTLIJN 2006/42/EG

Deze verklaring betreft uitsluitend de machine in de toestand waarin zij in de handel is gebracht, met uitsluiting van de later door de eindgebruiker
toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen.

Firmanaam en volledig adres van de fabrikant:

Safe & Clean Ambachtstraat 18

8820 Torhout

België

Naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen. De hieronder vermelde persoon is in de Europese Gemeenschap
gevestigd:

Olivier Clybouw Ambachtstraat 18

8820 Torhout

België

Beschrijving en identificatie van de machine:

Benaming Ontsmettingszuil

Functie Het verdelen van ontsmettingsalcohol om handen te ontsmetten.

Type SAC2020 - Teofania
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Dit toestel voldoet aan alle bepalingen van de hieronder vermelde richtlijnen:

Nummer Titel

2006/42/EG RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn
95/16/EG (herschikking)

2014/30/EU RICHTLIJN 2014/30/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen
van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking).

2011/65/EU RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
(herschikking).

2012/19/EU RICHTLIJN 2012/19/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA) (herschikking)

2006/66/EG * RICHTLIJN 2006/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte
batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG

*: enkel van toepassing voor het type met batterij

Dit toestel voldoet aan alle bepalingen van de hieronder vermelde normen:

Nummer Titel

IEC 60335-1:2010 + corrigendum 2010 + Corrigendum 2 - April 2011
+A1:2013 + A2:2016,

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1:
Algemene eisen

EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Algemene normen
- Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en licht-industriële
omgevingen

EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-1: Generieke normen -
Immuniteit voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen

Plaats:

Torhout

Datum van opstelling van de verklaring:

08/06/2020

Identiteit en handtekening

van degene die is gemachtigd om namens de fabrikant of diens
gemachtigde de verklaring op te stellen.

Casa Maximus Olivier Clybouw

Olivier Clybouw vaste vertegenwoordiger van Casa Maximus BV

Zaakvoerder

4 Specifieke certificaten en formulieren

Niet van toepassing.

5 Initiële instellingen

De instellingen worden door Safe & Clean ingesteld tijdens de productie van het toestel. Bij vragen hierover contacteer Safe & Clean.

6 Onderhoudscontracten

Contacteer Safe & Clean indien je een onderhoudscontract wil afsluiten.
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7 Elektrisch schema

Contacteer Safe & Clean bij problemen aan de elektrische componenten.

8 Wisselstukkenlijst

Contacteer Safe & Clean voor meer informatie.

Tabel 1: Mechanische onderdelen

Artikelnummer Beschrijving

SAC-MSP-101 Veiligheidsscherm

SAC-MSP-102 Afdichting veiligheidsscherm

SAC-MSP-104 Transportwiel

SAC-MSP-105 Deurslot

SAC-MSP-106 Scharnier

SAC-MSP-107 Transporthandgreep

SAC-MSP-108 Rubberen steunpoot

SAC-MSP-109 Sproeikop

SAC-MSP-110 Sleutel deurslot

SAC-MSP-111 Brandstofdop V1

SAC-MSP-112 Brandstofdop 'hella'

SAC-MSP-113 Brandstofdop V3 'Black'

SAC-MSP-114 Voorraadvat

SAC-MSP-115 Opvangbak

Tabel 2: Controlesysteem

Artikelnummer Beschrijving

SAC-CSSP-101 Control PCB

SAC-CSSP-102 PCB interface sensor

SAC-CSSP-103 Solid state relais print

SAC-CSSP-104 Sensor

SAC-CSSP-105 Microswitch V4, Lever

SAC-CSSP-106 ADC Board

SAC-CSSP-107 Backbone PCB

Tabel 3: IOT

Artikelnummer Beschrijving

SAC-IOTSP-101 IOT PCB

SAC-IOTSP-102 Sigfox repeater

SAC-IOTSP-103 Antenne + kabel

SAC-IOTSP-104 Hydrostatische sensor

SAC-IOTSP-105 IoT SIGFOX repeater

Tabel 4: Pomp en klep

Artikelnummer Beschrijving

SAC-PSP-101 Pomp
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7 Elektrisch schema

39



Handontsmettingszuil

Artikelnummer Beschrijving

SAC-PSP-102 Magneetventiel

SAC-PSP-103 Pomp V2

Tabel 5: Elektrisch

Artikelnummer Beschrijving

SAC-ESP-101 C14 inlaat connector

SAC-ESP-102 Zekering 5A

SAC-ESP-103 Aan/uit schakelaar

SAC-ESP-104 Tuimelschakelaar waterdicht

SAC-ESP-105 PowerCon True Inlet

SAC-ESP-106 Afdichting deksel

SAC-ESP-107 PowerCon True voedingskabel

SAC-ESP-108 Led indicator, 8mm, satijn, rood

SAC-ESP-109 Led batterijmeter 12 V

SAC-ESP-110 Batterij 18 Ah - 12 V

SAC-ESP-111 Oplader 2,5 A

SAC-ESP-112 Voeding 12 V

SAC-ESP-113 Relais

Tabel 6: Ontsmettingsvloeistof

Artikelnummer Beschrijving

SAC-OA-101 Verpakking 5 l

SAC-OA-102 Verpakking 10 l

9 Onderhoudsfiche

Datum Uitvoerder Uitgevoerd onderhoud
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Index

A
Aan-uitschakelaar 11
Aan/uit-indicator 11
Aanmelden 33
Aantal 33
Aanvullen 26
Achteraanzicht 11
Afdanking 32
Afkortingen 7
Afmelden 33
Afmetingen 10
Alarm 29
Anti-diefstal 11

B
Batterij

controleren 31
niveau 34
niveau bekijken 36
onderhoud 28
opladen 25
status controleren 25
waarschuwing versturen bij laag niveau 36, 36

Batterij-indicator 11
Bediening

doelgroepen 22
instructies voor beheerder 22
instructies voor eindgebruiker 22

Beheerder
bedieningsinstructies 22

Bekabeling
onderhoud 28

Belangrijke veiligheidsinstructies 5
Beoogd gebruik 9
Beschermingsmiddelen 15
Breedte 10
Buitenbedrijfstelling 32

C
Controleren 21

D
Dashboard

bekijken 33
Data

laatste uitlezing 35
Details 34
Display

werkt niet 29
Doelgroep

bediening 22

E
E-mail

waarschuwing versturen 36, 36
EG-verklaring 37
Eindgebruiker

bedieningsinstructies 22
Elektrisch schema 39

F
Fabrieksinstellingen 38
Foutmelding 29

G
Garantie 37
Gebruik

beoogd 9
verboden 9

Gebruikte symbolen 7
Gevaar 7
Gevaarlijke stoffen 17
Gewicht 10

H
Handen

ontsmetten 22
Handleiding 7
Handvat 11
Hervullen

waarschuwing versturen 36, 36

I
Initiële instellingen 38
Inloggen 33
Installatie 20
Instelling 27
IoT 7

K
Kenplaat 9
Klaarzetten 23

L
Led 7
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Leiding
onderhoud 28

Lek 28
Lengte 10
Levensduur 9
Locatie 21

M
Milieu 7
Montage 20

N
Naam

wijzigen 34
Niveau

minder dan 50% 34
ontsmettingsvloeistof 26

Noodgevallen 16

O
Onderdelen 11
Onderhoud

plan 28
Onderhoudsfiche 40
Ontsmetten

handen 22
Ontsmettingen

totaal aantal 33
Ontsmettingsvloeistof

aanvullen 26
hoeveelheid per beurt en per toestel instellen 37
hoeveelheid per beurt voor alle toestellen instellen 37
minder dan 50% 34
niveau 26
niveau bekijken 36
toegelaten 22
verbruik per beurt 34
waarschuwing bij laag niveau 36, 36

Opbergen
langere tijd 19

Opladen
waarschuwing versturen 36, 36

Opmerking 7
Opvangbak

leegmaken 29
Opvullen 21
Overzicht 34

P
Persoonlijke beschermingsmiddelen 15
Pictogrammen 16
Plaatsen 23
Probleemoplossing 29

R
Reinigen 28

Reset 30
Resetknop 11

S
Sensor

werkt niet 29
Serienummer 35
Sigfox ID 35
Signalen 16
Specificaties 35
Sproeikop

werkt niet 29
Starten

werkt niet 29
Steunpoot 11
Stickers 16
Symbolen 16

T
Technische gegevens 10
Temperatuur 10, 34
Tip 7
Toegangsdeur 11
Totaal 33
Transporteren 19
Transporthandgreep 11
Transportwiel 11
Troubleshooting 29
Typeaanduiding 9

U
Uitloggen 33
Uitschakelen 16
Uitzetten 25

V
Variant 11
Veiligheid

maatregelen 15
systemen 14

Veiligheidsscherm 11
Verboden gebruik 9
Verbruik 10
Verluchten 16
Verluchtingsrooster 11, 11
Verpakking 21
Verplaatsen 23
Vochtigheid 10
Voeding 10
Vooraanzicht 11
Voorraadvat

onderhoud 28
Voorwoord 7
Voorzichtig 7
Vulopening

afsluiten 16
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W
Waarschuwing

hervullen of batterij opladen 36, 36
Waarschuwingssignalen 16
Wachtwoord

vergeten 33
Werking 13
WHO 7, 22
Wisselstukkenlijst 39

Z
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