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Voorwoord 
Deze gebruikershandleiding is opgesteld conform de normen uit NEN 5509:2016. Het doel 

van deze handleiding is de gebruiker te informeren over de bedienings- en 

onderhoudsinstructies die gelden voor het Ontsmetten.com Spraysysteem. 

Deze handleiding is gericht op alle gebruikers van het Ontsmetten.com Spraysysteem die het 

systeem in de praktijk zullen inzetten voor het aanbrengen van AM Protector coating en 

reinigings- en desinfectiemiddelen. Ontsmetten.com gaat er vanuit dat gebruiker van het 

spraysysteem 18 jaar of ouder is en dat de gebruiker deze handleiding gelezen heeft 

alvorens het spraysysteem te gebruiken. Personen jonger dan 18 jaar mogen het systeem 

alleen gebruiken na toestemming van, en onder de verantwoordelijkheid van, de eigenaar 

van het betreffende Ontsmetten.com Spraysysteem. 

Naast deze handleiding is op verzoek documentatie beschikbaar die betrekking heeft op de 

CE-markering aan de hand van richtlijn 2014/68/EU en de NEN norm NEN-EN-ISO 12100. 

Deze gebruikershandleiding start achtereenvolgens met de beschrijving en werking van het 

Ontsmetten.com Spraysysteem, de beschrijving van de veiligheidsvoorzieningen en risico’s 

én de voorwaarden voor transport en opslag.  

Vervolgens wordt beschreven wat er aan het spraysysteem moet gebeuren met betrekking 

tot montage en installatie. Hierna volgt de beschrijving van wat er voor nodig is om het 

spraysysteem in bedrijf te stellen en hoe het spraysysteem bedient moet worden. In het 

hoofdstuk bediening wordt ook ingegaan op foutmeldingen, uitzonderlijke situaties en 

noodsituaties.  

Uiteindelijk wordt beschreven hoe het spraysysteem moet worden onderhouden, welke 

storingen kunnen optreden en wat ervoor nodig is om het spraysysteem buiten bedrijf te 

stellen en eventueel af te danken. 

 

Bewaar deze gebruikshandleiding bij het Ontsmetten.com Spraysysteem.  
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Inleiding 
Ontsmetten.com biedt bedrijven een laagdrempelige en effectieve manier voor het 

eenvoudig aanbrengen van AM protector coating en reinigings- en desinfectiemiddelen. Het 

systeem wordt in een rugzak geplaatst waardoor het gemakkelijk draagbaar is voor één 

gebruiker. De gebruiker kan het systeem bedienen door de hendel van het spuitpistool naar 

zich toe te trekken. Hierdoor komt er AM Protector coating, reinigings- of desinfectiemiddel 

uit (de nozzle van) het pistool en kan de gebruiker AM protector coating, reinigings- of 

desinfectiemiddel aanbrengen op het gewenste oppervlak. 

Ons streven is om zoveel mogelijk mensen te beschermen tegen ongewenste bacteriën en 

virussen. Dit bereiken we enerzijds door het aanbieden van mogelijkheden voor het 

eenvoudig aanbrengen van AM Protector coating, reinigings- en desinfectiemiddelen en 

anderzijds door mensen bewust te maken van de noodzaak van het nemen van 

hygiënemaatregelen in het dagelijks leven. 

Het Ontsmetten.com Spraysysteem kan onder andere worden ingezet bij gemeentes, 

schoonmaakbedrijven, openbaar vervoer, horeca, sportscholen én andere bedrijven en 

locaties waar hygiëne hoge prioriteit heeft. 

Er geldt geen uiterste datum tot wanneer het Ontsmetten.com Spraysysteem mag worden 

gebruikt. De effectieve en veilige levensduur van het systeem wordt bepaald door de 

pompen die het systeem bevat. De gegarandeerde levensduur van deze pompen betreft 500 

uur.  

 

 

 

 

 

    
Figuur 1: Ontsmetten.com Spraysysteem en de rugzak waarin het systeem wordt gebruikt. 

 

Hieronder worden de productspecificaties van het Ontsmetten.com Spraysysteem 

beschreven: 

Max. Spanning:  12 V 
Max. Druk:   6 bar 
Afmetingen:    32cm x 31cm x 12,5cm 
Gewicht excl. vloeistof: 3,94 kg 
Toepassing: Aanbrengen van AM Protector coating, reinigings- en 

desinfectiemiddel 
Geluidniveau:   20 DB 
Trillingsniveau:  Voelbaar 
 
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid en garantie. 
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1. Beschrijving en werking 
Het Ontsmetten.com Spraysysteem bestaat uit een samenstelling van verschillende 

componenten. In figuur 2 wordt de plaats van de verschillende componenten in het systeem 

weergegeven. Ook worden de verschillende componenten benoemd. 

 

Figuur 2: De samenstelling van de verschillende componenten waaruit het Ontsmetten.com Spraysysteem 

bestaat. 

Er wordt gebruikt gemaakt van een 12V 3,4 Ah oplaadbare accu. In het stroomcircuit zit een 

wipschakelaar met daarachter een zekering van 6,3A. De pneumatische drukschakelaar staat 

op de Normally Closed stand. Zolang er druk (max 6 bar) op staat zal de drukschakelaar 

bediend zijn en is het stroomcircuit onderbroken. Zodra de gun bediend wordt om te 

sprayen valt de druk bij de drukschakelaar weg en is het circuit gesloten. Beide pompen gaan 

nu lopen en een combinatie van luchtdruk en vloeistofdruk komt samen in de gun. Zodra de 

gun niet meer bediend wordt staat de druk weer op de luchtleiding en wordt de 

pneumatische drukschakelaar weer bediend. De schakeling is onderbroken en de pompen 

stoppen. 

Veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen worden beschreven in het hoofdstuk Veiligheid.  
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2. Veiligheid 
In dit hoofdstuk worden alle punten vermeld die de gebruiker moet weten om veilig met het 

product te kunnen werken.  

2.1 Veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen 
Het Ontsmetten.com Spraysysteem bouwt een minimale hoeveelheid luchtdruk op. Hierdoor 

zijn de risico’s zeer beperkt en is het systeem erg veilig in gebruik. In het ontwerp en bij de 

constructie zijn niettemin enkele veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen getroffen om 

risico’s maximaal uit te sluiten.  

• Het systeem werkt met een luchtpomp die maximaal 3 bar druk opbouwt; 

• De polyurethaan slangen zijn belastbaar tot 31 bar; 

• Het spuitpistool is belastbaar tot 6 bar met een aanbevolen werkdruk van 3 bar; 

• Het systeem werkt op zwakstroom (geen spanningsoverdracht); 

• Het systeem wordt voorzien van stroom door een verwisselbare accu waardoor het 

systeem direct stopt met werken als de accu uit het systeem verwijderd wordt; 

• Er wordt geen druk opgebouwd in het reservoir; 

• Het systeem kan alleen worden geactiveerd door aan de hendel van het spuitpistool 

te trekken en stopt direct met werken als de hendel van het spuitpistool wordt 

losgelaten; 

• Voor de samenstelling van het systeem zijn alleen componenten gebruikt die zijn 

voorzien van CE-markering. 

2.2 Risico’s  
Na het treffen van veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen blijven enkele restrisico’s 

bestaan. Hieronder worden deze beschreven door middel van algemene waarschuwingen en 

opmerkingen. 

WAARSCHUWING: Het spraysysteem is getest voor gebruik in combinatie met Recoat AM Protector 

coating, Recoat AM Cleaner, Recoat Cleaner en Ontsmetten.com Laquick Pro (15413 N). Garantie 

wordt uitsluitend gegeven bij gebruik van het systeem in combinatie met deze producten. De 

gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruiken van het spraysysteem in combinatie met een 

bepaalde coating, reinigings- of desinfectiemiddel. De gebruiker dient zorgvuldig met het systeem en 

de vloeistof om te gaan en deze buiten gebruik van kinderen te houden. Gebruik van vloeistoffen die 

niet door Ontsmetten.com zijn getest voor gebruik in combinatie met het systeem kan ernstige 

schade aanbrengen aan het systeem. 

 

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING: Ontsmetten.com aanvaard geen enkele aansprakelijkheid 

wanneer de gebruiker van het spraysysteem besluit het systeem voor eigen risico te 

gebruiken in combinatie met een alcoholhoudende brandbare vloeistof. Het 

spraysysteem mag niet worden gebruikt in een omgeving waar open vuur aanwezig 

is. Roken en/of het gebruik van lucifers en/of aanstekers is verboden in de buurt van 

en/of tijdens het gebruik van het spraysysteem.  
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WAARSCHUWING: Spray niet op mensen of dieren en vermijd inademing. De aanbevolen 

sprayafstand is 10-15cm. Bij het aanbrengen van een vloeistof dient rekening te worden gehouden 

met de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften zoals deze beschreven zijn voor de betreffende vloeistof.  

OPMERKING: Ontsmetten.com draagt geen verantwoordelijkheid voor het (niet) correct, 

(on)voldoende en/of (niet) vaak genoeg aanbrengen van AM Protector coating, reinigings- en/of 

desinfectiemiddel met het Ontsmetten.com Spraysysteem door de gebruiker van het systeem. De 

gebruiker van het systeem dient ervoor te zorgen dat het systeem en de AM Protector coating, 

reinigings- en/of desinfectiemiddelen die worden gebruik, buiten bereik worden gehouden van baby's 

en jonge kinderen. 

OPMERKING: Ontsmetten.com gaat er vanuit dat gebruiker van het spraysysteem 18 jaar of ouder is 
en dat de gebruiker deze handleiding gelezen heeft alvorens het spraysysteem te gebruiken. Personen 
jonger dan 18 jaar mogen het systeem alleen gebruiken na toestemming van en onder de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar van het betreffende Ontsmetten.com Spraysysteem. 
 
OPMERKING: Het is raadzaam om geschikte adembescherming te gebruiken tijdens het bedienen 
van het Ontsmetten.com Spraysysteem. Neem bij gebruik van het spraysysteem de 
veiligheidsmaatregelen zoals deze beschreven staan in de veiligheidsvoorschriften voor de vloeistof 
die wordt gebruikt in combinatie met het spraysysteem. 
 
In tabel 1 worden de veiligheidssymbolen, die op het product worden gebruikt, toegelicht. 

Het is belangrijk dat deze symbolen duidelijk zichtbaar blijven op het product.  De gebruiker 

is verantwoordelijk voor het schoonmaken en indien nodig vervangen van de symbolen. 

Veiligheidssymbolen Ontsmetten.com Spraysysteem 

Symbool Betekenis Locatie op product 

  
Lees handleiding 

De gebruikershandleiding van dit product 
moet doorgelezen worden alvorens te 
starten met het bedienen van het 
product. 

Typeplaatje voorzijde 

 
Kwaliteitscontrole 

Dit product is gecontroleerd bij de 
leverancier en goedgekeurd voor levering 
aan de klant. 

Achterzijde 

 
Tegen vocht beschermen 

Dit product dient tegen vocht beschermt 
te worden. 

Typeplaatje voorzijde 

 
WEEE-symbool 

Dit product dient, wanneer afgedankt, 
ingeleverd te worden bij een hiervoor 
beschikbaar milieupunt voor afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 

Typeplaatje voorzijde 

 
Ontvlambare stoffen 

Dit product wordt gebruikt met een 
brandbare vloeistof. Het product mag 
niet worden gebruikt in een omgeving 
waar open vuur aanwezig is. 

Voorzijde reservoir 

 
CE-markering 

Dit product voldoet aan de geldende 
regels binnen de Europese Economische 
Ruimte (EER).  
 

Typeplaatje voorzijde 

 

Tabel 1: Veiligheidssymbolen Ontsmetten.com Spraysysteem. 
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3. Transport en opslag 
Voor transport wordt het product verpakt in een dubbelgolf kartonnen doos met een 

afmeting van 52,5x39x19cm. Het totale gewicht van de verpakking gevuld met één compleet 

Ontsmetten.com Spraysysteem is 7,2 kg. Het zwaartepunt van het product is verdeeld over 

de gehele verpakking. Door de afmetingen en het gewicht is de verpakking gemakkelijk 

hanteerbaar voor transport door één persoon. De verpakking kan door de gebruiker ook 

benut worden voor de opslag van het Ontsmetten.com Spraysysteem op momenten dat het 

systeem niet gebruikt wordt. 

De verpakking waarin het product wordt getransporteerd en opgeslagen dient op een vlak 

plaatsingsoppervlak geplaatst te worden. De verpakking is aan de buitenzijde voorzien van 

verzendetiketten met pijlen daarop die de onderzijde en bovenzijde van de verpakking 

aanduiden. Om te voorkomen dat het product schade oploopt door transport is in de 

verpakking bescherming aangebracht door middel van golfkarton. De verpakking is 

dichtgeplakt met witte tape waarop in het rood het logo van Ontsmetten.com staat. 
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4. Montage en installatie 
Het Ontsmetten.com Spraysysteem wordt door de fabrikant volledig gemonteerd en 

gecontroleerd voordat het aan de gebruiker geleverd wordt. Er is geen montage aan het 

systeem meer nodig na levering. 

Controleer na levering direct of alle onderdelen aanwezig zijn. De levering van één compleet 

Ontsmetten.com Spraysysteem bestaat uit: 

• 1 spraysysteem 

• 1 rugzak 

• 1 accu 

• 1 acculader 

Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de afzonderlijke onderdelen ter voorbereiding op 

het in bedrijf stellen van het systeem. Controleer nadrukkelijk of er geen 

verpakkingsmaterialen zijn achtergebleven. 

Er is geen speciaal gereedschap benodigd voor het in bedrijf stellen van het systeem. 

Om het systeem in bedrijf te kunnen stellen moet de accu voordat deze in het systeem 

wordt geplaatst worden opgeladen met de bij het systeem geleverde acculader. 
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5. In bedrijf stellen 
Voor het gebruik van het Ontsmetten.com Spraysysteem wordt onderscheid gemaakt tussen 

het in bedrijf stellen van het spraysysteem en het installeren van het spraysysteem (inclusief 

toebehoren) in de rugzak. 

5.1 In bedrijf stellen spraysysteem 
Voor het in bedrijf stellen van het spraysysteem gelden onderstaande aandachtspunten. Er is 

geen gereedschap benodigd om het systeem in bedrijf te stellen. 

1. Haal de rugzak met daarin het spraysysteem uit de verpakking. Open de rugzak zodat 

de accu in de hiervoor bestemde geleider van het systeem geplaatst kan worden; 

2. Haal ook de accu en de acculader uit de verpakking. Leg deze apart van het 

spraysysteem weg op een droge locatie; 

3. Laadt de accu van 12 volt op met de acculader. Wacht tot het ledlampje niet meer 

knippert. Als de accu er te vroeg afgehaald wordt zal de accu heel snel leeglopen; 

4. Draai de dop van het reservoir. De slang kan voor deze handeling tijdelijk van het 

reservoir worden losgekoppeld. Druk hiervoor de bovenzijde van de koppeling in en 

trek tegelijkertijd voorzichtig aan de slang om deze los te koppeling; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vul het reservoir maximaal tot de hals met de voorgeschreven vloeistof; 

6. Draai de dop met de hand stevig vast op het gevulde reservoir. Bevestig de slang 

weer aan het reservoir als deze losgekoppeld is. Druk hiervoor de bovenzijde van de 

koppeling in en  plaats de slang in de opening van de koppeling en laat de koppeling 

los om de slang te bevestigen; 

7. Controleer of het spuitpistool goed vast zit aan de slangen; 

 

 

WAARSCHUWING: Het spraysysteem is getest voor gebruik in combinatie met Recoat AM 

Protector coating, Recoat AM Cleaner, Recoat Cleaner en Ontsmetten.com Laquick Pro (15413 

N). Garantie wordt uitsluitend gegeven bij gebruik van het systeem in combinatie met deze 

producten. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruiken van het spraysysteem in 

combinatie met een bepaalde coating, reinigings- of desinfectiemiddel. De gebruiker dient 

zorgvuldig met het systeem en de vloeistof om te gaan en deze buiten gebruik van kinderen te 

houden. Gebruik van vloeistoffen die niet door Ontsmetten.com zijn getest voor gebruik in 

combinatie met het systeem kan ernstige schade aanbrengen aan het systeem. 

 
OPMERKING: Ontsmetten.com hecht waarde aan het gebruik van reinigings- en/of 

desinfectiemiddelen die zijn samengesteld op basis van natuurlijk grondstoffen, biologisch 

afbreekbaar zijn en -mits niet onverstandig gebruikt - onschadelijk zijn voor mens en milieu.  
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8. Controleer of de zilverkleurige nozzle (spuitstuk) van het blauwe spuitpistool aan het 

einde van de slang goed vast zit; 

 

9. Plaats de volledig opgeladen accu in de hiervoor bestemde geleider van het 

spraysysteem.  

10. Schakel het spraysysteem in met de power knop. Let op! De pomp van het systeem 

gaat direct werken om druk opbouwen. Na 1 seconde is de druk opgebouwd en stopt 

de pomp met werken; 

11. Neem het spuitpistool in de hand met de nozzle van het lichaam af wijzend; 

 

12. Trek de hendel van het spuitpistool volledig in totdat er AM Protector coating, 

reinigings- of desinfectiemiddel uit de nozzle komt; Het spuitpistool staat bij levering 

standaard afgesteld voor het aanbrengen van AM Protector coating, reinigings- of 

desinfectiemiddel in de vorm van nevel. Wanneer een andere dosering gewenst is 

kunnen de stappen 13 t/m 16 worden doorlopen. Lees anders verder vanaf stap 17. 

13. Draai de zilverkleurige moer (net voor de instelknop) van het spuitpistool af om 

ervoor te zorgen dat de instelling niet meer geborgd is, zodat de instelling van het 

spuitpistool kan worden aanpassen; 
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14. Draai aan de achterkant van het spuitpistool de achterste zilveren instelknop op 

gevoel naar achteren (tegen de klok in); 

 

15. Draai nu de instelknop met de klok mee totdat AM Protector coating, reinigings- of 

desinfectiemiddel in de gewenste vorm uit de nozzle komt; 

 

16. Draai de zilverkleurige moer (net voor de instelknop) tegen het spuitpistool aan om 

de gewenste instelling te borgen. De instelling van het spuitpistool kan te allen tijde 

worden aangepast; 

 

17. Let op! De slangen van het spraysysteem moeten zich bij het in gebruik nemen van 

het systeem eerst vullen met AM Protector coating, reinigings- of desinfectiemiddel; 

18. Als het langer dan 30 seconden duurt voordat er AM Protector coating, reinigings- of 

desinfectiemiddel uit de nozzle komt dient gecontroleerd te worden of de slangen en 

het spuitpistool goed aangesloten zitten en naar behoren werken. Ook kan 

gecontroleerd worden of er voldoende AM Protector coating, reinigings- of 

desinfectiemiddel in het reservoir zit; 

19. Test opnieuw als blijkt dat er voldoende AM Protector coating, reinigings- of 

desinfectiemiddel in het reservoir zit en als de slangen en het spuitpistool goed zijn 

aangesloten en naar behoren werken; 
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20. Het spraysysteem is klaar voor gebruik als er direct AM Protector coating, reinigings- 

of desinfectiemiddel in de vorm van nevel uit de nozzle komt wanneer de hendel van 

het spuitpistool naar het lichaam toe wordt getrokken; 

21. Let op! De hendel van het spuitpistool heeft 2 standen. Wanneer de hendel maar een 

beetje ingetrokken wordt komt er alleen lucht uit de nozzle. De hendel moet volledig 

worden ingetrokken om vloeistof uit de nozzle te laten komen. 

5.2 Installeren van het spraysysteem in de rugzak 
Het spraysysteem wordt bij ontvangst geleverd in de rugzak. Als het systeem uit de rugzak 

gehaald wordt dient het systeem (inclusief toebehoren) voor gebruik terug in de rugzak 

geplaatst te worden. Hiervoor gelden onderstaande aandachtspunten. Er is geen 

gereedschap benodigd om het systeem in de rugzak te plaatsen. 

1. Plaats het spraysysteem (altijd met gesloten reservoir) in de rugzak met de 

achterzijde van het spraysysteem aan de rugzijde van de rugzak; 

2. Laat de slang met het spuitpistool aan de rechter zijde uit de rugzak komen. Zorg dat 

hierbij één ritssluiting boven de slang zit en één ritssluiting onder de slang; 

3. Klem de slang tussen het klittenband onderaan de zijkant van de rugzak; 

 

4. Sluit de ritssluiting die boven de slang zit zo ver mogelijk; 

 

5. Sluit daarna de ritssluiting die onder de slang zit zo ver mogelijk; 

 

6. Het Ontsmetten.com Spraysysteem is nu compleet en klaar voor gebruik. 
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6. Bediening 
Dit hoofdstuk geeft achtereenvolgens informatie over de bedieningsinstructies, aanvullende 

informatie voor digitale bediening en uitzonderlijke situaties en noodsituaties. 

6.1 Bedieningsinstructies 
Voor correct gebruik van het Ontsmetten.com Spraysysteem is het van belang dat 

onderstaande bedieningsinstructies worden opgevolgd. 

 
 

 

 

 
 

1. Plaats de afgesloten rugzak, met daarin één compleet Ontsmetten.com Spraysysteem, 

op de rug. Zorg daarbij dat de slang van het spuitpistool aan de rechterzijde uit de rugzak 

komt; 

 

2. Neem het spuitpistool in de hand met de nozzle van het lichaam af wijzend; 

 

3. Trek de hendel van het spuitpistool volledig in totdat er AM Protector coating, reinigings- 

of desinfectiemiddel uit de nozzle komt (in de vorm van nevel). Laat de hendel van het 

spuitpistool los om te stoppen met sprayen; 

4. Als de sprayvorm niet ontstaat zoals gewenst, dienen stap 16 t/m 19 uit Paragraaf 5.1 In 

bedrijf stellen spraysysteem te worden herhaald totdat de gewenste sprayvorm ontstaat; 

 

 

WAARSCHUWING: Ontsmetten.com aanvaard geen enkele aansprakelijkheid 

wanneer de gebruiker van het spraysysteem besluit het systeem voor eigen risico te 

gebruiken in combinatie met een alcoholhoudende brandbare vloeistof. Het 

spraysysteem mag niet worden gebruikt in een omgeving waar open vuur aanwezig 

is. Roken en/of het gebruik van lucifers en/of aanstekers is verboden in de buurt van 

en/of tijdens het gebruik van het spraysysteem. 

 

WAARSCHUWING: Spray niet op mensen of dieren en vermijd inademing. De aanbevolen 

sprayafstand is 10-15cm. Bij het aanbrengen van een vloeistof dient rekening te worden 

gehouden met de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften zoals deze beschreven zijn voor de 

betreffende vloeistof. 
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5. Wanneer het spuitpistool tijdelijk niet gebruikt wordt, op momenten dat de gebruiker de 

rugzak met het systeem op zijn rug draagt, kan de gebruiker het spuitpistool ophangen 

aan het daarvoor bestemde ringetje dat aan de voorzijde van de rugzak zit.   

 

6. Aan het einde van het gebruik kan het systeem worden uitgeschakeld door de power 

schakelaar om te zetten. Eventueel kan de accu uit het systeem verwijderd worden om 

deze op te laden; 

7. Berg de slang met het spuitpistool op in het vak in de rugzak tussen de achterzijde van 

het spraysysteem en de rugzak.  

8. Sluit de rugzak en berg deze op met het spraysysteem erin. 

6.2 Aanvullende informatie voor digitale bediening 
Aanvullende informatie voor digitale bediening is op dit product niet van toepassing. De 

ledlampjes op de accu en acculader zijn de enige vorm van een gebruikersinterface, doordat 

deze voorzien in actuele informatie over de mate waarin de accu is opgeladen. 

6.3 Uitzonderlijke situaties en noodsituaties 
Bij nood dient de gebruiker zich direct te ontdoen van de rugzak met daarin het 

Ontsmetten.com Spraysysteem. Indien mogelijk dient de gebruiker de rugzak te openen, het 

systeem uit te zetten en de verwisselbare accu uit het systeem te verwijderen zodat het 

systeem direct buiten gebruik wordt gesteld. 

In geval van brand of een andere vorm van verstoring van de veiligheid dient de gebruiker 

zich (wanneer mogelijk) direct te ontdoen van de rugzak met daarin het Ontsmetten.com 

Spraysysteem. De gebruiker dient zichzelf en omstanders in veiligheid te brengen en zo snel 

als mogelijk de aanwezige hulpdiensten te waarschuwen. In (zeer) ernstige gevallen dient de 

gebruiker de noodzakelijke hulpdiensten in te schakelen via 112.  
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7. Onderhoud 
Het Ontsmetten.com Spraysysteem is nagenoeg onderhoudsvrij. Desondanks zijn enkele 

voorschriften en onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het 

systeem naar behoren blijft werken. 

• Zorg dat het apparaat gedurende gebruik gevuld blijft met de voorgeschreven 

vloeistof; 

• Zorg dat de transparante slang vol vloeistof zit (liefst geen luchtbellen zichtbaar); 

• Vul het reservoir voor minimaal 1/4 met vloeistofvol en draai de dop met de hand 

stevig vast voordat het apparaat wordt weggezet. Let op! Biologische vloeistof kan na 

lange tijd gaan verkleuren doordat er (mogelijk) nog lucht in het systeem zit; 

• Maak het systeem, bij gebruik van het systeem in combinatie met AM Protector 

coating, na gebruik (dagelijks) volledig leeg en spoel de leidingen door met water. 

• Maak het systeem volledig leeg en spoel de leidingen door met water wanneer het 

systeem voor langere tijd niet gebruikt zal worden; 

• Wanneer het systeem na lange tijd weer gebruikt zal worden dient gecontroleerd te 

worden of de nozzle schoon is. De nozzle kan van het spuitpistool worden afgedraaid 

en worden schoongemaakt. Het kan zijn dat er restantjes vloeistof aan de nozzle 

zitten. Deze moeten voorzichtig verwijderd worden; 

• Controleer na het schoonmaken of alles handvast zit. Er is geen aanvullend 

gereedschap benodigd om alles vast te maken; 

• Wanneer het systeem na lang tijd weer gebruikt zal worden, dient eerst de accu 

volledig te worden opgeladen alvorens het systeem in bedrijf wordt gesteld volgens 

de stappen in hoofdstuk 5. 

Alle componenten die gebruikt zijn in het Ontsmetten.com Spraysysteem zijn vervangbaar 

en door de gebruiker als losse onderdelen te bestellen. De technische specificaties per 

component zijn op aanvraag beschikbaar bij de leverancier. Voor het bestellen en monteren 

van betreffende componenten dient contact op te worden genomen met Ontsmetten.com 

via info@ontsmetten.com.  

  

mailto:info@ontsmetten.com
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8. Storingen 
Het Ontsmetten.com Spraysysteem heeft een minimale kans op storingen. Storingen die 

voor kunnen komen worden in tabel 3 weergegeven. In het geval een storing niet kan 

worden opgelost door de gebruiker dient contact op te worden genomen met 

Ontsmetten.com via info@ontsmetten.com.   

Storingenlijst Ontsmetten.com Spraysysteem 

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Uitvoerder 

De pompen worden 
niet geactiveerd 

1. Accu niet correct in 
geleider 

2. Accu niet opgeladen 
3. Aansluitingen in 

systeem niet correct 

1. Accu opnieuw 
installeren 

2. Accu opladen en 
opnieuw installeren 

3. Controle van systeem 
door Ontsmetten.com 

1. Gebruiker 
2. Gebruiker 
3. Medewerker 

Ontsmetten.com of 
onder begeleiding 
van medewerker 
Ontsmetten.com 

Er komt geen 
vloeistof uit het 
systeem 

1. Onvoldoende vloeistof 
in het reservoir 

2. De nozzle zit verstopt 
3. De slang zit verstopt 
4. Aansluitingen in het 

systeem niet correct 

1. Vloeistof bijvullen 
2. Voorzichtig de nozzle 

van het spuitpistool 
losdraaien en 
schoonmaken 

3. Voorzichtig de nozzle 
van het spuitpistool 
verwijderen en 
spuitpistool activeren 
totdat verstopping weg 
is (er moet heldere 
vloeistof uit het pistool 
komen) 

4. Controle van systeem 
door Ontsmetten.com 

1. Gebruiker 
2. Gebruiker 
3. Gebruiker 
4. Medewerker 

Ontsmetten.com of 
onder begeleiding 
van medewerker 
Ontsmetten.com 

Tabel 3: Storingenlijst Ontsmetten.com Spraysysteem. 

  

mailto:info@ontsmetten.com
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9. Buiten bedrijf stellen 
Voor het buiten bedrijf stellen van het product dienen de volgende stappen te worden 

doorlopen: 

1. Zorg dat een reserve navulbaar reservoir beschikbaar is voor het doorspoelen van het 

spraysysteem; 

2. Open de rugzak en draai met de hand de dop van het reservoir dat is aangesloten op 

het spraysysteem; 

3. Verwijder dit reservoir uit het spraysysteem en plaats de dop van het reserve 

navulbaar reservoir erop; 

4. Vul het reserve navulbaar reservoir met water en sluit dit reservoir aan op het 

spraysysteem; 

5. Schakel het spraysysteem aan met de power knop; 

6. Activeer het spuitpistool en spuit het spraysysteem door met water totdat er alleen 

nog water uit het pistool komt (geen andere vloeistof meer); 

7. Koppel het reservoir los van het spraysysteem en activeer het spuitpistool totdat de 

slangen leeg zijn en er (ook) geen water meer uit het spuitpistool komt; 

8. Schakel het spraysysteem uit met de power knop; 

9. Verwijder de accu uit het spraysysteem; 

10. Berg de slang en het spuitpistool op in de rugzak. Sluit de ritssluiting van de rugzak en 

berg het complete spraysysteem op; 

11. Registreer wanneer het spraysysteem is opgeborgen om de periode van (tijdelijke) 

buiten bedrijf stelling te kunnen monitoren. 
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10. Afdanken 

Bij het levenseinde van het Ontsmetten.com Spraysysteem of een deel daarvan moet de 

gebruiker handelen volgens de op dat ogenblik geldende lokale (wettelijke) voorschriften. 

Ontsmetten.com hecht sterke waarde aan het hergebruiken van materialen. Gebruikte 

spraysystemen kunnen retour gestuurd worden aan Ontsmetten.com. Wanneer hergebruik 

niet mogelijk is of wanneer de gebruiker zelf voor de afdanking van het spraysysteem wil 

zorgdragen, dient de gebruiker zodanig te handelen dat risico’s en gevaren voor gezondheid 

en milieu worden voorkomen. Ten tijde van het opstellen van deze versie van de 

gebruikershandleiding  (januari 2021) betekende dit dat de gebruiker moet handelen volgens 

onderstaande afdankinstructie: 

• Verwijder de  12 volt accu uit het systeem; 

• Accu's van kleine elektrische apparaten horen bij het Klein Chemisch Afval (KCA). 

• Voer de accu’s af bij de inleverbakken bij supermarkten, bouwmarkten, 

elektronicawinkels of bij de milieustraat van de gemeente; 

• Demonteer de slangen van het systeem; 

• Voer de slangen af bij het plastic afval; 

• Demonteer de pompen van het systeem; 

• Voer de pompen af bij de inleverbakken bij supermarkten, bouwmarkten, 

elektronicawinkels of bij de milieustraat van de gemeente; 

• Verwijder eventueel het restant aan vloeistof uit het reservoir; 

• Voer het restant aan vloeistof af bij het restafval. Restanten van reinigings- en 

desinfectiemiddelen mogen niet door de gootsteen omdat dat problemen kan 

opleveren in de riolering. Restanten van reinigings- en desinfectiemiddelen hoeven 

niet bij het Klein Chemisch Afval (KCA); 

• Voer het reservoir af bij het plastic afval; 

• Voer de restanten van het spraysysteem (aluminium delen, koppelstukken, etc.) af bij 

het oud ijzer en metaal; 

• Voer de rugzak, af bij de kunststoffen bij de milieustraat van de gemeente. 

 

Als u vragen of opmerkingen heeft helpen wij u graag verder!  

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via info@ontsmetten.com.  
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