LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

FLYING DOCTORS

®

Vadlīnijas, kā pareizi lietot firmas Biobest Flying Doctors® stropus
®
Flying Doctors®
(lidojošie ārsti) stropos ir iebūvēts īpašs dispensers – izejas kanāls, kas nodrošina pārnesamās vielas – biopesticīda un/vai putekšņu
pārnesi no stropa uz augiem ar kameņu palīdzību.

Flying Doctors® stropa apraksts
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Kartona kārba ar slēgtu vāku un horizontālām ventilācijas atverēm. Kārbā atrodas:
- plastmasas konteineris ar kameņu ligzdu
- Biogluc sīrupa trauks ar dakti
®
Flying Doctors® stropa izeja:
caurspīdīgas plāksnītes – gravitācijas vārsti, nodrošina kameņu vienvirziena kustību (tikai izlaiž no dispensera)
®
Flying Doctors® stropa ieeja:
ieejas atvere ar iežmaugas vārstu stropa iekšpusē (beelock), kas nodrošina vienvirziena kustību ieejot stropā
®
Flying Doctors® dispensera aizvars
®
Flying Doctors® dispensera vāks
Stropa skrejas atveru kopējais vāks.

Flying Doctors ® dispensers
Dispensers ir iemontēts plastmasas konteinera vākā un sastāv no divām daļām: no dispensera kanāla paplātes (Nr. 7), kurā atrodas pārnesamā viela un
dispensera vāka (Nr. 5). Kamenes dispensera kanālā nokļūst rāpjoties uz augšu pa rampu (Nr. 8).
Flying Doctors® stropam ir īpaši izveidotas skrejas (ieejas un izejas atvērumi). Izejas atvēruma galā atrodas caurspīdīga plāksnīte (Nr. 2), kas gravitācijas
spēka ietekmē pati aizveras pēc tam, kad kamene izlīdusi no ejas. Kamenēm atgriežoties stropā, tās plāksnīti pacelt nespēj. Ieejas atvērums (Nr. 3)
atrodas zem izejas atvērumiem un stropā turpinās ar garu ieejas tuneli (Nr. 9) kura galā atrodas iežmaugas vārsts (Nr. 10) kas neļauj eju izmantot, lai
kamenes izkļūtu no stropa.
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Pareiza stropa lietošanas secība:
1. solis: atveriet stropa kartona vāku, izceliet plastmasas konteineri un pārliecinieties, vai Biogluc trauks ir atvērts un kamenes piekļūst daktij.
Plastmasas konteineri novietojiet atpakaļ. (Skatīt arī: “Lietošanas pamācība, kā lietot Biobest kameņu saimes”.)
2. solis: pārbaudiet, vai aizvars (Nr. 4) noslēdz ieeju dispensara kanālā.
3. solis: atveriet (paceliet vertikāli) dispensera vāku (Nr. 5).
4. solis: lietošanas pirmajā reizē izņemiet dispensera paplāti (Nr. 7) un, ja nepieciešams, iztīriet to.
5. solis: ja ieejas tunelī zem paplātes atrodas putekšņi (Nr. 11) – izņemiet tos.
6. solis: novietojiet atpakaļ dispensera paplāti (Nr. 7) un iepildiet tajā paredzēto daudzumu pārnesamās vielas.
7. solis: aizveriet (novietojiet horizontāli) dispensera vāku (Nr. 5).
8. solis: izņemiet dispensera kanāla aizvaru un aizveriet stropa kartona vāku.
9. solis: atveriet stropa skrejas vāku (Nr. 6).
Stropa skrejas vākam ir vēl papildus funkcija – tas neļauj iekļūt stropā augu aizsardzības līdzekļiem (AAL), ja tādi tiek lietoti.
Pirms AAL lietošanas ieslogiet kamenes stropā (skatīt 2. soli). Aptuveni pēc 1,5 stundām, kad visas izlidojušās kamenes ir atgriezušās stropā,
noslēdziet skrejas atveres ar vāku. Vienmēr pirms AAL lietošanas pārbaudiet, vai tie nekaitē kamenēm!
Skaties internetā: Side effect manual – www.biobestgroup.com
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