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  INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA  

Este manual contém informações que são importantes para você    

conhecer e entender antes de operar o ByoPack® Sistema de 

Pulverização Eletrostática. Essas informações dizem respeito a 

proteção de sua segurança e garantem a confiabilidade e o 

desempenho do produto. É responsabilidade do proprietário 

garantir que todos que operam este equipamento leiam este 

manual. 

 

AVISOS 

Para ajudá-lo a reconhecer essas informações, usamos os 

símbolos de aviso abaixo. Leia o manual com atenção e preste 

atenção especial aos símbolos e rótulos de aviso. Os rótulos de 

advertência indicam uma situação potencialmente perigosa que, 

se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves. 

 

AVISOS 

• leia e entenda completamente o Manual do Operador do 

Sistema de Pulverização Eletrostática ByoPack® antes de usar 

o pulverizador eletrostático.   

• Leia e compreenda completamente os rótulos de produtos 

aprovados pela ByoPlanet antes de usar qualquer produto líquido 

com o ByoPack® Sistema de Pulverização Eletrostática e siga 

instruções de uso seguro, como recomendar equipamentos de 

proteção individual (EPI).   

• O ByoPack® Sistema de Pulverização Eletrostática é para uso 

comercial interno e externo.  Espectadores e animais de 

estimação não devem estar na área durante a aplicação. 

•  O ByoPack® Sistema de Pulverização Eletrostática 

destina-se apenas ao armazenamento em local interno. 

• O Sistema de Pulverizador Eletrostático ByoPack deve ser 

armazenado e operado entre 40° e 100° F (4,5° e 38° C). 

Armazenar ou operar o dispositivo abaixo de 40° F (4,5° C) 

ou acima de 100° F (38° C) pode resultar em danos no 

dispositivo. 

• O ByoPack®  Sistema de Pulverização Eletrostática nunca 

deve ser  usado  em  uma  área que contenha produtos 

químicos voláteis.   Também não devem    ser usados em 

ambientes perigosos nem em qualquer área que contenha 

níveis voláteis ou explosivos    de gás, vapor ou partículas 

transmitidas pelo ar.   

• O ByoPack®  Sistema de Pulverização  Eletrostática  nunca  

deve  ser  usado  por  pessoal  não treinado. 

 

AVISOS 

CUIDADOS COM EQUIPAMENTOS PRESSURIZADOS 

O fluido que vaza de equipamentos ou de um componente, 

pode espirrar nos olhos ou na pele, causando ferimentos 

graves.   A fim de ajudar a evitar um vazamento ou ruptura: 

 
 

 

• Verifique mangueiras, tubos e 

acoplamentos diariamente. Substitua 

peças gastas ou danificadas    

imediatamente. 

AVISOS 

RISCOS DE LIMPEZA DAS PEÇAS PLÁSTICAS COM SOLVENTES 

Muitos solventes podem degradar partes plásticas e fazê-las 

falhar, o que pode levar a ferimentos graves ou danos 

materiais.  A fim de ajudar a  prevenir contra a  degradação: 

 
 

 

• Use apenas solventes à base de água 

para limpar as peças da estrutura 

plástica. 

• Consulte os dados técnicos neste e em 
todos os outros manuais de instrução do 
equipamento. Leia as folhas de dados de 
segurança (FISPQ) do fabricante do produto 

de limpeza e recomendações antes de usar. 
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ADESIVO DE SEGURANÇA 
 

WARNING! 
• Always wear appropriate Personal   • Only use ByoPlanet®-approved • Use device only as intended. 

Protective Equipment (PPE). Refer products through the ByoPack® Direct spray only toward 
to Operator’s Manual, product-specific Electrostatic Sprayer System. appropriate surfaces. 
ByoPlanet® Safety Data Sheets (SDS) • Inspect power cord, sprayer and • For outside or wet environment 
or ByoPlanet.com for additional external tubing for damage prior application, use a GFCI (ground fault 
warnings and instructions. to use. DO NOT use if damage circuit interrupter) inline adapter or 

• Follow instructions and precautions    is present. outlet to help avoid risk of electrical 
listed on ByoPlanet® manufacturing  • Always use with a grounded shock. GFCI should be placed as 

product labels. electrical plug and outlet. close to outlet as possible. 

¡ADVERTENCIA! 
• Utilice siempre el Equipo de • Utilice solamente productos • Solamente utilice el dispositivo 

Protección Personal (EPP) adecuado.   ByoPlanet® aprobados por el  para lo que fue diseñado. Solo rocié 
Consulte el Manual de Operador,  Atomizador ByoPack® de ByoPlanet®. directamente en las superficies 
las Fichas de Datos de Seguridad    • Antes de usarlo inspeccione el adecuadas. 
(FDS) de ByoPlanet® específicas del   cable de electricidad, el rociador • Para aplicaciones en exteriores o en 
producto o el sitio ByoPlanet.com y la tubería externa por daños.  ambientes húmedos, use un adaptador 
para las advertencias e instrucciones  NO lo use si hay daños presentes.  en línea GFCI (interruptor de circuito 

• Siga las instrucciones y precauciones • Siempre usarlo con un enchufe     por falla a tierra) o tomacorriente para 

que se listan en las etiquetas de   y toma de corriente eléctrica con   ayudar a evitar el riesgo de descarga 

fabricación del producto ByoPlanet®.   conexión a tierra. eléctrica. El GFCI debe colocarse lo 
más cerca posible del tomacorriente. 

AVERTISSEMENTS! 
• Toujours porter un équipement de • Utiliser le pulvérisateur ByoPack® • Utiliser le pulvérisateur strictement 

protection personnelle (ÉPP) adéquat.   Electrostatic Sprayer System  selon le mode d’emploi. Toujours 
Pour des mises en garde et des  uniquement avec les produits  diriger le jet directement vers les 
instructions supplémentaires,consulter  ByoPlanet® approuvés à cette fin.  surfaces à traiter. 
le manuel de l’u opérateur du • Avant l’emploi, inspecter le cordon    • Afin de réduire le risque de choc 
pulvérisateur, la fiche signalétique du   d’alimentation, l’appareil lui-même électrique lorsque le pulvérisateur est 
produit ByoPlanet® ou le site  et les tubes externes pour vérifier employé à l’extérieur ou dans un 
ByoPlanet.com.  l’absence de dommages. NE PAS environnement mouillé, utiliser un 

• Suivre les instructions et les mises en   utiliser le pulvérisateur en présence adaptateur en ligne ou une prise avec 
garde indiquées sur l’étiquette d’origine   de dommages. disjoncteur de fuite à la terre (DDFT). 
de chaque produit ByoPlanet®. • Toujours brancher le pulvérisateur Toujours placer l’adaptateur avec 

dans une prise de courant avec mise   DDFT le plus près possible de la prise 

à la terre. de courant. 

AVISOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

Use equipamentos  de proteção  adequados  (EPI)  quando  na  

área  de trabalho para ajudar  a  evitar  ferimentos  graves  . 

• Consulte a FISQ (folhas de dados de segurança) do 
produto-especifico,  para obter qualquer EPI (Equipamento  
de  Proteção Individual Adicional).   

 

AVISOS 

RISCO DE USO QUÍMICO 

Cada produto químico, como um desinfetante, tem um conjunto 

único de perigos e precisa ser manuseado adequadamente para 

garantir a segurança do trabalhador. 

• O ByoPack® sistema de pulverizador eletrostático deve apenas 
ser utilizado com produtos que tenham sido aprovados pela 
ByoPlanet®. Nunca pulverize qualquer produto líquido que 
não seja um produto aprovado.  A garantia é anulada se o 
ByoPack® Sistema de Pulverização Eletrostática for usado 
com produtos que não são aprovados pela ByoPlanet®. 
Esteja ciente de que muitos líquidos químicos podem ser 
prejudiciais se não forem usados corretamente. 

• Leia e entenda a FISPQ e etiqueta do produto aprovado antes 

de usar. 

• Esteja ciente dos procedimentos de primeiros socorros 
relacionados ao produto em uso. 

• É uma violação da lei federal usar um produto químico de 

uma forma inconsistente com seu rótulo. 

• Use o EPI conforme detalhado pela FISPQ do produto aprovado. 

• Para uso apenas com produto não-inflamável, não combustível e 
não volátil. Nunca pulverize um produto químico inflamável (ponto 
de flamabilidade inferior que 60°C). Todos os produtos químicos 
aprovados pela ByoPlanet estão em conformidade com esta 
especificação 

• Certifique-se de que a área que está sendo pulverizada tenha 
ventilação adequada. 

• Espectadores e animais de estimação não devem estar na 

área durante a aplicação. 

• Armazene todos os produtos químicos em um lugar fresco e 
seco, longe do calor e chama aberta. 

• Para descartar produtos aprovados ByoPlanet® consulte rótulos 
dos produtos. 

• Nunca aponte o pulverizador para si mesmo, outra pessoa ou 
um animal de estimação. 

 

AVISOS 

CUIDADOS COM USO INCORRETO DO EQUIPAMENTO 

O uso indevido pode causar ferimentos graves ou morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Não  opere  a  unidade  quando estiver 
cansado  ou  sob  a influencia de  
drogas  ou  álcool. 

• Use produtos e solventes compatíveis com 
peças as peças do equipamento.   

Consulte os dados técnicos em todos os 
manuais do equipamento. Leia os avisos do 
fabricante do produto e solvente. Para obter 
informações completas sobre seu material, 

solicite  FISPQ  ao  distribuidor  ou  
revendedor. 

• Não  saia da área  de trabalho  enquanto  o  

equipamento  estiver  ligado  . 

• Desligue o equipamento quando nao em uso 

• Verifique o equipamento diariamente. 

Repare ou substitua as peças gastas ou 

danificadas imediatamente por peças de 

reposição genuínas da ByoPlanet®. 

 
• Não altere ou modifique o equipamento. 

Alterações ou modificações anulam a garantia 
do sistema de pulverização eletrostática 
ByoPack® e criam riscos à segurança. 

 
• Rotear mangueiras e cabos de alimentação 

longe de áreas de circulação, cantos vivos, 
peças móveis e superfícies quentes. 

• Não estique o cabo firmemente entre a 

mochila e a tomada. Um cabo que é 

esticado ou puxado pode não funcionar  

corretamente, pode danificar o cabo ou o 

plugue,  e  cria  um  risco  de tropeço. 

• Mangueiras e cabos de alimentação podem 

ser perigos de deslocamento. Evite pisar ou 

ficar em pé em quaisquer mangueiras e 

cabos de alimentação. Cuidado com a 

movimentação. 
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EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
 
 • Óculos de ampla visão - CA 20111 
 • Luvas Nitrílicas ou Latex - CA 16314 
 • Respirador Semi Facial PFF2 - CA 27403 
 • Vestimenta em TYVEK - CA 14811 (Opcional 

.Os EPI oculares e faciais devem ser claramente marcados para facilitar a 

identificação do fabricante. (1910.133[a][4]). 

• Os seguintes requisitos mínimos devem ser atendidos por todos os 
dispositivos de proteção. Os protetores devem: 

- Fornecer proteção adequada contra os perigos particulares para os 
quais eles são projetados Sejam de projeto e construção seguros 
para a obra a ser executada 

- Seja razoavelmente confortáveis quando usados 

para as condições designadas  

- Serem adequados e não interferir indevidamente com os movimentos 
do usuário Seja durável 

- Seja capaz de ser desinfetado Seja de fácil limpeza 
- Ser claramente marcado para facilitar a identificação apenas do 

fabricante 

 

RECOMENDAMOS O USO DE ÓCULOS DE 

PROTEÇÃO TOTALMENTE FECHADOS,  

AO USAR ESTE EQUIPAMENTO. SEMPRE USE 

EPI APROPRIADO. 

 PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE 

SEGURANÇA  

Ao utilizar um aparelho elétrico, é importante entender que alguns 

circuitos são eletricamente vivos, mesmo quando o interruptor de 

alimentação está na posição desligada. Precauções básicas de 

segurança devem ser sempre seguidas para reduzir o risco de 

queimaduras, incêndio, choque elétrico, ferimentos e/ou morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONEXÃO ELÉTRICA 
Nosso cabo de alimentação deve ser usado com um plug de 3 pinos e tomada 
aterrada com proteção de disjuntor de serviço de 15A. Sempre verifique antes 
de usar o produto . Este aparelho é para uso em um circuito nominal de 120 V, e 
tem um plugue de aterramento que se parece com o plugue ilustrado na figura 
acima. Verifique com um eletricista qualificado para segurar você tem o serviço 
elétrico correto e aterramento 

 
 

 

*Plug FAME 2P+T, 10A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02 

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO 
Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou quebra, o 

aterramento fornece um caminho de menor resistência para uma corrente elétrica 

para reduzir o risco de choque elétrico. Este aparelho é equipado com um cabo com 

um condutor de aterramento de equipamento e um plugue de aterramento. O plugue 

deve ser conectado a uma tomada apropriada que esteja devidamente instalada e 

aterrada de acordo com todos os códigos e portarias locais. Nunca use um adaptador 

com este produto. 

 
PERIGO: A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em 

risco de choque elétrico. O condutor com isolamento com uma superfície externa verde, com ou sem 

listras amarelas, é o condutor de aterramento do equipamento. Se for necessário reparar ou substituir o 

cabo ou o plugue, não conecte o condutor de aterramento do equipamento a um terminal vivo. Verifique 

com um eletricista se as instruções de aterramento não estão completamente compreendidas ou se 

está em dúvida se o aparelho está devidamente aterrado. Não modifique o plugue fornecido com o 

aparelho — se ele não se encaixar na tomada, tenha uma tomada adequada instalada por um eletricista 

qualificado. Nunca use um adaptador com este produto. 

 

EXTENSÃO ELÉTRICA 
O ByoPlanet fornece um cabo de extensão de 7,6 m com cada sistema de pulverização 

eletrostática e recomenda fortemente que você use este cabo de extensão aprovado. Certifique-

se de que o fio de extensão está em boas condições. Inspecione os cabos periodicamente e 

substitua se estiver danificado. Se for utilizado um cabo de extensão alternativo, esteja ciente de 

que um cabo de extensão subdimensionado causará uma queda de tensão em linha, o que 

pode resultar em perda de energia, danos ao produto e/ou superaquecimento. Use sempre um 

cabo de extensão suficientemente avaliado. 

 

IMPORTANTE: ByoPlanet recomenda usar um cabo de extensão de calibre 12/3, não mais 

do que 30,5 m. Além disso, a ByoPlanet também recomenda o uso de uma tomada de 

alimentação GFCI (interrupção do circuito de falha do solo) ou cabo de extensão. Quando 

estiver equipado no cabo de extensão, posicione sempre o GFCI em direção à tomada. 
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PERIGO CHOQUE/ ELÉTRICO 

Como na maioria dos aparelhos elétricos, as partes elétricas são 

eletricamente vivas mesmo quando o interruptor está desligado para 

reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos: 

1. Use esta unidade apenas para o seu uso pretendido, conforme 
descrito neste manual. 

2. Não use enquanto toma banho. 

3. Não coloque ou armazene a unidade onde pode cair ou ser 
puxado para a água ou outro líquido. 

4. Se a unidade cair na água, desligue imediatamente. Não 
entre na água para recuperar. 

5. Nunca opere esta unidade se ela foi descartada, danificada 
ou está funcionando incorretamente. Entre em contato com 
um técnico autorizado da ByoPlanet. 

6. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas. 

7. Nunca bloqueie as aberturas de ar da unidade ou coloque-a em 
uma superfície macia (cama ou sofá), onde as aberturas de ar 
podem ficar bloqueadas. 

8. Nunca solte ou insira qualquer objeto em qualquer abertura. 

9. Não use com um cabo de alimentação danificado ou quebrado. 

10. Nunca armazene a uma temperatura acima de 60°C.. 

11. Esta unidade pode estar quente quando em uso. Não deixe a 
superfície aquecida tocar a pele nua. 

 

SEGURANÇA GERAL 
 

Falta de atenção com segurança pode resultar em acidentes ou 

falta de eficienca, acidentes, ferimentos pessoais ou morte. 

Observe os riscos de segurança e corrija prontamente as 

deficiências.  Use as seguintes precauções de segurança como 

guia ao usar esta máquina: 

 

1. Leia o manual do operador. O não cumprimento é considerado 
uso indevido do equipamento. 

2. Use a unidade ByoPlanet® apenas para seu uso pretendido, 
conforme descrito neste manual. 

3. Antes de operar o equipamento, familiarize-se com toda a cautela 
e aviso de decalques afixados no equipamento. 

4. Não use os sistemas de pulverização eletrostática Byoplanet® 
em um local perigoso. 

5. Apenas pessoas treinadas familiarizadas com o sistema de 
pulverização eletrostática ByoPlanet® e produtos aprovados pela 
ByoPlanet devem ser autorizados a operar. 

6. Não permita que o pessoal opere o pulverizador sem instrução 
adequada ou a influência de álcool ou drogas. 

7. Use uma extensão que não exceda a especificação detalhada na 
seção Extensão Elétrica. 

8. Armazene o pulverizador em um lugar fresco e seco. Não exponha a 
temperaturas extremas. 

9. Expurgar a linha de líquido antes de armazenar a unidade. 

10. Esteja atento, mesmo quando o pulverizador está desligado, a 
energia ainda é fornecida à unidade quando conectada a uma 
tomada elétrica. 

11. Nunca pendure a unidade pelo cabo. 

12. Um pulverizador nunca deve ser deixado desacompanhado 
quando conectado. 

13. Sempre desligue a unidade antes de desconectar da corrente 
elétrica. 

14. Desligue sempre a unidade da tomada quando não estiver em 

uso  ou  ao  deixá-la  desacompanhada  . 

15. Nunca desligue o aparelho puxando o cabo ou com as 

mãos molhadas. Sempre desconecte segurando o 
plugue. 

16. Nunca puxe ou carregue o pulverizador pelo cabo de alimentação. 

17. Não amasse o cabo ou coloque em torno de bordas afiadas. Fazê-lo    

pode danificar o cordão. 

18. Não use o ByoPack® sistema de pulverizador eletrostático com 
um cabo de extensão danificado. 

19. Inspecione sempre completamente o produto antes do uso. 

20. Durante a operação normal, a pistola e a mangueira podem esquentar 
ao toque. Se a unidade ficar quente, desligue e deixe descnasar por 30 

minutos. 

21. Para dúvidas sobre o  ByoPack® Sistema de Pulverização  
Eletrostática, entre em contato   com  a  Equipe de Suporte ByoPlanet 
em www.byoplanet.com / www.continuumchemical.com.br 
 

 

PRODUTOS QUIMICOS 

O ByoPack® sistema de pulverização eletrostática só pode ser usado 

com produtos que foram aprovados pela ByoPlanet®. A garantia do 

Sistema de Pulverização Eletrostática ByoPack é anulada se o ByoPack® 

sistema de pulverização eletrostática for usado com produtos que não são 

aprovados pela ByoPlanet®. Esteja ciente de que muitos produtos 

químicos podem ser prejudiciais se não forem usados corretamente. 

 
1. Use sempre EPI apropriado ao operar o ByoPack® sistema 

de pulverizador eletrostático. Consulte a FISPQ do produto 

para obter informações dos EPIs adequados. 

2. Siga o rótulo do produto químico e a FISPQ  para  

armazenar, manusear e descartar quaisquer produtos 

usados no  ByoPack®  Sistema de Pulverização  

Eletrostática. 

3. Saiba o tempo exigido por cada aplicação do produto 

químico antes de permitir que pessoas e animais de 

estimação retornem à área  pulverizada. 

4. A adulteração de produtos aprovados pela ByoPlanet®, as 

embalagens de produtos e o Sistema de Pulverização 

Eletrostática ByoPack® de qualquer forma anulará a 

garantia do cliente. 

5. Para descartar os produtos aprovados pela ByoPack® oriente-se 
pelos rótulos dos produtos. 

6. Se os produtos líquidos entrarem em contato com sua 
pele ou olhos, consulte o rótulo do produto e a FISPQ para 
obter medidas de primeiros socorros. 

7. Nunca aponte o pulverizador para si mesmo, outra pessoa ou 
um animal de estimação. 

8. Não misture produtos químicos a menos que 
especificamente direcionado na FISPQ do produto ou 

rótulo. 

IMPORTANTE: As folhas de dados de segurança (FISPQs) estão 

disponíveis para os produtos químicos aprovados para uso no 

ByoPack® Sistema de Pulverização Eletrostática. Essas FISPQs 

informarão você de quaisquer perigos e precauções dos quais 

você deve estar ciente. Todos os funcionários que utilizam o 

produto devem estar atentos  e  ter  acesso  à    FISPQ. Eles 

também devem ser treinados e conscientes de sua segurança 

enquanto trabalham com produtos químicos.   

É responsabilidade do dono do equipamento obter a FISPQ  de  
cada produto químico  utilizado.  
Visite  www.continuumchemical.com.br  para obter  mais  
informações. 

http://www.byoplanet.com/
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  Componentes do Sistema  

O patenteado ByoPack® - Sistema de Pulverizador Eletrostático foi  

projetado com  o usuário final  em  mente. É durável, altamente 

versátil e efetivo na aplicação eletrostática. A troca de filtro é o 

único componente de manutenção. Se você estiver tendo 

problemas com seu equipamento, entre em contato com o suporte   

ByoPlanet em  www.byoplanet.com.ou 

www.continuumchemcial.com.br 

  

Sistema BACKPACK (Mochila) 

11 Centro /Diagnóstico Led indica possíveis falhas. 
 

 

12 Horímetro Registra tempo de uso para manutenção 

adequada. 
 

 

13 Modelo do sistema ByoPack® Electrostatic Sprayer System 

Model No: P2-CBP515 (115V) 

P2-CBP530 (230V) 

Serial No: P2CBP115A00001 (115V) 

P2CBP230A00001 (230V) 
 

 

14 Pontos de fixação 
superior das alças 

 

 
15 Pontos de fixação 

inferior das alças 

Pontos de posição superior para montagem 

das alças da mochila. Ajustável 

ao tamanho do operador. Veja o 

manual na seção das alças. 

 

Pontos de posição inferior para montagem 
das alças da mochila. Ajustável ao tamanho 
do operador. Veja o manual na seção das 
alças. 

 

Conjunto da Pistola e cabo 

 

 

 

 

1. Armazenamento 
do cabo de 
extensão 

 

2. Conjunto de cabo 
de Força 

Localizado no lado esquerdo da 

mochila para armazenamento do 

cabo de extensão usando Velcro®   

 

Conector de energia elétrica 
 

 

3. Manípulo Alça Texturizada macia para garantir 

      conforto e aderência 
 

 

 
 

1 Painel de Controle Indica a  energia,  pulverizador e   

eletrostáticas estão ligados.   

4 3.8 L -Reservatório Contém o produto quimico a ser  
 

 

2 Botão  de alimentação Inicia energia  para  o  pulverizador. 
de Produto aplicado    

5 Compartimento 
elétrico  

Compartimento elétrico inferior 
(contém a maioria dos componentes). 

3 Eletrostática 
 

 

Indicador iluminado 

Indica ativação de eletrostática e 

spray. 

6 Tampa e tubo de 
distribuição 

 

7 Botão de liberação 
da bombona 

 
8 Suporte da 

Pistola 

Substitui a tampa do recipiente do 

produto quando o recipiente é 

instalado na mochila. 

Evita que o recipiente caia    

quando tombado. Pressione 

botão para liberar a bombona. 

Localizado no lado direito da 

mochila. Armazena a Pistola e a 

mangueira do pulverizador. 

 
 

4. Conj. da Mangueira Conecta a linha elétrica, líquido 

e linha de ar da mochila para  a  

pistola de spray. 
 

 

5. Alça da Pistola Alça texturizada  posicionada para 

uso ambidestro. 
 

 

6. Corda Fixação da Pistola na Mochila 
 

 

7. Montagem do bocal Localizado na frente da Pistola. 

9 Placa de conexão 
da mangueira 

Permite a remoção do conjunto da 
pistola, bem como o acesso ao filtro 

8 Proteção gatilho de 
spray eletrostático 

Abriga componentes  elétricos  e  

protege  o botão de gatilho. 
 

 

10  Filtro substítuivel Filtro de ar substituível 
(a cada 3 meses ou 300 horas de uso) 

9 Botão eletrostática 
e  spray   

 
Inicia spray. 

3 

1 
4 

2 5 

6 7 

 
 

8 

9 

1 

5 

6 

4 

2 

3 

7 

8 

9 
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Montagem das Alças 
  INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO  

Instruções de Montagem 

As alças da mochila devem ser montadas antes do uso.  

Para ajustar a alça superior da mochila: 

1. Ajuste a alça superior afrouxando as correias de tensão. Em 
seguida, usando uma chave de fenda Phillips, enfie o 

parafuso em um dos três locais da alça ajustável superior. A 
almofada superior deve ser fixada, uma vez que o parafuso  é  
apertado firmemente  na  posição. 

 

 
 

 
 

1 Alça Superior Suporte acolchoado e ventilado 

superior para conforto 
 

 

Nota: A parte superior da alça deve apoiar-se entre as omoplatas. 
Para os usuários mais altos podem precisar mover a posição para 
cima. Usuários mais baixos podem precisar mover a posição para 
baixo. NÃO use outros compostos de montagem 

2 Parafuso Fixação 
Superior 

 
3 Clipe de apoio  

para Pistola 

4 Fivela Externa 
de fixaçao 

5 Fivela da 
cintura 

6 Alças dos 
Ombros 

7 Correias de 
Tensionamento  

8 Parafusos inferiores 

de fixação (2) 

Segura alça superior 
Pode ser ajustado para cada   
operador. 

Clipe para armazenamento 

temporário de Pistola spray. 

Alça para garantir a 

distribuição de peso uniforme. 

Alça para garantir a 

distribuição de peso uniforme. 

Alça acolchoada 

ventilada. 

Usado para alongar ou encurtar 

as alças do ombro da mochila. 

Segura placa inferior 

traseira na mochila. 

como LOCTITE™ ou graxa. 

2. Para fixar a parte inferior da alça, use uma chave de fenda 

Philips para  enfiar os parafusos de fixação inferior na placa  

inferior traseira. 
 

 
 

 

1. Placa traseira inferior Suporte para as costas acolchoado  

e ventilado. 
NOTA: NÃO use compostos adicionais de montagem, como  
Loctite™ ou graxa. 

2 1 

3 

4 
6 

7 

8 

5 9 
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Preparando a Área de Pulverização 

1. Limpar a sujeira bruta usando protocolo padrão de limpeza manual. 

2. Feche a sala para o público em geral para limpeza. Coloque 
sinais ou indicadores de alerta nas portas que indicam que 
ninguém deve entrar na sala 

3. Desligue quaisquer dispositivos elétricos sensíveis, mas não os 
descocnecte. 

 

Preparação/configuração da unidade 

1. Escolha o produto aprovado pela Byoplanet para limpeza, higienização 
ou desinfecção  

2. Coloque os EPI´s. Veja a seção sobre EPI´s na pagina 5. 

3. Monte o produto aprovado ByoPlanet® na mochila deslizando 

a bombona no reservatório do contêiner. Certifique-se de que  
o recipiente está posicionado de frente para cima com a 

abertura abaixo do tubo de distribuição. 

4. Abrir a tampa do produto aprovado pelo ByoPlanet de sua escolha e 

conectar a tampa de distribuição do Sistema de Pulverização 

Eletrostática ByoPlanet® à garrafa usando o adaptador fornecido. 

Certifique-se de que a tampa está travada no fundo da base, sem 

apertar demais 
5. Desenrole completamente o cabo elétrico e conecte o Sistema de 

Pulverização Eletrostática ByoPlanet® em uma tomada aterrada. 

NOTA: Para aplicação de ambiente externo ou molhado, use um 
adaptador ou tomada de circuito de falha do solo GFCI (interrupdor 
de circuito de falha do solo) para ajudar a evitar o risco de choque   
elétrico. GFCI deve ser colocado o mais próximo possível da 

tomada. 

6. Coloque a mochila em local bem seguro usando alças de 

segurança. Para proteger corretamente a mochila: 

- Remova a pistola de spray do gancho e coloque a pistola  

na  alça do ombro  da  mochila  usando o clipe  de  fixação 

de  pistola. 

- Solte as alças do ombro e o cinto da cintura.  

- Levante a mochila e deslize os braços através das alças. 

- Conecte a correia da cintura. Aperte o cinto da cintura e 

certifique-se de que o peso da unidade está concentrado em 

seus quadris em vez de ombros. 

Se necessário, use os pontos de montagem superiores 

para ajustar o parafuso de fixação usando uma chave de 

fenda Phillips para garantir que o peso da unidade esteja 

concentrado em seus quadris. 

- Conecte as correias peitorais. 

- Ajuste as alças dos ombros para que a unidade se ajuste 
confortavelmente, e o peso esteja concentrado em seus 
quadris. 

- Deslize a fivela para cima ou para baixo na correia para 
melhor ajuste. 

7. Conecte o cabo de extensão através do alívio da tensão no   

cinto de cintura. 

NOTA: Não amarre o cabo de extensão e o cabo de alimentação 
juntos. Isso resultará em danos e poderá anular sua garantia. 

8. Remova a pistola do clipe de fixação da pistola. Com a pistola 
na mão, localize o interruptor de alimentação principal na pistola 
do pulverizador. Pressione e solte o botão de alimentação 
principal na pistola para energizar o sistema. O botão de 

alimentação principal acenderá com a cor azul. 

Operação pulverizador 

1. Direcione a pistola de spray para a superfície desejada. 

2. Comece a pulverizar. Com o botão de alimentação principal 
já ligado, pressione o botão de pulverizador uma vez para 
iniciar a pulverização. Pressione novamente para parar o 

fluxo do pulverizador. 

3. Siga um caminho contínuo ao redor da área trabalhando de 

cima para baixo, movendo o pulverizador em um movimento 

de varredura até que as superfícies estejam completamente 

cobertas.  A distância ideal de pulverização das superfícies é de 

0,6  -  1,2  metros. 

NOTA: Se usar o coldre da pistola para armazenamento temporário, 
desligue o sistema no botão principal, antes de colocar a pistola no 
coldre. 

4. Após a pulverização, mantenha a área fechada ao público 

até que os tempos de reentrada aplicáveis sejam 

alcançados (consulte a FISPQ do produto para obter 

informações sobre os tempos de reentrada). Se não for 

indicado tempo de reentrada, mantenha a área fechada até 

que os tempos de contato do produto sejam atingidos ou as 

superfícies estejam visivelmente secas. 

5. Remova a placa de impedimento de circulação. 
 

 

Recarregando produtos Quimicos Aprovados 

1. Pare de pulverizar o ByoPack® sistema de pulverizador eletrostático e 
desligue a unidade 

 

2. Desconecte a tampa de distribuição do produto 

3. Pressione o botão de liberação da bombona e remova a mesma 
do pulverizador. Tampe produto removido se ele estiver sendo 

armazenado. 

4. Purgando o  ByoPack®  sistema de pulverização eletrostático: 

Com a energia principal ligada, pressione o botão spray em um 

canto discreto, recipiente ou ralo. Pulverizar o ByoPack® até que 

nenhum líquido saia do bico. 

5. Recarregue a bombona com o produto aprovado. 

6. Insira a bombona no equipamento. Certifique-se de que o 

recipiente  é  posicionado  com  a  abertura voltada   para cima  e  

a  abertura  abaixo  do  tubo de distribuição. 

7. Abra a bombona e rosqueie a tampa de dstribuição de 

produto na mesma. 
Certifique-se que a tampa foi rosqueada até o final, mas sem 
excesso de aperto. 

8. Reiniciando o uso da ByoPack®
 : 

Com a energia principal já ativada, pressionar o gatilho em um 

canto discreto, recipiente ou ralo. Pulverize o ByoPack® por até 

25 segundos para gerar um fluxo constante de solução. 

9. Usando ByoPack®: 

Aponte a pistola para um canto discreto, recipiente ou ralo. 
Pressione e solte o botão de pulverização na pistola para ativar o 
sistema de pulverização eletrostática e para pulverizar a solução. 

O led indicador eletrostático na pistola acenderá na cor azul. 
Pulverize até que a névoa de solução seja constante. Pressione e 
solte o botão de pulverização na pistola para parar de pulverizar. 

NOTA: O pulverizador permanecerá automaticamente ligado até que o botão de pulverização  
seja pressionado por mais tempo, ou o botão de alimentação principal seja pressionado. 
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 MANUTENÇÃO  

Para que o ByoPack® Sistema de pulverização eletrostática 

permaneça funcional, o equipamento deve ser limpo regularmente.   

Além da limpeza geral da unidade, um ponto importante é o 

FILTRO DE AR, que deve ser mantido e verificado regularmente. 

 
NOTA: À medida que o pulverizador fique sujo pelo uso regular, um 

limpador a base de álcool isopropílico de 70%, pode ser aplicado 

manualmente nas superfícies externas. 

 

 

Filtro de Ar 

Olhando para a parte inferior da mochila, localize o painel de 

acesso do filtro substituível (ver COMPONENTES DO SISTEMA — 

CONJUNTO MOCHILA). Abra o painel e remova o suporte do filtro. 

Substitua por original, PN  600254. Este filtro deve ser substituído a 

cada três meses ou 300 horas de funcionamento. O tempo de uso 

e de funcionamento é registrado no horimetro. (Ver  componentes  do  

sistema  — conjunto de mochila). Para comprar peças de reposição, 

visite  www.byoplanet.com ou www.continuumchemcial.com.br 

 
NOTA: Um filtro está incluído no dispositivo com três filtros 

adicionais para substituição. 

 

Montagem da Pistola 
 
O conjunto de pistola NÃO permite manutenção fora de nossa rede de 
assistência técnica. Qualquer tentativa de desmontar a pistola ou 
executar algum serviço, anulará a garantia e provavelmente irá 
danificar o pulverizador. Não abra os painéis da unidade, pois isso 
anulará a garantia do pulverizador. Se você estiver tendo problemas 
com o conjunto da pistola de spray, entre em contato com o Suporte 
ao Cliente em:  
 
 www.byoplanet.com ou www.continuumchemcial.com.br.  
 
Para limpar a o conjunto da pistola de spray do excesso de 
detritos, aplique manualmente produto a base de álcool isopropílico a 
70% na parte externa do conjunto com um pano. 

 

Conjunto da Mochila 
 
O conjunto da mochila não tem peças de manutenção fora da rede de 
assistência. Não abra a carcaça, pois isso anulará a garantia do 
pulverizador. Se você estiver tendo problemas com o conjunto da 
pistola de spray, entre em contato com o Suporte ao Cliente em:  
 

  www.byoplanet.com ou www.continuumchemcial.com.br.  
 

Para limpar a unidade da mochila, aplique manualmente produto a 
base de álcool isopropílico a 70% na parte externa do conjunto 
com um pano. 

  ESPECIFICAÇÕES (Modelo 110v)   
 

Corrente ~115V 

Amperagem de 
funcionamento 

3.8A 

Frequencia 60Hz 

Comprimeto da 
mangueira 

1.52 m 

Dimensões Mochila: 53.8 cm x 30.5 cm x 16.5 cm 

Peso – Vazia 5.4 kg 

Peso - Cheia 9.5 kg 

Peso de transporte 10.4 kg 

Fluxo 105-125 mL/min 

 

  ESPECIFICAÇÕES (Modelo 220v)  
 

Corrente ~230V 

Amperagem de 
funcionamento 

1.9A 

Frequencia 50Hz 

Comprimeto da 
mangueira 

1.52 m 

Dimensões Mochila: 53.8 cm x 30.5 cm x 16.5 cm 

Peso – Vazia 5.4 kg 

Peso - Cheia 9.5 kg 

Peso de transporte 10.4 kg 

Fluxo 105-125 mL/min 

http://www.byoplanet.com/


 

  SOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

NOTA: NÃO utilize um produto químico na unidade que não seja um 

produto aprovado ByoPlanet®. Se você encontrar os problemas 

listados abaixo, use os métodos sugeridos de solução de problemas.   

Se você encontrar um problema que não é abordado neste 

manual, entre em contato com o suporte ByoPlanet® 

e www.byoplanet.com ou www.continuumchemical.com.br 
 

 

Sistema não liga ou desliga repentinamente 

Causa Potencial Ação Corretiva 

Sem Energia Elétrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sistema não está ligado 

Verifique se a unidade está 
conectada a uma tomada de 
trabalho conhecida. Verifique se o 
sistema está em uso com um cabo de 
extensão operacional atende às 
especificações estabelecidas no 
manual do usuário. Inspecione o cabo 
de extensão em busca de danos.Se a 
unidade ainda  se recusar a iniciar, 
o usuário deve entrar em contato com o 
suporte ByoPlanet® . O dispositivo é 
equipado com um centro diagnóstico 
que é visível através de uma pequena 
janela na parte inferior do aparelho e 
identificar problemas. O LED Verde 
significa que o dispositivo está 
alimentado. O LED branco significa 
que o sinal vem da base. O LED azul 
significa que o sinal vem da pistola 
do pulverizador. Se o dispositivo 
parar de funcionar, certifique-se de 
verificar o display para determinar se a 
base ou a pistola não estão mais 
funcionando corretamente e entre em 
contato com o suporte para suporte 
ByoPlanet® 

 
Pressione o botão de alimentação 
principal na parte de trás da pistola. 
O botão de alimentação principal 
acenderá. 

Ventilador esta 
sobreaquecido 

Permita que a unidade esfrie por no 
minimo 30 minutos 
 

  Sem spray, incorreto ou fraco  
 

 

 

 

          Fluxo de ar parece baixo ou fraco  
 

Causa Potenial Ação Corretiva 

Torção na montagem da 
mangueira 

Verifique se a montagem da mangueira 

não está beliscada, dobrada ou torcida 

Bloqueio no bico Desligue a energia e desligue a 
mochila. Inspecione visualmente o 
exterior do bocal para bloqueios.   

Nota: A montagem da pistola incluindo o 
bocal, não requer manutenção. 
Se houver problemas com obstruções na 
pistola ou no conjunto do bocal, entre em 
contato com assistência Byoplanet 

Filtro bloqueado Substitua o filtro de ar. 

Consulte a seção MANUTENÇÃO 
para acessar e substituir o filtro 

               Vazamento está ocorrendo  
 

Causa Potencial Ação Corretiva 

Equipamento 
armazenado de cabeça 
para baixo 

O armazenamento do produto ou do 
dispositivo de lado pode levar ao 
vazamento da bombona. O dispositivo 
deve ser armazenado na posição vertical. 
Quando não estiver em uso, o dispositivo 
deve ser armazenado em um local fresco 
e seco. A bombona deve ser removida do 
dispositivo, tampada e armazenada 
separadamente. 

Reservatorio de 
bombonas não foi limpo 
antes do 
armazenamento 

O operador deve limpar o reservatório da 
bombona após o uso para remover o 
acúmulo de líquido causado pela operação 
normal. Limpar o reservatório da bombona 
após o uso, evita o acúmulo excessivo e 
possíveis derramamentos. Sempre opere 
e armazene o dispositivo na posição 
vertical. Note que algum vazamento da 
base da unidade é normal. Há um 
transbordamento entre a cavidade da 
bombona e a base da unidade. 

A alça nao esta 
adequada ao operador 

Certifique-se de que a alça está bem 
fixada e ajustada ao operador. O 
dispositivo deve ser usado na posição 
vertical e somente usado durante a 
operação. Qualquer uso indevido ou 
operação do dispositivo que não seja 
na posição vertical, pode levar ao 
vazamento da bombona. 

Linha de líquido esta 
desconectada 

Reconecte a linha de líquido à tampa de 
distribuição. Certifique-se de que não 
há danos na linha de líquido ou na 
tampa de distribuição para evitar 
vazamentos e contaminação. Após a 
reconexão, o dispositivo pode precisar 
ser preparado antes de pulverizar. 

Bombona furada 
ou danificada 

Desconecte a bombona da tampa de 
distribuição e remova-o. Inspecione a 
bombona em busca de danos. Se 
danificado, substitua. 

  GARANTIA DO EQUIPAMENTO  
O BYOPACK® SISTEMA PULVERIZADOR ELETROSTÁTICO VEM 

COM UMA GARANTIA DE UM ANO. CONSULTE A POLÍTICA DE 

GARANTIA DO FABRICANTE  
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Bolhas na linha de líquido 
ou final de produto 
químico (continuação) 

 
Isso pode levar até 35 segundos ao 
iniciar uma nova bombona. Se 
pequenas bolhas estiverem visíveis no 
tubo de distribuição, segure a pistola 
de spray abaixo da unidade da mochila 
para eliminar ou espere até 5 minutos 
para que as bolhas se dissipem. Se um 
fluxo consistente não for alcançado, 
recoloque a tampa de dispensação  
para garantir que ela está  devidamente  
roscada. 

 

Causa Potencial Ação Corretiva 

Sem Produto Químico Inspecione o recipiente do produto 

e substitua se estiver vazio. 

Energia fornecida 
fraca ou não correta 

 

Desligue a unidade da tomada e procure 

outra tomada. Se não tiver outra tomada 

disponível, veja se outro equipamento não 

está ligado na mesma rede. Desligue este 

se necessarário.Isto também pode estar 

relacionado com o cabo de extensão. 

Consulte o manual. 

Danos no conjunto da 
mangueira 

Inspecione o conjunto de 

mangueiras se tem vazamento 

de ar ou líquido. Se encontrado, 
entre em contato com a ByoPlanet®   

A tampa de injeção 
de prodiuto químico 
mal conectada a 
bomboina 

 

 
Bolhas na linha de 
líquido ou final de 
produto químico 

Antes de rosquear a tampa de 
distribuição, certifique-se de que não  
há lacre, sujeira ou  detritos  na rosca 
da bombona. Certifique-se de que a 
conexão do recipiente esteja bem 
roscada e apertada manualmente. 

Aponte o bocal para um canto discreto, 
recipiente ou ralo. Pressione e solte o 
botão de pulverização na pistola para 
ativar o sistema de pulverização e para 
pulverizar a solução.OLED indicador 
eletrostático na pistola acenderá em 
azul. Pulverizar até que um fluxo 
estável de solução passe pelo bico.   

 

http://www.byoplanet.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARA 
COMPRAR UM 

SISTEMA DE 
SPRAY  

ELETROSTÁTICO  
BYOPLANET   

        (11) 47028478 
 

 

 
 

 


