
Výměna náhradního spreje u sprejové 
svítilny - Tornádo

UPOZORNĚNÍ: 
Při jakékoliv manipulaci ať s plným nebo i s prázdným sprejem důsledně 
dbejte na to, aby tryska spreje NEUSTÁLE směřovala směrem od vaše-
ho těla a aby se ve směru výstřiku NIKDY nevyskytovala žádná další 
osoba! Po vyprázdnění obsahu nádobky spreje Tornádo vyměníme mo-
dul světla tímto způsobem:

1) Uchopíme původní prázdnou 
nádobku tak, aby tryska spreje 
mířila směrem od těla

2) Vyklopíme krycí víčko svítilny a 
plochým předmětem (např. no-
žem, šroubovákem atd.) opatr-
ně vyjmeme spouštěcí tlačítko 
trysky spreje směrem nahoru 
viz obr. 1

3) Pomocí křížového šroubováku 
odpovídajícího rozměru povolí-
me 2 šroubky s křížovou hlavou 
viz obr. 2 a tahem vzhůru vysu-
neme „modul světla“ viz obr. 2a

4) Z náhradní nádobky pepřového 
spreje sejmeme ochrannou kryt-
ku viz obr. 3 a vyjmeme spouš-
těcí tlačítko trysky viz obr. 3a. 
Toto nové tlačítko použijte k to-
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muto novému náhradnímu spre-
ji. Nepoužívejte tlačítko z pů-
vodního použitého prázdného 
spreje!

5) Do hlavice náhradního spreje 
nasuneme původní „modul 
světla“ viz obr. 4 a pomocí šrou-
bováku dotáhneme 2 šroubky s 
křížovou hlavou viz obr. 4a

6) Uchopíme nádobku spreje tak, 
aby otvor pro trysku mířil smě-
rem od těla

7) Nyní je nutné velmi opatrně za-
sunout spouštěcí tlačítko trysky 
spreje směrem dolů. Pozor! Při 
větším tlaku na trysku by mohlo 
dojít k nechtěnému výstřiku! Po-
stupujeme tak, že mírně zatla-
číme tlačítko trysky spreje do-
předu směrem od sebe k modu-
lu světla. Tlačítko musí přitom 
zapadnout do dvou podélných 
drážek v hlavici a zároveň leh-
ce dosednout na trubičku venti-
lu spreje. viz obr. 5. Správná 
úroveň zasunuté trysky je na ob-
r. 6, kdy oblouček na hlavici je 
ve stejné úrovni s obloučkem 
na tlačítku.
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