Bruksanvisning
Motordriven ryggspruta, 16 liter
Art. 90 37 483
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Motordriven ryggspruta 16L
Art.: 9037483
Beskrivning:
Batteridriven ryggspruta med justerbart tryck.
Ryggsprutan levereras med mässingslans och vagn.
Säkerhetsföreskrifter:
 Läs bruksanvisning noga innan sprutan används.
 Bär följande skyddsutrustning vid användning: Andningsskydd, skyddshandskar och
skyddsglasögon.
 Låt aldrig pumpen köra utan vätska, torrkörning skadar pumpen.
 Fyll alltid på vätska genom filtret, sand och smuts skadar pumpen och täpper igen
munstycke.
 Ställ sprutan på ett plant underlag när du fyller på med vätska, så den inte välter
och innehåller rinner ur.
 Sprutan ska endast användas till flytande vätskor.
 Sprutan får aldrig utsättas för brännbara vätskor.
 Spruta aldrig giftiga eller miljöförstörande vätskor.
 Spruta aldrig korrosiva vätskor.
 Spruta aldrig i motvind, ej heller mot människor, djur, mat eller grönsaker.
 Rikta aldrig strålen mot människor och djur.
 Stanna alltid motorn när du fyller på vätska och för underhåll.
Igångsättning:
 Se alltid till att sprutan är fulladdad.
 Öppna påfyllningslocket och häll försiktigt i mediet som skall sprutas (följ
leverantörens anvisningar).
 Pumpen körs igång genom att slå på strömbrytaren (ON/OFF), för att börja spruta
tryck på lansens handtag.
 Pumpen justeras upp eller ner i tryck genom att vrida på voltmätaren.
 Efter avslutat bruk, rengör sprutan med rent vatten. Sköljvattnet kan sprutas ut över
det behandlade området.
 Glöm inte att stänga av maskinen efter användning – använd inte voltmätaren som
strömbrytare, när man avslutat arbetet ska strömbrytaren vridas till OFF.
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Laddning:







Sprutan levereras med voltmätare och låg batterialarm för exakt och tydlig
indikation på batterispänningen. Larmet kommer ge varning när batterispänningen
sjunker under 10,8-10,5 V.
Batteriet kan laddas genom att ansluta laddaren till laddningsuttaget på sprutan, om
laddningsindikatorn blir grön, indikerar det att batteriet är fulladdat.
Sprutan är utrustad med voltmätare på 11V-15V.
Grönt området i färgskalan indikerar fullt batteri.
Gult området indikerar otillräcklig spänning med systemet kan fortsätta att arbeta.
Rött område indikerar extremt låg effekt och systemet kräver uppladdning.
Ladda sprutan inomhus på en torr och välventilerad plats.

Tekniska data:
Tankinnehåll
Arbetstryck
Laddare
Batteri
Mått
Vikt

16 liter
2.0 till 4.5 bar
Ingång 220V utgång 12V 1.3A
12V 7Ah
340 x 300 x 730mm
Ca. 8.3 kg (trolley 2.2kg)

Underhåll:
 Töm sprutan på vätska, om den inte ska förvaras frostfritt.
 Kör ev kylarvätska igenom sprutan och låt det stå i sprutan genom
vinterförvaringen, kylarvätskan har en smörjande effekt på pumpens membran och
packningar.
 Om sprutan ska förvaras under en längre tid, smörj in alla packningar och förvara
sprutan på en sval och torr plats inomhus.
 Under längre förvaringstid bör batteriet laddas upp var tredje månad.

