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KÆRE KUNDE,
Tillykke med dit nye LINDS produkt. Vi håber du vil få stor glæde detaf.

OBS ! Kassen med dit nye LINDS produkt kan indeholde mange små dele, så gem derfor al emballage 
indtil produktet er færdigsamlet. Produktet og eventuelt små dele kan være fastgjort til emballagen. Vær 
derfor forsigtig med udpakningen, så produktet ikke beskadiges. Læs manualen omhyggeligt før produktet 
samles og tages i brug. Vi anbefaler, at styklisten kontrolleres straks ved åbning af emballagen.

ANVENDELSE

(1)  Før hvert brug, skal batteriet lades op i ca. 4 timer med 220V opladeren indtil det grønne lys er tændt. 
 Efter opladning skal du isætte plastik beskyttelsesdæksel.

(2)  Al væske skal passere igennem filteret ned i tanken, så urenhederne undgås, hvilket ville kunne føre til blokeringer i  
 filteret, røret og cylinderen, som påvirker normal brug.

(3)  Fyldt tanken HELT op med vand, får derved at aktivere kammeret i pumpe-funktionen.

(4)  Sikre korrekt lukning, skru låget til beholderen på og stram herefter til, så væske ikke skvulper over ved brug.

(5)  Brug ikke vand-uopløselige substanser, da disse gradvist vil samle sig i bunden, stoppe filteret, røret og cylinderen.

(6)  Husk tør straks op, hvis væske uheldigvis skulle skvulpe over eller spildes. Fjern batteriet og andre elektriske enheder.  
 Tør dem af med en ren klud, hvis de udsættes for væsker.

(7)  Afbryderen på venstre side har tre funktioner: " I= konstant tryk, II= Justerbar tryk, 0= Stop "

(8)  Genoplad batteriet rettidigt hvis nødvendigt og kun indtil den lyser grønt for at forlænge batteriets levetid.

SIKKERHED

Forkert brug af sprøjten kan være farligt. Du skal læse, forstå og overholde sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre 
dig selv og andre.

(1) Sprøjten er ikke beregnet til brug mod mennesker eller dyr.

(2) Forlad ikke sprøjten uden opsyn og sluk for strømmen, når den ikke er i brug. Brug ikke skadelige kemikalier og 
 efterlad ikke sprøjten i direkte sollys.

(3) Afmonter, udskift eller monter ikke maskinen alene.

(4) Efter arbejdet er gjort skal du rengøre sprøjten med rent vand, muligvis flere gange hvis der er brugt opløseligt pulver.  
 Brug eventuelt varmt vand hvis nødvendigt. Det er forbudt at anvende vandopløseligt pulver. 
 Rengøring: Udvendigt kan du vaske sprøjten af med brug en våd klud. Der skal hældes rent vand i tanken og rystes. 
 Derefter sprøjtes vand ud af dysen for at rengøre delene. Tanken må ikke sættes i vand.

(5)  Det er forbudt at anvende stærk syre, stærk alkaliske, brandfarlige væsker eller anden særlig væske.

(6)  Følg sikkerhedsinstruktionerne, når du arbejder. Brug beskyttelsesudstyr som maske, briller, hat, handsker eller anti-pesticid tøj.

(7)  Denne sprøjte må ikke bruges, hvis man lider af psykisk eller anden alvorlig sygdom. 
 Den må heller ikke bruges i alkoholpåvirket tilstand eller af personer uden forståelse for betjeningen.
 Ydermere, bør sprøjten ikke bruges lige efter anstrengende træning, hvis du føler dig svag eller er gravid. 
 Efter brug skal både krop og tøj vaskes. Undgå at indtage væske på samme tid.

(8)  Du skal nøje overholde sikkerhedsinstruktionerne mht. pesticider fra producenten heraf.
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VEDLIGEHOLDELSE

Udover ovenstående instruktioner:

(1)  Tjek alle forbindelser og undgå utætheder.

(2)  Undersøg om der er løse eller mangler skruer.

(3)  Vask filter og pumpe efter brug.

(4)  Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet
 personale på et autoriseret serviceværksted. Brug kun originale reservedele ved udskiftning og reparation.

(5)  Produktet må kun lånes ud til personer, som er fortrolige med betjening af produktet.
 Manualen skal under alle omstændigheder medfølge.

OPBEVARING

(1) Efter vedligeholdelse bør sprøjten opbevares på et tørt og ventileret sted – gerne over jorden, væk fra ild, 
 solstråler og børn.

(2) Du bør aflade og lade batteriet hver 3. måned.

(3) Benyttes kun i temperaturer fra -5°C~40°C.

LØSNINGSFORSLAG VED NEDBRUD

Nedbrud beskrivelse Analyse Løsning

Virker ikke 1. løs forbindelse
2. lavt batteri
3. ødelagt kontakt
4. Pumper ikke vand/produkt igennem 
    slangen

1. åbn bunden, battericover, forbind ledning
2. udskift batteriet
3. udskift kontakt
4. udskift sikringen

Mærkelig lyd fra pumpe 
motor ved brug

Løse eller manglende skruer Fastspænd skruer ved pumpen

Utæt bund Enten indførsel- eller udførselsdele er 
løse eller i stykker

Fastspænd slanger/gevind

Ujævn sprøjtning 1. skiven i dysen blokerer
2. dyse-hullet er ødelagt
3. filteret er blokeret
4. utæthed/løse forbindelser
5. lavt batteri
6. støvet pumpe

1. læg skiven på plads, fastspænd dyse
2. udskift dyse
3. rengør filter
4. fastspænd alle gevind
5. oplad batteri
6. vask pumpen med rent vand

TEKNISK DATA

1. Produkt: Art. 2099     |  2. Mål: 35,5×24×57,5 cm  |  3. Vægt: 5,46 kg  |  4. Kapacitet: 16 ltr

5. Arbejdstryk: 5,5 bar  |  6. Flow rate: 3,1ltr/Min


