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EST EESTI

Õnnitleme

Kasutamine

Lugege kasutusjuhend läbi enne seadme kasutamist! 
Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas. 
Kasutusjuhend on teie seadme lahutamatu osa ja see tuleb seadme edasiandmisel 

Asjatundmatu kasutamine võib põhjustada ohtlikke vigastusi või keskkonnakahjustusi.

Pritsis ei tohi kasutada
• tuleohtlike vedelike

• ammoniaaki sisaldavatele vedelikele

• Niisutusvahendid (pesuained)
põhjustada või soodustada mõrade tekkimist kasutatud plastikmaterjalil

Mitte mingil juhul ei ole seadet lubatud kasutada
• välised suruõhuallikad ilma originaalse suruõhu-täiteventiilita
• süütamiseks
• vedelike hoiustamiseks ja säilitamiseks
• silmade pesemiseks

Teie rahulolu meie toote ja teenustega on meie jaoks väga tähtis. 

Meie aadress on toodud selle kasutusjuhendi tiitellehel.

ja valmististe märgitud maksimaalseid kontsentratsioone. Küsimuste korral anname teile 
meeleldi nõu. 

kasutada ainult välistingimustes või hästi õhutatavates ruumides. Kui hakkate seadmega 
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Ohutus

EST EESTI

Kandke ohtlike ainete käitlemisel sobivat kaitseriietust, kaitseprille ja  
respiraatorit, vastavalt kehtivatele riiklikele määrustele.

Vältige seadme ümber süttimisallikaid.

Ärge jätke seadet päikese kätte. Veenduge, et seade ei kuumene üle  
maksimaalse töötemperatuuri . Kaitske seadet pakase eest ja  
ärge kasutage seda ammoniaagiga.

Ärge kunagi puhuge düüse ega ventiile suuga läbi. 

Libedais ja märgades tingimustes, lumel ja jääl, kallakutel ja ebatasasel 
maapinnal on oht libiseda ja komistada.

 
Kahjustada saanud või mittetöötavad osad tuleb lasta vahetada meie  
teeninduses või muus volitatud teeninduses.

Kaitseventiili ei tohi deaktiveerida. 

Kasutage ainult originaalseid varuosi ja lisatarvikuid.  
Teiste tootjate varuosade kasutamisest tekkinud kahjude eest tootja ei  
vastuta.

Jälgige pumpamisel pidevalt manomeetrit, et max pihustussurvet  
mitte ületada. 
Enne täitmist, pärast kasutamist, enne hooldustööde tegemist, töö  
katkestamisel ja seadme hoiustamisel peab seade olema rõhuvaba.

Transportimsel jälgige järgmist: Transportige seadet nii, et see oleks kaitstud 
kahjustuste ja ümberkukkumise eest. Seade peab olema rõhuvaba.  
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Seadmega võivad töötada ainult vastava väljaõppe saanud terved ja puha-
nud inimesed, kes ei tohi olla alkoholi, narkootiliste ainete ega  
medikamentide mõju all.  
Lapsed ja noored ei tohi seadet kasutada. 
Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas. 
Ohtlike ainete kasutamisel võtke ebaõige kasutamise vältimiseks tarvitusele 
vastavad abinõud. 
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 (joon. 1)

Seadme tüüp 3270..
Max täitekogus 10 l
Kogumaht
Max pihustussurve 3 baari

40 °C
Tühimass
Anuma materjal Polüetüleen
Kandmisviis külje peal
Tehniline jääkkogus

Visuaalne kontroll: -
tusteta?
 + -
me ja pihustustoru seisukorda.

Lekkekindlus: Pumbake tühi anum 2-baarise rõhu alla (joon. 9).

Talitlus: Tõstke kolbmanomeeter [6] üles.

1. Keerake voolik [3] väljalaskeavasse [5] ja kinnitage see ülemutriga. (joon. 2)

2. Vajutage pidemega kolvivars [7] alla ja keerake vastupäeva.
(joon. 4)

3. Keerake pump [2] anumast välja. 
4. Valage vedelik anumasse [1]. (joon. 6)
5. Kontrollige täitekõrgus anumas oleva skaala [8] abil. (joon. 6)

 +
Tarnekomplekt

Tehnilised andmed

Tabel 1

Kokkupanek

Kontrollimine

Ettevalmistamine

või muus volitatud teeninduses.

 
Seade peab asuma vertikaalses asendis. 
Veetorust täitmisel ei tohi toru või voolik ulatuda anumasse sisse.
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1. Ühendage veesurvemahuti pistikühendus [9] oma seadme ühendusnipliga [10].  
(joon. 10)

2. Keerake kuulkraani [11]. (joon. 10)

 +  
kuulkraaniga [11].

(joon. 9)

Kasutamine

1. Hoidke pistikühendusest [9] kinni ning tõmmake ja keerake samal ajal selle välisrõn-
gast. (joon. 10)

3. Lukustage pidemega kolvivars [7]. (joon. 4)
4. Keerake pump [2] anumast välja.
5. Pühkige seda niiske lapiga.

eest kaitstud ja külmumiskindlas kohas. (joon. 11)

• Keerake pump [2] anumast välja. 
• Võtke pump [2] koost lahti. (joon. 12)
• Määrige O-rõngas [12] ja mansett [13] sisse. 
• Pange pump kokku.

(joon. 17)

EST EESTI

Pärast kasutamist

Hooldus ja korrashoid

 

6. Keerake pump [2] anumasse. (joon. 7)
7. Vajutage pidemega kolvivars [7] alla ja keerake päripäeva.

(joon. 8)
8. Tekitage mahutisse soovitud rõhk. (joon. 9)

 + -

9. Vajutage pidemega kolvivars [7] alla ja keerake vastupäeva. (joon. 4)
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Rike Põhjus Abinõu
Seadmes ei teki rõhku Pump ei ole kinni keeratud. Keerake pump tugevasti kinni.

Pumba O-rõngas [12] on 
vigane. 

Vahetage O-rõngas välja.

Mansett [13] on vigane. (joon. 
14)

Vahetage mansett välja.

Vedelik tungib pumbast 
välja

Ventiiliseib [14] on määr-
dunud või vigane. 

Puhastage või vahetage ventiili-
seib.

Kolbmanomeeter ei näita 

Kaitseventiil hakkab liiga 

Kolbmanomeeter [6] on viga-
ne. (joon. 16)

Vahetage kolbmanomeeter 
välja.

vastava spetsialisti poolt iga 10 aasta järel.

EST EESTI

Rikked
Kasutage ainult originaalseid varuosi ja lisatarvikuid.
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-
ad tasuta või vahetab (vastavalt tootja äranägemisele) vigased detailid tasuta uute vastu.
Garantiijuhtumi korral palume meiega viivitamatult ühendust võtta. Vajame seadme ostuar-

-

direktiivi 2014/68/EU  nõuetele ning kannavad CE vastavusmärgist.
Tehnilist dokumentatsiooni on volitatud koostama Rolf Rehkugler.  

 Bernd Stockburger  
- tegevjuht –

1120   6993240

EST EESTI

Originaalkasutusjuhend

Garantii

CE vastavusdeklaratsioon

Käesoleva kasutusjuhendi andmed ja joonised on mõeldud orienteerumiseks ega ole min-
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