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5 l.
ULF Fogger 5 l.

Brugervejledning
Læs denne brugsanvisning grundigt før du tager maskinen i brug.
Advarsel: Brug ikke maskinen under opladning. Væske må ikke ikke overstige advarselslinjen i tanken.
On / Off afbryder

Tankdæksel

Luftrør

Batteri on / off afbryder

Spray dysse

Lade stik
5 l. beholder
Driftsinstruktionen:
1. Tilsæt desinfektionsvæske i vandtanken og stram
tankdækslet.
(Bemærk: Tilsæt ikke mere væske end vandtankens
maksimale kapacitet, ellers Vil væske strømmer ind i
batterikassen og beskadige maskinen).
2. Tænd enhedens afbryder, maskinen begynder at
arbejde (som vist nedenfor).
On / Off afbryder

Motor

Specifikationer:
Mål: LxHxB 879x249x150 mm
Beholder: 5 l.
Batteri: 24V DC Lithium
Brugstid: 150 min på en opladning
Lade tid: 120 min
Rækkevidde: Op til 6 m
Dysser: 0,3, 0,5 og 1 mm
Spray mængde: 25-350 ml/min
Oplader medfølger

3. Efter opbrugt desinfektionsvæske skal du hælde lidt
vand i tanken og arbejd 1-2 minutter for at undgå
desinfektionsvæsken blokerer eller korroderer dyser og
rør.

Brug og vedligeholdelse af batteri
1.Opladningsinstruktioner: Når batteriet er i opladnings
tilstand, opladerindikatoren er rød, og opladerindikatoren vil
være grøn, når den er fuldt opladet.
2. Enheden skal placeres i et sikkert, tørt og normalt
temperaturmiljø ved opladning
Enheden skal være slukket under opladning; sørg for
enheden står stabilt under opladning, og tilslut
oplader til opladningsstikket på siden af enheden.
Bliv ved med at oplade, indtil indikatorlampen lyser grønt;
opladningen tiden er omkring 5-6 timer.
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Brugervejledning
Vejledning:
11. Oplad batteriet helt inden brug.
2.Hvis det konstateres, at udstyret er kommet i vandet,
skal du vente på, at den tørrer helt, før du tænder den.
3.Brug enheden ved den omgivende temperatur
mellem
0 ~ 40 ℃.
Det er ikke tilladt at bruge andre typer batterier end
dette, for at undgå at beskadige produkt.
4. Sluk for maskinen, når du oplader batteriet.
5. Opbevar batteriet fuldt opladet, og genoplad det en
gang i måneden, hvis enheden ikke har været i brug i
lang tid.
6.Brug ikke den stærke ætsende væsker.
Vandopløselige kemikalier skal opløses fuldstændigt.
Inden de hældes i tanken og skal være fri for
urenheder for at forhindre tilstopning af
rørledningen og dyser
7. rengør bomulds filtret jævnligt, tør det og monter det
i maskinen igen. Brug ikke maskinen uden filteret.
8. Den maksimale mængde tilsat væske må ikke
overstige advarselslinje.
9. Afbryd straks strømmen, hvis nogle af disse
situationer opstår:
1. Vandlækage ind i enheden
2. pumpesystemet stoppede pludselig
3.Pumpelyden ændres mærkbart
4. Tanken lækker vand
5.Pumpen fungerer ikke eller andre unormale forhold
under opstart.

10. Forbud mod at bruge enheden i regnvejr
11. Forbud mod at bruge våd hånd til at "tilslutte"
og "frakoble" batteriet og adapter; hold enheden
væk fra brandfarlige og
Eksplosive miljøer og miljø med høj temperatur.

Garanti og eftersalgsservice
1. Udstyrsgaranti
(1). Alle enheder har 12 måneders gratis
vedligeholdelse (fra dagen af salg).
(2). Gratis vedligeholdelseskrav: Garantikort,
faktura eller anden certificering, der kan bevise, at
den er bestilt fra vores firma.
(3). Fejlen forårsaget af menneskelige fejl eller
forkert brug, dækkes ikke af garantien

Fejl/problemer og løsningen
Batteriet er fladt
Maskinen vil ikke lade

Oplad batteriet
Tjek at begge afbrydere er slukket

Maskinen vil ikke starte

Tjek at begge afbrydere er tændt

Der kommer ingen væske ud

Tjek for væske eller rengør dyse

Motoren bliver varm

Rens filter

Dyse er blokeret

Rens dyse
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