
Manual Batteridriven fettspruta 2009200 / 2009230

Allmänt

Tack för att Ni valde en batteridriven fettspruta från TUBI System AB.

Fettsprutan är endast avsedd för fettsmörjning och skall inte användas för andra

ändamål.

OBS!

Får EJ användas med kemikalier eller explosiva vätskor.

Rikta aldrig utloppsmunstycket mot

någon kroppsdel eller någon annan person.

Vätska kan lätt tränga in i huden och förorsaka skador.

Vi frånsäger oss allt ansvar för felaktigheter och olyckor som inträffar

på grund av felaktig montering eller användning.
Läs dessa instruktioner före installation eller vid service.
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PRODUKTSPECIFIKATION 2009200 / 2009230

UPPACKNING
Vid uppackning, kontrollera för säkerhets skull att alla delar uppräknade i
detaljlistan är med. Om någon del saknas eller är trasig, var god kontakta

din leverantör så snart som möjligt.

SERVICE
1. Service av maskinen får endast ske av kvalificerad personal.
2. När en maskin repareras eller servas, använd enbart original reservdelar.

Användning av ej tillåtna delar eller försummelse av att följa
underhållsinstruktionerna kan orsaka elektrisk chock eller skada.

ANVÄNDA FETTSPRUTAN
1. Anslut ett fullt laddat batteripack till fettpistolen.
2. Tryck på hydraulmunstycket på smörjnippeln.
3. Håll fettpistolen med den ena handen och smörjslangen med den andra.
Tryck på startknappen några gånger eller tills en mindre mängd fett börjar
flöda ut från slangen.
4. När smörjningen är färdig, lösgör hydraulmunstycket genom att bryta det
åt sidan och ta bort överflödigt fett från smörjnippeln.

Benämning
Elektrisk specifikation

Arbetstryck
Kapacitet fettbehållare 2009200
Kapacitet fettbehållare 2009230

Utloppsslang längd
Kapacitet
Temperaturområde

Beskrivning
Laddare: 230 VAC/50 Hz
Batteri: 18 VDC, NiMH
Laddningskabel 12V
Batterikapacitet: 1500 MAh
Laddningstid batteri: ca 1 tim

Max 690 bar
400 gr patron eller 500 gr i lösvikt
400 gr patron MLS patron

1000 mm
Ca 100 gr/min
10°  +40°C
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LADDA BATTERIET
1. När batteripacken kräver omladdning, gör en sextio minuters laddning av maskinen och den
kan användas med full prestanda. Ladda aldrig batteriet längre än en timma, eftersom detta
kan leda till skada på batteripacken och/eller laddaren .
2. Sätt in batteripacken i laddaren. Plugga sedan in laddaren i närmaste 230 volt, jordat
elektriskt uttag.
3. Den gröna lampan på laddaren tänds automatiskt.
4. Tryck ner "SET" knappen på laddaren. Den gröna lampan slocknar automatiskt och den
röda lampan tänds och indikerar att laddaren har växlat till laddningsläge.
5. Om ungefär en timma, när batteripacken är fulladdad, släcks automatiskt den röda lampan,
och den gröna lampan tänds. Ta bort batteripacken från laddaren och koppla ur laddaren från
det elektriska uttaget.
6. Anmärkning: Batteripackens temperatur kan stiga under användning och kort efter
användning. Det är möjligt att batteripacken inte laddas fullt om den laddas direkt efter
användning. Låt batteripacken svalna till rumstemperatur innan laddning för bästa resultat.

Batteripack 200918NIMH, Laddare 2009NAT, Värmare 12V för fettpatron

12V Fältladdare finns som tillbehör: 2009CIGG
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1. Använd ej maskinen i explosiva miljöer eller i närvaro av lättantändliga vätskor, gaser och dylikt. Maskinen skapar gnistor,
vilka kan antända explosiva produkter.
2. Utsätt ej maskinen och laddaren för regn eller blöta förhållanden. ,
3. Förvara maskiner utom räckhåll för barn och andra okunniga personer.
4. Kontrollera att maskinen är hel avseende rörliga delar, spruckna delar
och andra förhållanden som kan påverka maskinens funktion. Är den trasig, reparera maskinen innan användning. Många
olyckor beror på dåligt underhållna maskiner.
5. Använd endast tillbehör som är rekommenderade av tillverkaren för din modell.
6. Använd ej fettpistol eller laddare om den har tappats, skadats, lämnats utomhus eller legat i vätska.
7. Håll yttersidan av fettpistolen torr, ren och fri från olja och fett.
8. Stäng alltid av fettpistolen och ta ut batteriet innan byte av delar eller utförande av inspektion, underhåll eller rengöring.
9. Rätt batteriskötsel: Läckage i batteripack kan uppstå under extrem användning eller extrema temperaturförhållanden. Om
batterivätska kommer i kontakt med hud, tvätta med tvål och vatten och skölj med citronjuice och vinäger. Om vätskan
kommer i kontakt med ögonen, spola med vatten i några minuter och kontakta en läkare omedelbart. Bränn aldrig
batteripacket, eftersom det kan explodera i eld. Ladda ej ett läckande batteripack. Kontakta lokal myndighet för instruktioner
om korrekt överlåtande eller återvinning av batteripacken.
10. Byt alltid till ett fulladdat batteripack när maskinens prestanda börjar avta. Hög värme är det mest destruktiva för ett
batteripack. Ju mer framkallad värme, ju snabbare tappar batteripacket sin kraft. Ett batteripack som blir för varmt kan skadas
permanent. Använd aldrig batteripacket när maskinens prestanda börjar avta. Försök aldrig att ladda ur maskinens batteripack
genom att fortsätta att hålla in maskinens strömbrytare. När maskinens prestanda börjar avta, stanna av maskinen, ladda upp
batteripacket eller använd ett uppladdat batteripack för optimal prestanda.
11. VARNING! Varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner skrivna i denna manual kan ej täcka alla möjliga förhållanden
och situationer som kan uppstå. Användaren måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer, vilka ej kan byggas in i
denna produkt, men som måste tillhandahållas av användaren själv.




