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Akumuliatorinis sodo purkštuvas

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad įsigijote šį sodo purkštuvą. Prieš pradėdami naudoti prašome atidžiai 
perskaityti šį vadovą ir jį turėkite su savimi, kai naudositės.
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1. BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

   Produktą kruopščiai išpakuokite, būkite atsargūs ir nepameskite kurios nors dalies iš pakuotės.
   Laikykite produktą sausoje vietoje, saugokite nuo vaikų.
   Perskaitykite visus įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų galite gauti elektros smūgį, 

sukelti rimtą traumą. 

PAKUOTĖ
Prietaisas įdedamas į pakuotę, kuri saugo prietaisą transportavimo metu. Ši pakuotė pagaminta iš aplinkai ne-
kenksmingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
Prieš pradėdami naudoti šį sodo purkštuvą perskaitykite šias saugos taisykles ir šią vartotojo instrukciją. Susi-
pažinkite su prietaiso dalimis ir tinkamai naudokite prietaisą. Naudojimosi instrukciją saugokite. Bent garantiniu 
laikotarpiu ja rekomenduojama laikyti originalioje pakuotėje, įskaitant vidaus pakavimo medžiagas, sąskaitas 
ir garantijos korteles. Transportuodami (pavyzdžiui perkeldami arba siųsdami į paslaugų centrą) supakuokite 
prietaisą į originalinę pakuotę nes tai užtikrina maksimala produkto apsaugas.

  Pastaba: Perduodate prietaisą kitiems žmonėms, duokite kartu ir instrukcija. Naudojimo instrukcijos yra 
būtina sąlyga norint tinkamai naudoti prietaisą. Instrukcijų vadovas yra įrankis tinkamam prietaiso eksploa-
tavimui, priežiūrai ir remontai. 

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba žalos, atsi-
radusios nesilaikant šių nurodymų.

2.  ETIKETĖS SU INSTRUKCIJOMIS ANT PRIETAISO 
PAAIŠKINIMAS

Bendrosios saugos įspėjimas.

Prieš eksploatuodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

Nenaudokite lyjant esant kitoms blogoms oro sąlygoms.

Įkrovimo generatorius naudojamas tik patalpose.

Įkrovimo generatoriaus dalis yra saugos transformatorius.
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3. PRIETAISO APRAŠYMAS IR PAKUOTĖS TURINYS 
PRIETAISO APRAŠYMAS (žr. nuo.1)

1 Rankena 12 Saugiklis

2 Teleskopinis polius 13 Dangtis

3 Purškimo pistoletas 14 Surinkimo žarna

4 Dangtis su pildymo skyle 15 (Metmenių) vakuuminė žarna

5 Bakas rezervuaras 16 Purškalo tūta

6 Parama 17 Akumuliatoriaus įkroviklis

7 Laikiklis pistoletui 18 Akumuliatoriaus statuso indikatorius

8 Ratas 19 Lizdas įkrovikliui

9 Vienos krypties vožtuvas 20 Jungtis įkrovikliui

10 Tūta 21 Klipas

11 Nuleistukas 22 Filtras

PAKUOTĖS TURINYS
Atsargiai išimkite prietaisą iš pakuotės ir patikrinkite ar netrūksta kurio nors iš šių komponentų:

  Bakas su parama, pildymo žangos dangtis, ir pan.
  Pistoletas ir žarnos
  Teleskopinis polius 
  Rankena
  Purškalo tūta 
  Įkroviklis
  Maišelis su 2 varžtais ir matricomis
  Naudojimosi instrukcija

Jei dalių trūksta arba jos yra sugadintos, prašome kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą.
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4. PRIETAISO MONTAVIMAS 
1. Teleskopinio poliaus montavimas į prietaisą.
Teleskopinį polių įdėkite į skylę ant prietaiso ir pritvirtinkite varžtu (žr. nuo. 3).
2. Rankenos montavimas
Įdekite rankeną į teleskopinį polių (Rankenos skylė ir poliaus skylė viena kriptimi, žr. nuo. 4) ir pritvirkinkite varžtu 
(žr. nuo. 5)
3. Purškalo tūtos montavimas 
Nuimkite purškalą sukdami prieš laikrodžio rodyklę (žr. nuo. 6) ir pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę įdėkite 
purškalo tūtą (žr. nuo. 7).
4. Purškimo pistoleto diegimas į purkštuvą
Atsukite pildymo skylės dangtelį. Per pildymo skylę įkiškite surinkimo žarną į baką; padenkite dangčiu (žr. nuo. 
8). Įstatykite pistoletą į laikiklį (žr. nuo. 9) ir pritvirtinkite jį ten (žr. nuo. 10).
5. Purškalo priedėjimas į teleskopinį polių
Tiekiamas produktas yra turi dvu skirtingus purškalus. Norint išvengti nuostoliu, rekomenduojame, vieną iš jų 
montuoti ant teleskopinio poliaus, o kita ant purškimo pistoleto.
a. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę dėkite purškalus ant teleskopinių polių (žr. nuo. 11)
b. Purškalo tūtą pridėkite į teleskopinį polių (žr. nuo. 12)

m  Įspėjimas: Nenaudokite jokių priedų, kurie nebuvo rekomenduoti gamintojų.

5. EKSPLOATACIJA 
   Prieš pirmą naudojimą baterija turi būti įkrauta. Apytiklis įkrovimo laikas yra 3-5 val.
   Įkrovikliniui yra skirta tik Li-Ion baterija, kuria įdiegta šitiame sodo purkštuve. Negalima vartoti kitų baterijos 

tipų ir kitų įkroviklių.
   Prietaisą visiškai išjunkite pagal saugos schemą tada, kai baterija senka. Tai apsaugo bateriją nuo visiško 
įvykdymo patvirtinimo.

m  Įspėjimas: Ilgai be pertraukos dirbantis trigeris gali pažeisti Li-Ion bateriją.

ĮKROVIMAS (Žr. 1 ir 2 paveiklai)

m  Įspėjimas: Sodo purkštuvo nevnaudokite jam kraunantis.

1. Įjunkite įkroviklį į lizdą (19) prietaise.
2.  Įsitikinkite, kad  įtampa į elektros lizdą, kurią norite vartoti yra standasta t.y. 230 V ~ 50 Hz ir įdėkite į jį įkroviklio 

kištuką.
3.  Raudonas LED apšvietimas (18) rodo, kad baterija yra kraunama.  

Kai baterija įkrauta, šviesa užgęsta.

   Natūralu kad prietaisas yra karštas įkrovimo metu. Tai yra visiškai natūralus procesas.
   Jei nenorite naudoti įkroviklį ilgą laiką, galite jį atjungti nuo maitinimo.
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   Naudokite kroviklį tik sausoje aplinkoje, kambario temperatūra turi būti nuo 10 iki 40 ° C.
   Po ilgo naudojimo baterija turi atvėsti prieš ją įkraunant.

EKSPLOATACIJA
1. Pradžia: Spauskite nuleistuką (nuo. 1, sk. 11)
2.  Sustojimas: Išleiskite nuleistuką (11) užtikrinkite nuleistuką (12). Palikite saugiai visą laikotarpį, kurio metu 

prietaisas neveikia.
3.  Purškalo kontrolė: Norimą purškimo stupruma nustatykite purškalo rotacija – nuo purškimo visu pajėgumu 

iki smulkios miglos.

6. NURODYMAI KAIP TINKAMAI VARTOTI 
EKSPLOATACIJA

   Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir / arba gauti rimtą traumą. 
   Pirmiausia kruopščiai perskaitykite gamintojo instrukcijas ir įspėjimus apie chemines medžiagas, kurias no-
rite naudoti ir visada tas instukcijas turėkite su savimi.

   Naudokite tik tas chemines medžiagas, kurios yra patvirttintos ir kurias gamintojas rekomenduoja akumulia-
toriniui sodo purkštuvui.

   Niekada nenaudokite degių medžiagų, rūgščių ar aliejų. 
   Dezinfekavimo ir impregnavimo medžiagos panašiai kaip degios medžiagos negali būti naudojamos kaip 
purškimo skystis.

   Nenaudokite skysčių, kurių temperatūra yra ar gali būti didesnė negu 45°C.
   Niekada nepalikite užpildyto purkštuvo be priežiūros.
   Nenaudokite jokių priedų, kurie nebuvo rekomenduoti gamintojų.
   Cheminės medžiagos gali būti kenksmingos žmonėms ir gyvūnams, jeigu yra naudojamos neprofesionaliai.
   Kai kurios cheminės medžiagos gali sikelti koroziją, būti degios arba toksiškos todėl neturėtų būti naudojamos.
   Visuomet tinkamai pagal santykį praskiekite praskiedimo chemines medžiagas pagal gamintojo instrukcijas.
   Naudojant purkštuvą po atviru dangumi prieš purškiant visada patikrinkite esamą vėjo kryptį ir srautą kad bet 
koks skystis nesitaškytų, purkštuvas turi būti nukreiptas pavėjui.

   Purkštuvo negali vartoti vaikai. Jo naudojimas yra skirtas tik suaugusiems.
   Negalima purkšti į save, kitus žmones, gyvūnus ar elektros lizdą arba gaisrą.
   Prietaiso vartotojas yra atsakingas už žalą, susijusią si kitais asmenimis ar tų turtu.
   Visos instrukcijos bei įspėjimai saugomi tolimesniam naudojimui.
   Sąvoka „elektros prietaisas“ naudojami saugos įspėjimai susijusi su tuo, kad jūsų mobilieji sodo purkštuvą 
veikia akumuliatoriaus energiją.

VARTOJIMO TIKSLAS
   Akumuliatorinis sodo purkštuvas yra skirtas tik asmeniniam naudojimui, ty. laistymui, tręšimui ir kenkėjų vabz-
džių naikinimui privačiuose, komerciniuose ir dekoratyviniuose soduose. Netinka komerciniams tikslams; 
nėra garancijos defektams, atsiradusiems naudojant komerciniais tikslais.

DARBO VIETA
   Nesilaikydami šių nurodymų ir saugos įspėjimų galite gauti elektros smūgį, perkelti gaisrą ir / arba patirti kitų 
rimtų sužalojimų.
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   Darbo vieta turi būti švari ir tvarkinga. Apkrautoje ir prastai apšviestoje darbo vietoje kyla rizika susižeisti.
   Elektriniai įrankiai yra kibirkščių šaltinis todėl gali sukelti dulkes ar garus. Nedirbkite su prietaisu sprogimo 
aplinkoje, pavyzdžiui, kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių.

   Naudodami šį elektros prietaisą įsitikinkite, kad darbo vieta uždara nuo vaikų ir pašalinių asmenų. Neatidžiai 
dirbdami su prietaisu galite prarasti kontrolę.

ELEKTROS SAUGA
   Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa lygi lizdo įtampai.
   Kištuko jokiu būdu netaisykite.
   Niekada nenaudokite jokių namų apdorotą kištuką su įžemintais elektros įrankiais. Kitu atveju gali kilti elek-
tros smūgio pavojus.

   Venkite kontakto su įžemintais paviršiais tokiais kaip vamzdžiai, šildytuvai, viryklės,šaldytuvai. Nenaudokite 
šio prietaiso lyjant saugokite jį nuo drėgmės. Laikykitės instrukcijus ir išvengsite rizikos sužeisti. 

ASMENS SAUGA
   Naudodami elektrinį prietaisą būkite atsargūs ir sutelkite dėmesį tik į darbą.
   Nenaudokite prietaiso jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholį ar medikamentus. Akimirksnio 
neatidumas naudojant prietaisą gali sukelti rimtus sužeidimus.

   Nepervertinkite savo galimybių. Dirbami išlaikykite subalansuotą ir tvirtą poziciją, kuri leidžia geriau kontro-
liuoti prietaisą netikėtose situacijose.

   Dėl gero ir saugaus prietaiso valdymo laikykiteprietaiso rankeną sausą ir švarią, be naftos liekanų ir kitų 
riebalinių medžiagų.

   Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada apsaugokite savo akis. Apsauginės įrangos, tokios kaip 
respiratorių kaukės, darbo batai su neslidžiais padais, apsauginis šalmąs, klausos apsaugos priemonės su-
mažina susižalojimo riziką.

ELEKTROS PRIETAISŲ EKSPLOATAVIMAS IR PRIEŽIŪRA
   Nenaudokite prietaisą kitiems tiklams kuriems jis yra skirtas. Kompetentingas, t.y. šiuo tikslu sukurtas elektros 

prietaisas duoda norimą našumą ir geresnę apsaugą.
   Jei negalite įjungti ir išjungti pagrindinio mygtuko, nenaudokite prietaiso. Kiekvienas elektros prietaisas, kuri 
negalime kontroliuoti yra pavojingas ir jį reikia remontuoti pirmiausia.

   Jeigu prietaisas nėra naudojamas, saugokite jį nuo vaikų ir žmonių, kurie nežino kaip tinkamai naudoti prietai-
są. Elektros prietaisas yra pavojinga neapmokytų asmenių rankose.

   Gedimai skaičius atsirasnda dėl to, kad trūksta priežiūros. Taigi tikrinkite prietaisą reguliariai. Tikrinkite įlinkį 
ar užsikimšimą, judančias dalis, dalių ir kitų aplinkybių būklę , kurios gali turėti įtakos prietaiso veikimui. Jei 
mašina yra sugadinta prieš naudodami užtikinkite jos veiksmingumą.

   Užtikrinkite būtinają prietaiso priežiūrą pas artimiausią paslaugų teikėją, kuris jei reikia naudoja originalias 
atsargines dalis.

   Naudokite šį elektros prietaisą, jo dalis ir kitus priedus, pagal šias instrukcijas ir kaip yra rekomenduojama. 
Nevartokite kitiems tikslams, nes tai yra pavojinga. 

PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS
Atsargumo įspėjimai susiję su baterija ir įkrovikliu

   Saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Laikykitės instrukcijų ir išvengsite rizikos susižeisti.
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   Įkraukite bateriją tik originalu įkrovikliu . Įkroviklis kuris naudojamas vienam baterijos tipui gali sukelti gaisrą, 
jei naudojamas kitiems tikslams.

   Baterija yra skirta krauti šitam purškimui, ir todėl negali būti naudojama kitiems tikslams. 
   Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite ar visos dalys - kabelis ir lizdas – nėra sugadintos. Jei yra sugadintos, 
bet kuriuo atveju nenaudokite įkroviklio, ir nebandykite taisyti patys, nes yra elektros smūgio pavojus; raskite 
artimiausią profesionalios priežiūros paslaugos teikėją.

   Siekiant išvengti gaisro pavojaus, nenaudokite įkroviklio ant degių paviršių (pvz.,popieriaus, tekstilės ir tt) ir 
sprogimo aplinkoje.

   Purkštuvo kritimas ar avarija gali sukelti elektrolitų nutekėjimą skysčiu iš baterijų. Jei elektrolitas susiliečia su 
oda, nedelsiant praplaukite vandeniu nes yra dirginimo ar nudegimo rizika.

   Jeigu elektrolito patenka į akis kreipkitės į gydytoją.
   Nebandykite atidaryti baterijos. Yra trumpojo jungimo rizika.
   Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pavyzdžiui, ilgalaikio saulės spindulių poveikio ir ugnies. Yra sprogimo 
rizika.

   Negalima daryti trumpojo jungimo nes yra sprogimo pavojus. 
   Kalbant apie akumuliatoriaus žala ar sunaikinima dėl netinkamo naudojimo, garai gali nutekėti. Jei turite 
kvėpavimo sutrikimų, pereikite į gryną orą ir kreipkitės į gydytoją.

7. PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS
PRIEŽIŪRA

   Patikrinkite, ar prietaisas neatrodo žymiai nudėvėtas.
   Jei prietaiso nenaudojate, užtikrinkite pagal saugiklį.
   Kieivienąkart po purškimo išplaukite purkštuvo galvą .
   Nepalikite paskutinio purškimo likučių bake. Laikykitės gamintojo instrukcijų dėl purškimo saugojimo ir šali-
nimo.

   Įsitikrinkite, kad bakas yra visada sandariai uždarytas.
   Reguliariai valykite filtrą. Švarus filtras yra kokybės darbo prielaida. Po naudojimo praplaukite švariu vandeniu 
purkštuvo rezervuarą. Plaukite prietaisą 30 sekundžių.

   Prieš saugojimą įkraukite bateriją 3-5 val.
   Norint pasiekti ir išlaikyti maksimalų baterijos tarnavimą svarbu kad bent kartą per tris mėnesius baterija būtų 
įkrauta  net jei prietaisas yra nenaudojamas.

   Laikykite prietaisą sausoje vietoje, saugokite nuo vaikų.

SAUGOJIMAS
   Saugojant prietaisą nedėkite jokių daiktų ant jo.
   Saugojimo temperatūra negali viršyti 35 °C. Nepalikite prietaisą saulės apšviestoje vietoje.
   Neveikite prietaiso statiniu elektros krūviu.
   Elektros produktų atliekas neįtrauktas į įprastų buitinių atliekas, jei įmanoma, galima perdirbti. Kalbant apie 
perdirbimą kreipkitės į vietos valdžios instituciją ar platintoja.

   Šio produkto sudėtyje yra ličio jonų baterija. Negalima baterijų/akumuliatorių mesti į buitines atliekas, vande-
nį ar ugnį. Baterijos/akumuliatoriai surenkami perdirbimui dėl ekologinio niokojimo. Prašome atkreipti dėmesį  
į aplinkos apsaugą kad produktas būtė perduodamas į artimiausią surinkimo punktą.
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8. TECHNINIAI DUOMENYS
Produktas .............................................................................................................................................................................FZC 1001-A

Akumuliatoriaus maitinimo įtampa  .....................................................................................................................................  DC 3,6 V
Akumuliatoriaus elektrinė talpa  .........................................................................................................................................  1500 mAh
Baterijos tipas  .......................................................................................................................................................................... Lithium-Ion
Bako tūris  ...........................................................................................................................................................................  11 l /3 galonai
Įkroviklio (adapterio) maitinimo galia .................................................................................................................  AC 230 V ~50 Hz
Įkrovimo laikas  ............................................................................................................................................................................  3 – 5 val.
Garso slėgis  .........................................................................................................................................................  67 dB(A) K = 3 dB(A)
Garso galia  ...........................................................................................................................................................  78 dB(A) K = 3 dB(A)
Vibracija  ................................................................................................................................................................  2,1 m/s2 K = 1,5 m/s2

9. ŠALINIMAS
Prietaisas ir jo priedai yra pagaminti iš skirtingų medžiagų, pavyzdžiui iš metalo ir plastmasės. Pažeistos dalys 
turi būti atskirai surinktos. Pasitarkite su atitinkamomis valdžios institucijomis.

INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA DĖL PANAUDOTŲ PAKUOČIŲ ŠALINIMO
Pakavimo medžiagas meskite į komunalinių atliekų šalinimo vietą.

ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ NAUDOJIMŲ ĮRANGŲ LIKVIDACIJA
Šis simbolis ant produkto arba lydraščiuose reiškia, kad naudojami elektros produktai neturėtų būti išmetami kartu 
su bendrosiomis atliekomis. Siekiant tinkamai pašalinti pakartotinai panaudoti pateikite šiuos produktus į atitinka-
mas surinkimo vietas. Kai kuriose Europos Sąjungos ar kitose Europos šalyse galite grąžinti produktus pardavėjui 
ir naują produktą pirkti. Šio produkto tinkamas šalinimas padės išsaugoti vertingus šaltinius ir apsaugoti nuo bet 
kokio galimo neigiamopoveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris galėtų atsirasti netinkamai tvarkant atliekas. Dėl 
išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinį biurą arba artimiausią surinkimo punktą. Netinkamas šalinandami šias 
atlikas pagal nacionalinius teisės aktus gali būtų nubausti.

EUROPOS SĄJUNGOS ŠALŲ VERSLO SUBJEKTAMS 
Norėdami pašalinti elektros įranga, kreipkitės į savo platintoją arba tiekėją.

LIKVIDACIJA KITOSE ŠALYSE UŽ EUROPOS SĄJUNGOS RIBŲ
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Norėdami pašalinti šį gaminį, kreipkitės į platintoją arba paklauskite jų vi-
etos valdžias dėl teisingo atliekų šalinimo. Šis produktas atitinka visus esminius reikalavimus pagal ES direktyvas, 
kurios jam taikamos.

Tekstas, dizainas ir techninės specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Mes pasiliekame teisę juos keisti.
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