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Μπαταρία μακράς διάρκειας 16.8V

Φορτιστής 16.8V

Κλειδί ακροφυσίου

Είδη που περιλαμβάνονται:

Παρελκόμενα προϊόντος:

1 Φορητός Επαγγελματικός Ηλεκτροστατικός
Ψεκαστήρας Πλάτης

A) Δεξαμενή εύκολου γεμίσματος 8.5L
B) Απασφάλιση δεξαμενής

1 Δεξαμενή

C) Διακόπτης
Ενεργοποιήσης/Απενεργοποίησης

1 Μπαταρία VP20A
1 Φορτιστής

D) Μπαταρία μακράς διάρκειας VP20Β
(Διάρκειας 8 ωρών)

1 Κλειδί ακροφυσίου

E) Εργονομική λαβή με κλείδωμα
προσφέροντας άνεση και ασφάλεια
F) Βαλβίδα γρήγορης εκτόνωσης
G) Προσαρμόσιμο 3 σε 1 ακροφύσιο

Προαιρετικά αξεσουάρ που πωλούνται ξεχωριστά:
VP20A
VP10
VP31
VP49
VP50
VP55
VP57
VP59
VP72
VP74

Επαγγελματική μπαταρία 16,8 Volt
Επαγγελματικός φορτιστής 16,8 Volt
Ντεπόζιτο πλάτης 8,5 λίτρων (2,25 γαλ.)
Κλειδί ακροφυσίου
Ακροφύσιο 3 σε 1
Μονό ακροφύσιο 40
Μονό ακροφύσιο 80
Μονό ακροφύσιο 110
Ράβδος προέκτασης 30,48 εκ. (12")
Ράβδος προέκτασης 60,96 εκ. (24")
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι ευθύνη του χειριστή να διαβάσει και να κατανοήσει τις
προφυλάξεις και τις προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειριδίου πριν επιχειρήσει να
χειριστεί αυτό το μηχάνημα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο ηλεκτροστατικός ψεκαστήρας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να
είναι ασφαλής κατά τη συνήθη λειτουργία. Όπως ισχύει για όλα τα προϊόντα χωρίς καλώδιο,
θα πρέπει να λαμβάνονται ορισμένες προφυλάξεις ασφαλείας.
Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ πριν χειριστείτε το μηχάνημα.
Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν χειριστείτε το
μηχάνημα. Η μη ορθή τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να επιφέρει κίνδυνο
πυρκαγιάς, έκρηξης ή ηλεκτροπληξίας.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση ηλεκτρικών μηχανημάτων θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι
βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
•
•

•
•
•

•

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, απαιτείται στενή επίβλεψη όταν το μηχάνημα
χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
Μην έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη.
Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βάζετε το ηλεκτρόδιο σε νερό ή άλλο υγρό.
Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε το μηχάνημα σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να
τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
Για την επαναφόρτιση να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται από τον
κατασκευαστή.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το μηχάνημα περιέχει μια ηλεκτροστατική διάταξη
που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ευαίσθητα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα όπως βηματοδότες, απινιδωτές και παρόμοιες συσκευές.
ΜΗ χειρίζεστε αυτό το μηχάνημα και μη στέκεστε σε απόσταση μικρότερη των
3 μέτρων εάν χρησιμοποιείτε τέτοια ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Επικοινωνήστε με τον ιατρό σας πριν χειριστείτε το μηχάνημα εάν δεν είστε
βέβαιοι εάν αυτό το μηχάνημα θα προκαλέσει παρεμβολές στο
ιατροτεχνολογικό προϊόν που φέρετε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επισκευή του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται πάντα
από επαγγελματία, ειδικευμένο αντιπρόσωπο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να
επισκευάσετε οι ίδιοι το μηχάνημα ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα
εσωτερικά του εξαρτήματα.

Γενικοί κανόνες ασφαλείας για όλους τους ψεκαστήρες που
λειτουργούν με μπαταρία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό ατόμων.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες
•
•

Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο.
Μη χειρίζεστε τον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως υπό την
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Οι ψεκαστήρες χωρίς καλώδιο δημιουργούν
σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη στη σκόνη ή σε αναθυμιάσεις.
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•

Οι παρευρισκόμενοι, τα παιδιά και οι επισκέπτες πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση κατά
τη λειτουργία ενός ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο. Οτιδήποτε μπορεί να σας αποσπάσει την
προσοχή ενδέχεται να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια
•

•

•

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε το ακροφύσιο και μην εισάγετε
ξένα σώματα σε αυτό.
Ένας ψεκαστήρας χωρίς καλώδιο με ενσωματωμένες μπαταρίες ή ξεχωριστή μπαταρία
πρέπει να επαναφορτίζεται μόνο με τον ενδεδειγμένο φορτιστή που είναι κατάλληλος για
την μπαταρία. Ένας φορτιστής που μπορεί να είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας
μπορεί να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς εάν χρησιμοποιηθεί με άλλη μπαταρία.
Να χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα που λειτουργεί με μπαταρία μόνο με την μπαταρία που
ενδείκνυται συγκεκριμένα για αυτόν. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να
επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Προσωπική ασφάλεια
•

•

•

•

•

•

Να παραμένετε σε εγρήγορση, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική
όταν χειρίζεστε έναν ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα χωρίς
καλώδιο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια κατασταλτικών φαρμάκων, αλκοόλ ή
φαρμακευτικής αγωγής.
Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία του ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
Προσέχετε να μην τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία κατά λάθος. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης είναι στη θέση ασφάλισης, δηλαδή στη θέση OFF, πριν τοποθετήσετε την
μπαταρία.
Η μεταφορά του ψεκαστήρα με το δάκτυλο επάνω στον διακόπτη ή η τοποθέτηση της
μπαταρίας σε εργαλείο ενώ ο διακόπτης είναι στη θέση λειτουργίας ON μπορεί να
προκαλέσει ατυχήματα.
Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Πάντα να πατάτε σταθερά και να ισορροπείτε σωστά. Το
σταθερό πάτημα και η σωστή ισορροπία σας επιτρέπουν να ελέγχετε καλύτερα το εργαλείο
σε απρόσμενες καταστάσεις.
Να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας. Να συμμορφώνεστε πάντα με οποιεσδήποτε
απαιτήσεις για προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ασφαλείας, γάντια, προσωπίδες ή
αναπνευστήρα, εάν απαιτούνται από την ετικέτα του σκευάσματος.

Συσκευάσματα
•

Τα περισσότερα χημικά με βάση το νερό είναι κατάλληλα για το μηχάνημα.
Έχετε ερωτήσεις; Καλέστε το 2105512500.
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Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο για να
εφαρμόσετε εύφλεκτα υγρά.
•
•
•

•

Μη χρησιμοποιείτε υγρά που έχουν ως βάση έλαια.
Αποθηκεύστε το σκεύασμα στο αρχικό δοχείο του που φέρει την ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε το σκεύασμα σε αυστηρή συμμόρφωση με την ετικέτα του
σκευάσματος και με τους τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς κανονισμούς.
Μη χρησιμοποιείτε σκευάσματα που έχουν ως βάση έλαια ή εύφλεκτα σκευάσματα με αυτό
το μηχάνημα.

Χρήση και φροντίδα του μηχανήματος
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εάν έχει χαλάσει ή υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
Μην τροποποιείτε το μηχάνημα προσθέτοντας ή αφαιρώντας μέρη.
Μη φράζετε την είσοδο αέρα του μοτέρ.
Μην επεμβαίνετε στο ακροφύσιο παροχής.
Μην αφήνετε το μηχάνημα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
Μη στέκεστε σε νερό και μην κρατάτε νερό ενώ χειρίζεστε το μηχάνημα.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.
Μη χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο εάν δεν ανάβει ή δεν σβήνει με τον
διακόπτη. Ένας ψεκαστήρας χωρίς καλώδιο που δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με τον
διακόπτη είναι επικίνδυνος και χρειάζεται επισκευή.
Αποσυνδέστε την μπαταρία από τον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο ή θέστε τον διακόπτη στη
θέση ασφάλισης, δηλαδή στη θέση OFF, πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, πριν γεμίσετε
το ντεπόζιτο και πριν αποθηκεύσετε τον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο. Τέτοια προληπτικά
μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας έναρξης της λειτουργίας του ψεκαστήρα
χωρίς καλώδιο.
Να αποθηκεύετε τον σβηστό ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο σε σημείο που δεν φτάνουν τα
παιδιά και άλλα μη εκπαιδευμένα άτομα. Οι ψεκαστήρες χωρίς καλώδιο είναι επικίνδυνοι
στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε τη μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα
όπως: συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα
που μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση από τον έναν πόλο στον άλλον. Η βραχυκύκλωση
των πόλων μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, εγκαύματα ή πυρκαγιά.
Για να καθαρίσετε τον ψεκαστήρα χρησιμοποιήστε σαπούνι, νερό και ένα υγρό πανί για να
τον καθαρίσετε σκουπίζοντάς τον. Για να καθαρίσετε τα εσωτερικά εξαρτήματα αφήστε να
τρέξει νερό στον ψεκαστήρα για 3 λεπτά.
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Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τις μπαταρίες
Ο ψεκαστήρας χωρίς καλώδιο χρησιμοποιεί μια μπαταρία ιόντων λιθίου 16,8 Volt της
Victory Innovations. Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την παραλαβή. Πριν
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που περιγράφονται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτό το μηχάνημα μπορεί να επιφέρει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικών εγκαυμάτων εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Μην την
αποσυναρμολογείτε και μην την αποθηκεύετε σε ακραία ζέστη ή κρύο. Να τη φυλάσσετε
μακριά από παιδιά. Μην την αποσυναρμολογείτε. Μην την απορρίπτετε στη φωτιά.
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία ή να αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα
που προεξέχει από τους πόλους της μπαταρίας. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιέχουν
μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Οποιαδήποτε παρέμβαση πριν από
την απόρριψη μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή τραυματισμό. Καλύψτε τους εκτεθειμένους
πόλους με ισχυρή μονωτική ταινία για την αποτροπή βραχυκυκλώματος.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για
κανέναν λόγο. Εάν το περίβλημα της μπαταρίας ραγίσει ή υποστεί ζημιά, μην τη συνδέσετε
στον φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος από ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αποθηκεύετε και μη μεταφέρετε την μπαταρία
με τρόπο που να καθιστά δυνατή την επαφή μεταλλικών αντικειμένων με τους εκτεθειμένους
πόλους της μπαταρίας. Για παράδειγμα, μη βάζετε την μπαταρία σε ποδιές, τσέπες,
εργαλειοθήκες, κουτιά με κιτ προϊόντων, συρτάρια κ.λπ. με χαλαρά καρφιά, βίδες, κλειδιά
κ.λπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στον ψεκαστήρα χωρίς καλώδιο.
Εάν η μπαταρία φύγει από τη θέση της, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
Μην αποτεφρώνετε την μπαταρία ακόμη κι αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή είναι τελείως
φθαρμένη. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί στη φωτιά.
Να φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστή της Victory Innovations.
ΜΗ ρίχνετε νερό ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο και την μπαταρία σε χώρους όπου η
θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να υπερβεί τους 40 °C (105 °F), όπως εξωτερικά υπόστεγα
ή μεταλλικές κατασκευές το καλοκαίρι.
Οι χαλασμένες μπαταρίες θα πρέπει να ανακυκλώνονται.
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Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει πυρκαγιά εάν οι πόλοι της
μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά όπως κλειδιά, κέρματα, εργαλεία
χειρός και παρόμοια.
Οι κανονισμοί για τα επικίνδυνα υλικά του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ απαγορεύουν
τη μεταφορά μπαταριών στο εμπόριο ή σε αεροπλάνα (δηλαδή μέσα σε βαλίτσες και
χειραποσκευές) ΕΚΤΟΣ εάν προστατεύονται καταλλήλως από βραχυκυκλώματα. Κατά τη
μεταφορά μεμονωμένων μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι της μπαταρίας είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί
τους και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τους φορτιστές μπαταριών
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για τους φορτιστές μπαταριών. Πριν χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις προειδοποιητικές ενδείξεις στον φορτιστή, την μπαταρία και το προϊόν στο
οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας. Στους πόλους φόρτισης υπάρχει τάση
ρεύματος 120 Volt. Μην τους αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφήνετε να εισχωρήσουν υγρά στο
εσωτερικό του φορτιστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να φορτίζετε
μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της Victory Innovations. Άλλοι τύποι μπαταριών μπορεί
να εκραγούν, προκαλώντας τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με τον φορτιστή συνδεδεμένο στην πρίζα, οι
εκτεθειμένες επαφές φόρτισης στο εσωτερικό του φορτιστή μπορούν να βραχυκυκλωθούν
από ξένο σώμα. Ξένα υλικά αγώγιμης φύσεως όπως, μεταξύ άλλων, ατσαλόσυρμα,
αλουμινόχαρτο ή οποιαδήποτε υλικά με συσσωρευμένα μεταλλικά σωματίδια, πρέπει να
διατηρούνται μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή. Πάντα να αποσυνδέετε τον φορτιστή
από την πρίζα όταν δεν υπάρχει μπαταρία στην υποδοχή. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την
πρίζα πριν τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε την μπαταρία με φορτιστές διαφορετικούς από αυτόν που
επισημαίνεται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία είναι ειδικά σχεδιασμένα
για να λειτουργούν μαζί.
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Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για άλλες χρήσεις, παρά μόνο για τη φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών της Victory Innovations. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να
επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας. Μην εκθέτετε
τον φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Αποσυνδέστε τον φορτιστή τραβώντας τον από το βύσμα και όχι από το καλώδιο. Με αυτόν
τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος βλάβης στο βύσμα και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε σημείο που να μην κινδυνεύει κάποιος να το
πατήσει, να σκοντάψει σε αυτό και γενικά να είναι προστατευμένο από ζημιά και
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλου καλωδίου προέκτασης μπορεί να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να έχει επαρκές μέγεθος συρμάτων (AWG ή αμερικάνικο
πρότυπο διαμέτρου συρμάτων) για να είναι ασφαλές.
Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός της διαμέτρου του σύρματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η
χωρητικότητα του καλωδίου, δηλαδή η διάμετρος 16 έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από τη
διάμετρο 18. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία προεκτάσεις για να επιτευχθεί το
συνολικό μήκος, βεβαιωθείτε ότι κάθε επιμέρους προέκταση περιέχει τουλάχιστον το
ελάχιστο μέγεθος σύρματος.
Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος σύρματος για καλώδια προέκτασης:
Συνολικό μήκος καλωδίου:
25 ft., 50 ft., 75 ft., 100 ft., 125 ft., 150 ft., 175 ft.
7,6 m, 15,2 m, 22,9 m, 30,5 m, 38,1 m, 45,7 m, 53,3 m
Μέγεθος σύρματος κατά AWG:
18, 18, 16, 16, 14, 14, 12
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο επάνω στον φορτιστή και μην τοποθετείτε τον φορτιστή
σε μαλακή επιφάνεια που μπορεί να φράξει τα ανοίγματα αερισμού και να οδηγήσει σε
υπερβολική εσωτερική θερμότητα. Τοποθετήστε τον φορτιστή σε θέση μακριά από πηγές
θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων στο επάνω και κάτω μέρος του
περιβλήματος.
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Μη χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχει χαλάσει. Μεριμνήστε
αμέσως για την επισκευή τους.
Μη χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή εάν έχει υποστεί οποιοδήποτε ισχυρό πλήγμα, έχει πέσει
κάτω ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε. Με αυτόν τον
τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της μπαταρίας δεν θα μειώσει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε δύο (2) φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με τυπικό οικιακό ρεύμα (120 ή 240 Volt) με
το κατάλληλο βύσμα που χρησιμοποιείται στην εκάστοτε χώρα.

Μπαταρία 16,8 V

Φορτιστής 16,8 V

Οδηγίες λειτουργίας
1. Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Φορητό Επαγγελματικό
Ηλεκτροστατικό Ψεκαστήρα Πλάτης, φορτίστε πρώτα την μπαταρία
τοποθετώντας την μπαταρία 16,8 Volt της Victory στον φορτιστή και
συνδέοντας τον φορτιστή σε μια πρίζα τοίχου για δύο ώρες πριν να την
τοποθετήσετε στον ψεκαστήρα πλάτης.
2. Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πρίζα τοίχου μέχρι η λυχνία φόρτισης να ανάψει στη
βάση του φορτιστή (Στάθμη Ισχύος): η μεγαλύτερη κουκκίδα υποδεικνύει πλήρη
φόρτιση, ενώ η μικρότερη κουκκίδα υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία.
3. Όταν ο φορτιστής υποδείξει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, μπορείτε να
αφαιρέσετε την μπαταρία από τον φορτιστή.
4. Ανοίξτε τη θύρα μπαταρίας στρέφοντας το περιστροφικό κουμπί της θύρας
αριστερόστροφα μέχρι η θύρα να ανοίξει.
5. Ευθυγραμμίστε τις αύλακες της μπαταρίας κι έπειτα ωθήστε την μπαταρία προς τα
εμπρός στη θέση ασφάλισης μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ».
6. Κλείστε τη θύρα μπαταρίας και στρέψτε το περιστροφικό κουμπί δεξιόστροφα
ασφαλίζοντάς το σφιχτά.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η θύρα μπαταρίας πρέπει να είναι κλειστή συνεχώς όταν ο ψεκαστήρας
πλάτης χρησιμοποιείται. Εάν η θύρα μπαταρίας μείνει ανοικτή, μπορεί να προκληθεί
βλάβη της μπαταρίας εάν η μπαταρία βραχεί.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ — Συνιστώμενη ενέργεια πριν από το γέμισμα του ντεπόζιτου: Απασφαλίστε
το μάνδαλο ασφάλισης του ντεπόζιτου από τη βάση πλάτης ανασηκώνοντάς το προς τα πάνω
και προς τα έξω από τη βάση πλάτης. Γεμίστε το ντεπόζιτο με το διάλυμα πριν τοποθετήσετε
το ντεπόζιτο ξανά στο περίβλημα του ψεκαστήρα πλάτης.

Οδηγίες για το ακροφύσιο
Για να ρυθμίσετε το ακροφύσιο:
• Αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα.
• Εισαγάγετε το κλειδί ακροφυσίου στο εμπρόσθιο άκρο του μηχανήματος.
• Περιστρέψτε το κλειδί ακροφυσίου μέχρι οι γλωττίδες στο ακροφύσιο και οι εγκοπές
στο κλειδί να ευθυγραμμιστούν.
• Όταν οι εγκοπές του κλειδιού και οι γλωττίδες του ακροφυσίου ευθυγραμμιστούν, το
κλειδί θα έχει εισαχθεί πλήρως στο εμπρόσθιο άκρο. Περιστρέψτε το κλειδί
δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε διαφορετικό μέγεθος ψεκασμού. Το ρύγχος
μεγαλύτερων σωματιδίων φέρει μια εγχάρακτη γραμμή. Στρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι
να ακούσετε ένα «κλικ» για ψεκασμό μεσαίων σωματιδίων και στρέψτε το ξανά
δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε πάλι ένα «κλικ» για ψεκασμό μικρότερων σωματιδίων.
• Αφαιρέστε το κλειδί όταν τελειώσετε.
Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο
• Αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα.
• Εισαγάγετε το κλειδί ακροφυσίου στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανήματος.
• Περιστρέψτε το κλειδί μέχρι οι γλωττίδες στο ακροφύσιο να ευθυγραμμιστούν με τις
εγκοπές στο κλειδί.
• Όταν οι γλωττίδες και οι εγκοπές ευθυγραμμιστούν, το κλειδί θα έχει εισαχθεί πλήρως
στο εμπρόσθιο άκρο.
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• Για να το αφαιρέσετε, περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα μέχρι το ακροφύσιο να
λασκάρει (περιστροφή κατά το ¼).
• Αφαιρέστε το κλειδί όταν τελειώσετε.
Για να τοποθετήσετε ακροφύσιο
• Αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα.
• Εισαγάγετε το ακροφύσιο στο κλειδί, ευθυγραμμίζοντας τις γλωττίδες στο ακροφύσιο
και τις εγκοπές στο κλειδί.
• Εισαγάγετε το κλειδί με το ακροφύσιο στο εμπρόσθιο άκρο του μηχανήματος.
• Ωθήστε προς τα μέσα και περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα κατά το ¼. Το
ακροφύσιο έχει τοποθετηθεί στη θέση του όταν ακουστεί ένα «κλικ».
• Αφαιρέστε το κλειδί όταν τελειώσετε.

Ισχύς στο μηχάνημα πλάτης: Ενδεικτική λυχνία LED
• Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη θα ανάβουν τέσσερις λυχνίες
• Κάθε λυχνία υποδεικνύει 20% απομένουσα ισχύ μπαταρίας
• Όταν η μικρότερη λυχνία LED ανάψει με κόκκινο χρώμα, στην μπαταρία απομένει μόνο
το 20% της ισχύος.
• Το μηχάνημα πλάτης συνοδεύεται από μπαταρία 3400 mAh
• Η Victory διαθέτει μπαταρία μεγαλύτερης ισχύος 6400 mAh.
Ώρες λειτουργίας: 3400 mAh (4 ώρες), 6400 mAH (8 ώρες)

Ενδεικτική
λυχνία LED
Κουμπί
ασφάλισης
θύρας
μπαταρίας

Αφαίρεση ηλεκτροστατικού σωλήνα και λαβής από το μηχάνημα πλάτης
• Σβήστε το μηχάνημα στρέφοντας τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση off στη βάση του
μηχανήματος πλάτης

Victory Innovations

•

www.victorysprayers.gr

VP300ES ● Οδηγίες Ασφαλείας

• Αφαιρέστε την μπαταρία από το διαμέρισμα μπαταρίας (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ)
• Για να αφαιρέσετε τη γραμμή νερού από την ηλεκτροστατική λαβή του πιστολιού,
τραβήξτε προς τα πίσω τον σύνδεσμο ταχείας απελευθέρωσης για να τον αφαιρέσετε.
• Για να αφαιρέσετε την ηλεκτρική σύνδεση, πιέστε τη γλωττίδα με το μεταλλικό
ελατήριο προς τα μέσα μέχρι η ηλεκτρική γραμμή να απελευθερωθεί.

Διαδικασία καθαρισμού του μηχανήματος πλάτης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σβήστε το μηχάνημα στρέφοντας τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση off
Αφαιρέστε την μπαταρία από το εσωτερικό της θύρας μπαταρίας
Αφαιρέστε το ντεπόζιτο από τη βάση του μηχανήματος πλάτης
Προσθέστε: Καθαρό νερό στο ντεπόζιτο αφαιρώντας το πώμα του ντεπόζιτου
Επανατοποθετήστε το ντεπόζιτο στη βάση του μηχανήματος πλάτης
Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON στη βάση του μηχανήματος πλάτης
Ψεκάστε για 1 λεπτό σε κάθε ρύθμιση του ακροφυσίου μέχρι να μην υπάρχουν πλέον
ρύποι
8. Το ακροφύσιο 3 σε1 διαθέτει τρεις διαφορετικές επιλογές ακροφυσίου (100 Micron)
(80 Micron) (40Micron)
9. Περιστρέψτε το ακροφύσιο τρεις φορές για 1 λεπτό μέχρι το νερό να βγαίνει καθαρό
Σύσταση του κατασκευαστή: Να χρησιμοποιείτε καθαρό νερό όταν καθαρίζετε τον
επαγγελματικό ηλεκτροστατικό ψεκαστήρα πλάτης

Διακόπτης
λειτουργίας

Φίλτρο
Δεξαμενής

Θύρα
μπαταρίας

Κουμπί
ασφάλισης
θύρας μπαταρίας

Victory
Innovations
Μηχάνημα
Πώμα
πλάτης με λαβή
Δεξαμενής

Δεξαμενή

Μάνδαλο
ασφάλισης
δεξαμενής

Εργονομική Λαβή
•Ενδεικτική
www.victorysprayers.gr
λυχνία
ηλεκτροστατικού
LED

ψεκαστήρα

Σύνδεσμοι
ταχείας
απελευθέρωσης
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Καθαρισμός ηλεκτροστατικών ψεκαστήρων
Όλοι οι χρήστες πρέπει να εφαρμόζουν ασφαλείς μεθόδους καθαρισμού για να
προστατεύονται από επιβλαβή έκθεση κατά τον καθαρισμό του ψεκαστήρα.
Συνιστάται στον χρήστη να αγοράσει ένα δεύτερο ντεπόζιτο για να πλένει τους
ηλεκτροστατικούς ψεκαστήρες χωρίς καλώδιο, προκειμένου να αποτρέπεται η συσσώρευση
υπολειμματικού διαλύματος. Αποσυνδέστε το ντεπόζιτο φύλαξης διαλύματος από τον
ψεκαστήρα και χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό μαύρο βιδωτό πώμα. Αποσυνδέστε το
ντεπόζιτο φύλαξης από τον ψεκαστήρα και χρησιμοποιήστε το βιδωτό πώμα ασφάλισης για
να ασφαλίσετε το ντεπόζιτο και το διάλυμα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
Μελετήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών των χημικών ουσιών για να
πληροφορηθείτε τον καλύτερο τρόπο ασφάλισης και αποθήκευσης του χημικού σας
διαλύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Καθαρισμός ακροφυσίου
Εάν τα ακροφύσιά σας βουλώσουν, μουλιάστε τα σε ζεστό σαπουνόνερο και
χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να τα καθαρίσετε.
Στο παρακάτω παράδειγμα:
Ακροφύσιο 1 (Ακάθαρτο) & Ακροφύσιο 2 (Καθαρό). Το ακροφύσιο 1 δεν καθαρίστηκε σωστά
μετά τη χρήση. Εάν δεν καθαριστεί σωστά, κατάλοιπα χημικού διαλύματος συσσωρεύονται
στο ακροφύσιο του ψεκαστήρα. Τα συσσωρευμένα κατάλοιπα οδηγούν σε λιγότερα bar
πίεσης και ασθενέστερα μοτίβα ψεκασμού. Συνιστάται ο ψεκασμός ενός γεμάτου
ντεπόζιτου νερού μέσω του μηχανήματος κάθε λίγες ημέρες χρήσης για να ξεπλένονται
τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα χημικών και να μειώνεται η πιθανότητα απόφραξης.

Ακροφύσιο 1 (Ακάθαρτο)
Ακροφύσιο 2 (Καθαρό)
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ
Τα προϊόντα που φέρουν την επωνυμία Victory και αγοράστηκαν από την Attraction A.E,
επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας όλων των προϊόντων της Victory Innovation στην
Ελλάδα από εξουσιοδοτημένους διανομείς, περιλαμβάνουν διετής περιορισμένη εγγύηση.
Επικοινωνήστε με την Victory για να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες εγγύησης σχετικά με τα
προϊόντα σας.
Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στα υλικά και την εργασία για τα
προϊόντα που φέρουν την επωνυμία Victory. Επικοινωνήστε με το διανομέα της Victory στην
περιοχή σας για επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων εντός εγγύησης.
Τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω, μεταξύ άλλων, δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
(1) Καλώδιο τροφοδοσίας, μπαταρίες, φίλτρα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα που
θεωρείται “αναλώσιμο εξάρτημα” από την Victory.
(2) Φυσιολογική φθορά.
(3) Προβλήματα που προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την αποκλειστική κρίση της
Victory, από:
(3.1) Εξωτερικές αιτίες, όπως ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση ή προβλήματα με την
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
(3.2) Αποσυναρμολόγηση, συντήρηση ή τροποποίηση που δεν έχει εγκριθεί από την Victory.
(3.3) Χρήση που δεν συμφωνεί με τις οδηγίες του προϊόντος που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο
Χρήσης.
(3.4) Αποτυχία τήρησης των οδηγιών του προϊόντος ή μη εκτέλεση της απαραίτητης
συντήρησης που αναφέρεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.
ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ:
Εάν οι προειδοποιητικές ετικέτες στο μηχάνημά σας καταστούν δυσανάγνωστες ή λείπουν,
στείλτε μας email στο info@steriexpert.com και info@victorysprayers.gr για δωρεάν
αντικατάσταση.
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