Accu vernevelaar

Model nr. : GD950

GEFELICITEERD!
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We vertrouwen erop dat uw accusproeier u jarenlang plezier zal bezorgen.
Ons bedrijf heeft dit product speciaal voor u ontworpen en ontwikkeld.
We zijn erg trots op onze producten en hopen dat u even tevreden bent met de kwaliteit en prestaties.
Bedankt voor uw steun bij het kiezen van onze producten.

Gebruiksaanwijzing
Lees deze instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u uw vernevelaar gebruikt.
Laad de accu volledig op voor en na gebruik van het apparaat voor maximale prestaties en levensduur van de accu.
WAARSCHUWING: kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij gebruik van de vernevelaar moeten de basisvoorzorgsmaatregelen altijd worden opgevolgd:
1. BESTUDEER HET PRODUCT GRONDIG VOORDAT U HET GEBRUIKT ZODAT U WEET WAAR DE
BEDIENINGSELEMENTEN ZITTEN.
2. BIJ TWIJFEL HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN OF ALS U ONDER INVLOED VAN ALCOHOL OF
DRUGS BENT.
3. GEBRUIK DE VERNEVELAAR NIET ALS DE ACCU BESCHADIGD IS.
4. GEBRUIK GEEN BIJTENDE VLOEISTOF OF ETHYLALCOHOL MET DIT APPARAAT.

WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP LETSEL TE VERMINDEREN:
1. Dit is GEEN speelgoed. Let goed op bij gebruik in de buurt van kinderen.
2. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires en vervangende onderdelen.
Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Gebruik de accusproeier niet als deze beschadigd is of in het
water is gevallen of als hij niet werkt zoals het hoort.
3. Gebruik het apparaat niet als het mondstuk verstopt is; houd vrij van stof, pluisjes, haren en alles wat de
doorstroming kan verminderen of verstoppingen kan veroorzaken.
4. Het gebruik van een onjuist voltage kan leiden tot schade aan de motor en mogelijk letsel voor de gebruiker. De
juiste spanning staat vermeld op het typeplaatje van de accu.
5. Spuit geen water op het apparaat en plaats de accu en het hele apparaat niet in water.
6. Gebruik geen bijtende vloeistof of desinfecterende middelen op basis van ethylalcohol.
7. Laat het apparaat niet bevriezen. Bewaar altijd binnenshuis. Bevriezing zal de motor beschadigen.
8. Probeer de accusproeier niet te demonteren.
9. Gebruik geen kabel om de twee terminals aan de onderkant van het hoofdapparaat aan te sluiten op de

netvoeding of een andere stroombron, dit kan de motor beschadigen en ernstig letsel veroorzaken.
10. Laad de accu niet 's nachts op.
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WERKINGSPRINCIPE
De vernevelaar wordt geleverd met een 129 W motor , een ingebouwde elektrostatische
generator, een fles van 1,8 l, een oplaadbare 20V batterij voor het sproeien van het
desinfectiemiddel om te helpen bij het virus. Hij is draagbaar en kan een zeer fijne
waternevel creëren die ideaal is voor de ziektepreventie voor huis, tuin, binnen en buiten,
openbare ruimtes, ziekenhuis, school enz. Het is een zuinige en praktische methode voor
het aanbrengen van desinfectiemiddel.
Waarom wordt deze vernevelaar aanbevolen om desinfectiemiddel te sproeien?
De basis van deze vernevelaar is een speciaal ontworpen anionengenerator die continu een
hoge concentratie negatief geladen anionen produceert. De meeste stof, deeltjes en
bacteriën in de lucht zijn positief geladen; de hoge concentratie anionen kan positief
geladen bacteriën en deeltjes in de lucht neutraliseren, waardoor de bacteriën en deeltjes
hun lading verliezen en in gewicht toenemen, zodat ze na neutralisatie op de grond
terechtkomen. Door de combinatie met het desinfecterende middel kan de accusproeier
bacteriën effectief en gemakkelijk doden.
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OVERZICHT

NR.

Onderdeelnaam

Onderdeelnr.

1.

Sproeiapparaat

S20-QA002-01

2.

Accu

BCP2-00627

3.

1,8 l fles

SJ5-02080

4.

EU-oplader

*DZ5-00507
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SPECIFICATIES
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AFMETINGEN: 326X81X150,5 MM
Spanning: 20V (DC)
Motorvermogen: 129W
Stroom: 6 ampère
Effectief bereik: 3M
Verstoven volume: 70 ml/min
Ingang oplader: AC 100-240V 50hz/60hz
Laadtijd: 3,5~4 uur
Gebruiksduur: 25~30 minuten
Flesgrootte: 1,8 liter
Geluidsniveau: ~45 DB
Netto gewicht: 1,3 kg
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BEDIENING
(1) Haal het product uit de verpakking en controleer voor gebruik of er onderdelen

ontbreken of beschadigd zijn.

(2) Controleer de batterijmeter door de aan/uit-schakelaar op de batterij ingedrukt te
houden. Als het batterijniveau minder dan 50% is (minder dan 2 LED-lampjes branden),
laad het dan op voordat u het gebruikt.

(3) Monteer de accu op de onderkant van de sproeier.
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(4) Meng desinfecterende of chemische vloeistof in de gewenste verhouding, vul de fles
van 1,8 l, en schroef vervolgens de fles in het sproeiapparaat.
Opmerkingen: Vul en gebruik geen bijtende vloeistof of ethylalcohol met dit apparaat.

(5) Druk op de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de sproeier om de klus te starten,
de spuitmond is draaibaar om de spuithoek aan te passen.
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ONDERHOUD & OPSLAG
Uw vernevelaar moet zo worden opgeborgen dat hij niet kan bevriezen. Bewaar dit toestel niet
buiten of op een plek kouder dan 0° C (32° F) . Dit kan ernstige schade aan het apparaat
veroorzaken en de garantie ongeldig maken. Na elk gebruik en voor het opbergen moeten de
volgende stappen worden gevolgd,
1) Vul de fles na elk gebruik en voor langdurige opslag met wat schoon water en laat dat door de
sproeier lopen, zodat het resterende desinfecterende middel of de chemicaliën uit de sproeier
worden verwijderd.
2) Op een koele, droge plaats en uit de buurt van kinderen bewaren. Zo nodig schoonmaken met
een vochtige doek. Dompel de sproeier niet onder in water.
3) Verwijder de accu en laad deze op tijd op.

DE ACCU:









Bewaar de accu in een ruimte waar de temperatuur niet kan oplopen.
Raak de accu niet met scherpe en fijne metalen draad of pennen aan. Deze materialen kunnen beide polen van
de batterij raken en kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterij kan doorbranden of ontploffen.
Bewaar de accu op een droge, koele en goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht.
De accu moet voor opslag gedeeltelijk worden opgeladen, idealiter 40-50% (2 LED-lampjes branden),
aanbevolen temperatuur 0° C~25° C. Laad bij niet regelmatig gebruik de accu ten minste elke 3 maanden op tot
een laadtoestand van ongeveer 50% van het maximum.
Gebruik voor het opladen van de accu de originele oplader die in de verpakking is meegeleverd. Het gebruik
van een andere oplader of een onjuist voltage kan leiden tot defecten zoals het doorbranden van de accu, of kan
ernstig letsel veroorzaken.
Laad de accu niet 's nachts op.
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VERWIJDERING
Elektrische en elektronische apparaten mogen nooit met het gewone
huisvuil worden weggegooid!!
De consument is wettelijk verplicht en verantwoordelijk voor de correcte
verwijdering van elektronische en elektrische apparaten, door ze terug te
brengen naar aangewezen inzamelplaatsen voor de recycling van afval van
elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie over
verwijderingslocaties

contact

op

met

uw

gemeente

of

afvalverwerkingsbedrijf.
www.Aqua2go.eu

9

