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Brugsanvisning
Tågekanon
Varenr.: 90 28 448



Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. 
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af 
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan 
dækkes af garantien.

Med venlig hilsen, 

P. Lindberg Maskinforretning A/S
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Sikkerhedsanvisninger

Model: PL-080�

Samlet mobil enhed med beholder og justerbar blæser med indbygget 
væskeforstøver.

Beskrivelse af tågekanonen

Igangsætning
•  Anbring kanonen så det ønskede område rammes.
•  Fyld væsken i beholderen. (Følg altid sprøjtemiddelleverandørens
 anvisninger.)
•  Brug altid ren vand til vandforsyning. Brug om nødvendig vandfilter.
•  Undgå tørkørsel ved at sikre at pumpen i beholderen altid er dækket af
 væske.
•  Lås hjulbremsen inden maskinen startes.
•  Start blæseren ved el-kontakten.
•  Start vanddispenseren.
•  Åben for ventilen til væskeforsyningen.
•  Efter maskinen er startet op, justeres forstøvermængden ved at dreje på
 ventilen der er på slangen der går fra beholderen til forstøveren.

Samlevejledning
Beholder og blæser monteres sammen. 
Elkabelet, fra pumpen i tanken, monteres i elsamleboksen på blæserenheden.
Slanger og kabler skal monteres så de sidder hensigtsmæssigt. 
Undgå skarpe knæk, træk og tryk.
Pumpen skal stå løs i bunden af beholderen, kun forbundet med slange 
og el-kabel.

Almindelig brug af tågekanon
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•  Efter endt brug, rengøres maskinen indvendig ved grundig gennemskylning  
 med rent vand.
•  Udvendig afvaskes med lunkent sæbevand. (Autoshampo).
•  Bemærk: Sprøjt ikke vand direkte på de elektriske komponenter. Aftørres
 med fugtig klud.
•  Efter 2 timers drift efterspændes alle maskinens bolte og skruer.

Opbevaring:
Vær opmærksom på risikoen for frostskade ved opbevaring i omgivelser med
frosttemperatur.

Sikkerhedsanvisninger

Beskrivelse af tågekanonen

Almindelig brug af tågekanon

Vedligeholdelse

Modelbetegnelse   PL-0804
Spænding    220V 50Hz
Motor     400W
Blæserhastighed   1700 O/min. – Forstøverskive 3600 O/min.
Luftydelse    7200 m3 / Time
Væskepumpe    Ydelse: 0 – 34 l./min. Tryk: 0,5-1,0 bar
Dråbestørrelse    20 – 40 μm
Egenvægt tom    60Kg
Dimissioner    550x450x1400 mm
Væsketemperature   0-40 °C
Ydeevne i meter   Op til 50 meter ud i lokalet

Tekniske data
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