8. OPIS NAPRAVE IN SISTEM DELOVANJA

ročaj za transport

odprtina za vnos tekočine

ročka črpalke

zalivalna cev

pokrov rezervoarja

držalo zalivalne cevi

MOBILNA ROČNA ZALIVALKA

ročaj cevi
iztočna gibljiva cev

batna črpalka

transportni kolesi

ohišje/rezervoar
za vodo

noga za postavitev/
točka vrtenja

SLOVENSKI PROIZVOD Zalivalka KANGLOO
Vrsta zalivalke:
Prostornina:
Moč:
Material:
Mere:
Spiralna cev:
Premer kolesa:
Teža:
Izdelava:

ročna
50 litrov
12 l/min
PE
450 x 440 x 1050 mm
premer 1/2 “, 130 cm
260/85 mm, tlak max 1,7 bar
12 kg
AQUA TIM, d.o.o., Vrbje, Slovenija

WWW.KANGLOO.SI

MOBILNA ROČNA ZALIVALKA

KANGLOO

+ enostavno zalivanje z enim potiskom
+ velik rezervoar za vodo (50 litrov)
+ daljša in upogljiva cev
+ uporabna za težje dostopna področja
+ z velikimi kolesi za lažje in hitrejše premikanje

2. PRED VSAKO UPORABO NAPRAVE JE POTREBNO:
• prebrati in spoštovati navodila za uporabo,
• opraviti vizualni pregled in biti še posebej pozoren na morebitno puščanje
rezervoarja,
• zagotoviti, da so vsi deli naprave v izpravnem stanju,
• zagotoviti, da delo z napravo nikogar v okolici ne ogroža,
• preveriti, da v bližini naprave ni ognja ali iskrenja.
3. ROKOVANJE Z NAPRAVO:
Napravo lahko hkrati upravlja le ena oseba, ki mora napravo pri zalivanju
držati z levo ali desno roko za ročaj in jo s pomočjo transportnih koles
premikati z enega mesta zalivanja do drugega.

+ priročna za polnjenje
+ modernega videza, v več barvah
+ za vrtove in balkone, tudi za težje dostopne rastline

50L

4. VARNOST PRI UPORABI NAPRAVE:
Z napravo sme rokovati le sposobna in z navodili seznanjena oseba.
Naprave med obratovanjem ne smete položiti v vodoravni položaj ali je
prevrniti.
5. OPOZORILO:
Pri nalivanju vode v zalivalko moramo biti pozorni, da voda ne vsebuje večjih
primesi oz. delcev. Vodi lahko dodamo tekoče gnojilo.
6. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE:
Pri čiščenju uporabljajte čistilna sredstva, namenjena za uporabo v
prehrambeni industriji. V primeru, da se zamaši črpalka, jo vzamemo iz
rezervoarja in jo očistimo. Črpalko nato vstavimo natanko tako, kot je bila prej,
torej naravnost in nikakor ne poševno.

1. UPORABA IN ZALIVANJE:
Odpremo mali pokrov rezervoarja in nalijemo v rezervoar čisto vodo (50 l).
Pokrov zapremo in lahko pričnemo z zalivanjem. Napravo pri zalivanju držimo
za ročaj z levo ali z desno roko. V notranjosti ohišja je vgrajena ročna črpalka.
Ko ročko potegnemo ven, napolnimo vodo v cilinder črpalke. Pri pritisku ročke
navzdol sprostimo vodo v zalivalno cev. Količino vode lahko reguliramo z ročko.
Bolj jo potegnemo ven, večja je količina vode.

7. TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE :
Skupna teža naprave znaša 58 kg. Naprava ima zaradi lažjega transporta
vgrajeni dve gumijasti kolesi. Po pravilniku o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri ročnem prenašanju bremen je osebi moškega spola stari od 19-45 let
dovoljeno dvigniti in prenašati breme z največjo težo, ki ne presega 55 kg.
Ročno je torej dovoljeno dvigovati in prenašati napravo, v kolikor je potrebno.
Pred daljšim obdobjem mirovanja je napravo potrebno očistiti s krpo in
izprazniti rezervoar.

