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Draadloze sproeier 

Inleiding 
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe draadloze sproeier gaat gebruiken. Wij 

raden u dan ook aan om de handleiding te bewaren voor het geval u deze in de toekomst nog eens moet 

raadplegen. 

 

Technische specificaties 
Inhoud van het reservoir:  1000 ml 

Lengte slang:   130 cm 

Batterij:    4 x 1,5 V AA 

Vermogen:   360 ml/min. 

Om een goed gebruik te garanderen, moet u deze instructies vóór gebruik zorgvuldig doorlezen en 

vervolgens op een veilige plaats bewaren, zodat u ze later nog kunt raadplegen. 

 

VEILIGHEID 
• UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN 

• Laat de veiligheidsvergrendeling in de positie 'LOCK' staan bij het vervangen van de vloeistof als het apparaat 

niet wordt gebruikt en bij het vervangen van de batterijen. 

• Gebruik alleen producten die worden aanbevolen voor sproeitoepassingen. 

• Volg de waarschuwingen en instructies op het productetiket van deze sproeier. 

• Stop het mondstuk NOOIT in uw mond. 

• Sproei NIET in de richting van mensen of dieren. 

• Sproei NIET in de richting van stopcontacten of elektrische onderdelen. 

• Sproei NIET in een afgesloten ruimte. 

• Rook of eet NIET tijdens het mengen sproeimateriaal of het sproeien. 

• Was de handen grondig na gebruik. 

• Voor bepaalde chemicaliën kan het gebruik van een veiligheidsbril, ademhalingsbescherming en beschermende 

kleding nodig zijn. 

 

• NOOIT GEBRUIKEN MET: brandbare oplosmiddelen, brandstoffen of oliën; bijtende, zure, corrosieve of 

oxiderende oplosmiddelen; vloeistoffen die een gevaar voor de gezondheid vormen bij het sproeien; vloeistoffen 

die uitharden of coaguleren, zoals verf of lijm. 
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• Sproei NIET langer dan 20 seconden onafgebroken. 

• Telkens na het sproeien moet een pauze van 5 seconden worden ingelast. 

• Laat de sproeier NIET vallen op harde oppervlakken. 

• Draai de sproeier voorzichtig bij het afstellen. Draai NIET te ver aan. 

• Meng chemicaliën volgens de aanbevelingen van de fabrikant voor de beoogde sproeitoepassing, meng de 

producten NOOIT, tenzij aanbevolen door de fabrikant. 

• Gebruik GEEN nieuwe en oude batterijen door elkaar. Gebruik GEEN alkalinebatterijen samen met 

standaardbatterijen of oplaadbare batterijen. 

• Gebruik GEEN hete of kokende vloeistoffen. 

GEBRUIK 
1. Schuif de veiligheidsvergrendeling in de positie 'LOCK'. 

2. Druk met uw duim in de richting van de pijl om het batterijvak te openen. 

3. Plaats 4 x AA-batterijen (niet meegeleverd). Zorg ervoor dat de polariteit correct is bij het plaatsen van de 

batterijen. 

4. Druk met uw duim in de tegenovergestelde richting van de pijl om het batterijvak te sluiten. 

5. Lijn de ophaalslang uit met de sproeier alvorens deze aan de fles te bevestigen. 

6. Vul de fles met de voor de toepassing benodigde vloeistof. Gebruik GEEN hete of kokende vloeistoffen. 

7. Steek de opzuigslang in het flesje en schroef de sproeidop op de fles. 

 

SPROEIEN 
1. Zet de flessendop er weer op met de dop aangesloten op de sproeislang. 

2. Schuif de veiligheidsvergrendeling in de positie 'ON'. 

3. Druk zachtjes op de trekker om vloeistof te sproeien. Dit kan enkele seconden duren. 

4. Draai de sproeier in de gewenste richting om het sproeipatroon aan te passen. Draai NIET te ver aan. Schuif 

de veiligheidsvergrendeling altijd in de positie 'LOCK 'en draai de sproeier van u weg als u de sproeier afstelt. 

 

NA GEBRUIK 
1. Maak de fles leeg en maak hem schoon. Spoel de sproeier grondig af met warm water terwijl u op de trekker 

drukt. 

2. Schuif de veiligheidsvergrendeling in de positie 'LOCK'. 

3. Zet de flessendop er weer op. 

4. Als de sproeier gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen uit het batterijvak 

en plaats ze er voor gebruik weer in. 

 

HANDIGE TIPS 
Kan worden gebruikt met reinigingsmiddelen op waterbasis, schoonmaakmiddelen, tuinchemicaliën, enz. die 

worden aanbevolen voor sproeitoepassingen, waarbij het productetiket goed moet worden gelezen en alle 

instructies en waarschuwingen op het productetiket moeten worden opgevolgd. 

 

Garantie en klantenservice 
Voorafgaand aan de levering worden onze apparaten onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Als er 

ondanks alle zorgvuldigheid schade is ontstaan tijdens de productie of het transport, dient u het apparaat terug te 

sturen naar de dealer. Naast de wettelijke rechten kan de koper onder de volgende voorwaarden aanspraak maken 

op garantie: 

Wij bieden een garantie van 2 jaar op het gekochte apparaat, die ingaat op de dag van aankoop. Gedurende deze 

periode repareren of vervangen wij kosteloos alle defecten die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten. 

Defecten die worden veroorzaakt door onjuist gebruik van het apparaat en defecten die te wijten zijn aan 

ingrepen en reparaties door derden of de installatie van niet-originele onderdelen, vallen niet onder deze garantie. 

 

Milieuvriendelijke verwijdering 

AEEA: DE 18770614 



Het symbool hierboven en op het product geeft aan dat het product is geclassificeerd als een elektrisch of 

elektronisch apparaat en niet samen met ander huishoudelijk of commercieel afval mag worden weggegooid aan 

het einde van de gebruiksduur. Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur (AEEA-richtlijn) is vastgesteld om producten te recyclen met behulp van de beste beschikbare 

technieken voor terugwinning en recycling om de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken, 

gevaarlijke stoffen te behandelen en te voorkomen dat ze worden gedeponeerd. Neem contact op met uw lokale 

autoriteiten voor informatie over de correcte verwijdering van elektrische of elektronische apparatuur. 

 


