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The lever operated pump that is included in the follwing kits:

Handdriven pump som ingår i följande kits:

Grease:

21499

21505

21501

21016

21017

Fett:

21499

21505

21501

21016

21017

Oil:

11713

11714

11715

11710

11711

Olja:

11713

11714

11715

11710

11711

11712

11712

Can be set to two modes: GREASE or OIL. It’s important that you choose
the correct lever setting before using the equipment. Failure to do so could
damage the equipment. The equipment is not designed to handle any back
pressure, this can damage the equipment. If you notice the pump is hard to
operate, you should stop using the pump and troubleshoot why it is hard to
operate. Some reasons could include:

Kan ställas in i två lägen: FETT eller OLJA. Det är viktigt att du väljer rätt
läge genom att flytta sprinten innan du börjar använda utrustningen. Om
detta inte görs kan utrustningen skadas. Utrustningen är inte gjord för att
användas med mottryck, detta kan skada utrustningen. Om du märker att
pumpen går tungt, sluta då att använda pumpen och undersök varför den
går tungt. Några anledningar kan vara:

• Cold operating temperature, meaning the grease or oil is too thick

• Kalla temperaturer, vilket innebär att fettet eller oljan är för tjock

• Clogged quick coupler

• Igensatt snabbkoppling

General operating advice:
The pump produces approximately 20gr per stroke, which means that you
as the user need to take care not to pump too quickly. Slow up- and down
strokes means that the feeder plate in the bottom of the tube has time to
”grab” the grease. If you are pumping to fast, you run the risk of introducing
air into the system, and also breaking the piston rod inside the pump if you
use too much force.

Allmänna användningstips:
Pumpen levererar ca 20gr per slag, vilket innebär att du som användare bör
tänka på att inte pumpa för fort. Långsamma tag innebär att matarbrickan
i nederdelen av pumpröret hinner med att leverera fett. Om man pumpar
för snabbt finns risken att man bara pumpar in luft i systemet och att
kolvstången kan knäckas om man tar i för hårt.

OIL / OLJA

GREASE / FETT

Part No. / Art. Nr. / Réf.:

21499, 21505, 21501, 21016, 21017
11713, 11714, 11715, 11710, 11711, 11712
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