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Instrukcja obsługi i konserwacji wózka do malowania linii boiska Easy Line Sport-Thieme® 
 

 

Rys. 1. Wózek do malowania linii Easy-Line.  

Zawartość opakowania: 

• 1 x wózek do malowania linii „Champ” 

• 1 x kierownica 

• 1 x lejek do farby z sitkiem 

• 1 x zestaw arkuszy liniujących (2 szt.) 

• 1 x pokrywa osłaniające pompę 

• 1 x pompa elektryczna, kabel do ładowania akumulatora (akumulator elektryczny) 

• 1 x zakrętka z wężem ssącym do kanistra z farbą (kanister z farbą nie jest dołączony do zestawu) 

• 1 x kanister na wodę o pojemności 19 litrów 

• 1 x instrukcja obsługi 

Opis urządzenia: 

Wózek do malowania linii z elektrycznym systemem pomp. Ssanie oraz przepływ generowany jest przez pompę 

elektryczną. Wózek został wyposażony w  system automatycznego wyłączania, gdy dźwignia sterująca zostanie 

zamknięta. Moc generowana jest przez pompę elektryczną (12 V, 9,5 A) i ma prędkość transportową 5,5 l / min. 

Ciśnienie pompy wynosi 9 bar. Pompę można łatwo obsługiwać za pomocą włącznika / wyłącznika na szynie 

prowadzącej. Opryskiwacz znajduje się przed polem widzenia i jest łatwy w użyciu dzięki dźwigni ręcznej na 

szynie prowadzącej. Szerokość malowanej linii można regulować od 50 do 120 mm. Wózek posiada 1 plastikowy 

zbiornik na wodę o pojemności 19 litrów. Zbiornik na wodę posiada własny zawór odcinający, który może zostać 

łatwo wyjęty z ramy w celu opróżnienia lub oczyszczenia.  
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Rys. 2. i 3. Budowa wózka do malowania linii Easy Line. 

Części składowe/Budowa wózka: 

1. zbiornik na wodę (1 sztuka) 

2. kierownica 

3. rama stalowa 

4. koła 

5. arkusze liniujące (nie pokazano) 

6. gumowe uchwyty (nie pokazano) 

7. komplet dysz  

8. wąż ciśnieniowy 

9. pompa elektryczna 

10. akumulator (nie pokazano) 

11. uchwyt baterii  

12. pokrywa akumulatora 

13. zawór odcinający 

14. szybkozłączka 

15. wąż dolotowy z zakrętką – sprzęgło kanistra z farbą 

Instrukcja montażu przed pierwszym uruchomieniem wózka: 

1. Sprawdź czy otrzymałeś wszystkie elementy (zgodnie z powyższą listą). 
2. Najpierw połącz kierownicę (2) z ramą wózka (3) tak jak pokazano to na rysunku. Ustaw wybraną przez 

siebie wysokość trzonka i przy użyciu śruby skrzydełkowej trwale zamocuj.  
3. Sprawdź, czy przełącznik ON/OFF na kierownicy jest ustawiony w pozycji OFF. Pompa elektryczna i 

akumulator są już zainstalowane, nie wymagają dalszych prac. Przed rozpoczęciem znakowania boiska 
akumulator musi zostać naładowany. 

4. Poluzuj pasek pojemnika i wyjmij pojemnik na wodę. Otwórz go i napełnij go wodą. Następnie zamknij 
go i umieść z powrotem na wyznaczonym miejscu. 

5. Obok zbiornika na wodę umieść kanister z farbą. Używana farba musi być przeznaczona do znakowania 
boisk trawiastych. Odkręć zakrętkę kanistra i włóż do niego wąż ssący i zakręć go dołączoną zakrętką.  

6. Zestaw jest gotowy do pracy. 
7. Zawory odcinające (13) muszą zostać zamknięte, tak długo aż nie znajdziesz się w miejscu użytkowania 

urządzenia. 
8. Ustaw wózek w miejscu, w którym chcesz rozpocząć znakowanie boiska. Ustaw wybraną przez siebie 

szerokość linii – poprzez regulację arkuszy liniujących. Ustaw przełącznik na prowadnicy w pozycji ON. 
Następnie otwórz JEDEN zawór odcinający, najlepiej ten po stronie zbiornika z wodą i wykonaj pierwszą 
próbę rozpylania.  
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9. Jeśli próba rozpylania się udała, otwórz zawór po stronie kanistra z farbą i rozpocznij malowanie linii na 
boisku.  
 

*Maksymalny czas pracy maszyny na sucho to 5 minut. Nie należy go przekraczać.  
*Sposób używania i ładowania został opisany poniżej.  
 
Czyszczenie i konserwacja urządzenia 
Po zakończeniu pracy: 

1. Ustaw przełącznik ON/OFF na kierownicy w pozycji OFF. 
2. Odłącz wąż ssący w kanistrze znakującym farbę. Wyczyść go pod bieżącą wodą. Zakręć kanister z farbą 

oryginalną zakrętką, nie tą z dyszą. Dzięki temu farba nie wyschnie. 
3. Ustaw przełącznik ON/OFF na kierownicy w pozycji ON i pozwól pozostałej wodzie z pojemnika na wodę 

wypłynąć. Jeśli pojemnik na wodę jest pusty, to dolej do niego około 1 litra wody. Wykonuj tę czynność 
tak długo, aż tylko czysta woda będzie wylatywała z dyszy! Jest to bardzo ważne, aby resztki farby nie 
osiadły wewnątrz węży, dyszy i pompy. Ponieważ po zaschnięciu mogą je zatykać !! 

4. Ustaw przełącznik ON/OFF na kierownicy z powrotem w pozycji OFF. 
5. Teraz odkręć płaską dyszę strumieniową i wypłucz ją pod wodą. Jeśli nadal pozostaje zabarwiona farbą, 

umieść dyszę na noc w pojemniku z wodą i pozwól jej się wypłukać.  
6. Słaba wydajność akumulatora jest sygnałem do jego ponownego ładowania. Należy to zrobić korzystając 

z dołączonego kabla do ładowania: 
- Odłącz wtyczkę prądu sterującego (rys. 4) 
- Włóż wtyczkę kabla ładowania do gniazda ładowania 
- Naładuj akumulator za pomocą dołączonego kabla do ładowania 

 
Rys. 4. Sposób ładowania akumulatora. 

 
7. Odłącz zawór (13) od zbiornika z wodą, wyjmij zbiornik, opróżnij go z resztek wody i wysusz. Następnie 

zakręć i odstaw na miejsce na wózku. 
 
Przestrzeganie powyższych zasad zapewni pełną funkcjonalność wózka aż do następnego użycia. 
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Instrukcja obsługi i eksploatacji pompy elektrycznej 

Wszystkie prace przygotowawcze oraz konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przy wyłączonym silniku. 

Przed rozpoczęciem pracy lub konserwacją należy odłączyć silnik ze wszystkimi biegunami od zasilania. Upewnij 

się, że nieumyślne włączenie zasilania nie jest możliwe – odłącz sprzęgło elektryczne  (przycisk ON/OFF) na 

kierownicy. Upewnij się, że węże i kable nie są zbyt mocno naprężone. Wąż ssący oraz ciśnieniowy powinien 

mieć możliwie jak najkrótszą ścieżkę. 

Podczas pracy maszyny do znakowania linii temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 0 ° C lub wyższa niż 

+ 40 ° C. 

Pompa może być używana tylko w poziomie. Nie należy dokonywać JAKICHKOLWIEK zmian w instalacji i 

konfiguracji pompy. Ingerencja w sposób działania pompy powoduje wygaśniecie gwarancji i może powodować 

częstsze powstawanie usterek. 

Ciała obce mogą zatkać membrany oraz zawory. Często są przyczyną zmniejszenia mocy pompowania. 

Zapobiegawczo należy po każdym użyciu dokładnie czyścić: zbiornik wody, pojemnik na farbę i węże ssące. 

Specyfikacja podłączenia elektrycznego i okablowania 
Typ: pompa membranowa 2/3 tłokowa 
Praca na sucho: do max. 5 min. 
Ciśnienie pompowania: max. 9,0 bar 
Prędkość przepływu: max. 5,5 1 / min. 
Wysokość ssania: wstępnie napełniona 5 m  
Przełącznik ciśnienia: ciśnienie wyzwalające do 8,6 bar 
Temperatura cieczy: +1 do + 60 ° 
Prędkość pracy: 690 obr / min. 
Rodzaj napędu: silnik elektryczny 
Pobór prądu: 0,5 A max. 10,5 A 
Obudowa silnika: aluminium 
Korpus pompy: Nylon66 (30% GFK) 
Membrana: TPU, EPDM; NBR 
Temperatura pracy: 0 do 40 ° C 
Objętość: około 39 dBA na 1 m 

 

UWAGI: 

• Jeśli podczas pracy wystąpią drgania, nieregularna praca lub hałas lub pompa nie będzie 

pompowała, należy natychmiast zatrzymać pompę, aby uniknąć jej uszkodzenia. Zawór 

odcinający na wężu prowadzonym od zbiornika wody musi być otwarty, a wąż ssący musi być 

zanurzony w kanistrze z farbą. Praca pompy na sucho nie może trwać dłużej niż 5 minut! 

• Woda oraz farba, której używamy nie mogą zawierać żadnych ciał obcych. Jeśli tak, należy je 

przed uruchomieniem pompy usunąć. 

• Przed KAŻDYM uruchomieniem należy sprawdzić ogólną szczelność połączeń pompy, kabli 

elektrycznych oraz szczelność wszystkich obudów i śrub pompy oraz wyposażenia. 
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MAGAZYNOWANIE: 

• Rozruch, wyłączania oraz prace konserwacyjne muszą być wykonywane przy wyłączonej 

maszynie i odłączonym źródle zasilania. 

• Odłącz silnik od źródła napięcia. Sprawdź, czy nie ma napięcia! 

• Sprawdź ponownie, czy węże oraz wnętrze pompy są czyste – czy nie ma w nich farby.  

• Wózek do malowania linii, a w szczególności pompę oraz akumulator należy przechowywać w 

czystym, suchym miejscu, bez pyłów. Nie należy zostawiać maszyny w miejscu w którym może 

być narażone na niskie lub ujemne temperatury.   

• Upewnij się, że pompa jest zawsze chroniona przed zanieczyszczeniem załączoną pokrywą 

przeciwpyłową. Nie należy uruchamiać jej w deszczu lub śniegu! 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:  

Regularna konserwacja i pielęgnacja maszyny, wydłuża jej żywotność oraz jest gwarancją bezproblemowej pracy. 

Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Konserwacja i naprawy mogą być wykonywane tylko przez 

producenta. Samodzielne naprawianie maszyny skutkuje utratą gwarancji. Uszkodzenia spowodowane 

niewłaściwą konserwacją lub jej brakiem nie są objęte gwarancją.  

Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi i przeczytać ją przed rozpoczęciem pracy! W przypadku 

nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, gwarancja zostanie utracona. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za 

wynikłe z tego szkody! Po otrzymaniu urządzenia, proszę sprawdzić je pod kątem uszkodzeń i kompletności 

wszystkich części! 

UŻYTKOWANIE: 

Wózek do malowania linii boiska Easy Line Sport-Thieme  przeznaczony jest do rozpylania farby w celu 

znakowania trawników. Można go używać tylko na zewnątrz. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do 

powstania niebezpiecznych obrażeń i szkód w środowisku! 

Należy używać wyłącznie oryginalnych farb do znakowania trawy, takich które nie zawierają rozpuszczalników. 

Farby te charakteryzują się wysokim kryciem. Wyjątkowo jasną bielą oraz szybkim czasem schnięcia. Są przyjazne 

dla środowiska, ponieważ nie zawierają żadnych szkodliwych substancji, które mogłyby niszczyć trawink lub 

hamować jego wzrost. 

Wózek do malowania linii boiska Easy Line  nie nadaje się do: 

• łatwopalnych cieczy i substancji żrących lub amoniakalnych 

• nadtlenku wodoru i podobnych środków uwalniających tlen 

• rozpuszczalników 

• lepkich lub tworzących pozostałości cieczy (np. smarów) 

• zastosowania w przemyśle spożywczym. 
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Deklaracja zgodności: 

Niniejszym oświadczamy, że pompa w dostarczonej przez nas wersji spełnia podstawowe wymagania 

następujących dyrektyw: 98/37/EEC 

Po upływie okresu użytkowania pompy elektrycznej i akumulatora nie wolno wyrzucać ich razem ze zwykłymi 

odpadami domowymi.  

Zakres zastosowania i instrukcja obsługi akumulatora: 

Akumulator jest źródłem zasilania pompy elektrycznej wózka do malowania linii. Może być używany wyłącznie w 

tym celu. Ze względu na występujące ryzyko uszkodzenia ciała ACCU NIE może być wykorzystywany jako źródło 

energii dla innych urządzeń.  

Bateria nie podlega gwarancji!  

• Przed pierwszym użyciem pompy należy ładować akumulator przez co najmniej 72 godziny. 

• Unikaj całkowitego rozładowania baterii.  

• Akumulator należy ładować przez co najmniej 12 godzin. 

• Jeśli akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy bezwzględnie unikać całkowitego 

rozładowania i należy regularnie (w cyklu miesięcznym/tygodniowym) ładować akumulator. 

Bezpieczeństwo elektryczne 

Zagrożenie pożarowe!  

• Nie należy łączyć styków akumulatora z metalowymi częściami. Należy przeprowadzić kontrolę 

wzrokową  przed każdym użyciem! 

• Nie należy ładować akumulatora w obecności kwasów lub wysoce łatwopalnych materiałów. 

Kabel ładowania może być używany tylko z dołączonym kablem do ładowania. Podczas 

używania innych kabli do ładowania akumulator może ulec zniszczeniu lub nawet spowodować 

pożar! 

• Niebezpieczeństwo wybuchu! Chroń baterię przed źródłami ciepła i ogniem! Nie kładź na 

grzejnikach ani nie wystawiaj na działanie silnego światła słonecznego przez dłuższy czas! 

• Używaj i ładuj akumulator tylko w temperaturze otoczenia od 5 ° C do 45 ° C. Po dużym 

obciążeniu należy zostawić akumulator do schłodzenia. Nie można naładować zbyt gorącej 

baterii.  

• Przewód ładujący musi być regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń i starzenia się 

(kruchości) i może być używany tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie. 

• Wahania napięcia / napięcia przemiennego mogą niszczyć baterie i kabel ładowania. 

Akumulator należy ładować przy prawidłowym napięciu sieciowym. Należy go chronić przed 

przepięciami lub uderzeniem pioruna! 
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Magazynowanie 

Baterii nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 45 ° C lub w bezpośrednim świetle słonecznym. 

Idealnie akumulator powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25 ° C, wówczas samorozładowanie 

jest niskie. Nigdy nie przechowuj kabla podłączonego do ładowania! Repozytorium musi być niedostępne dla 

dzieci. Nie przechowuj baterii w miejscach z elektrycznością statyczną oraz mrozem! 

Konserwacja  

Przed użyciem akumulatora upewnij się, że zewnętrzne powierzchnie akumulatora i styki akumulatora są czyste i 

suche.  

Możliwe usterki: 

Pompa brzęczy, nie zwiększa ciśnienia; 

Blokada: Poluzuj wąż ciśnieniowy za pomocą zaworu odcinającego i umieść pod nim dowolną tkaninę.  Otwórz 

zawór z wodą, w razie potrzeby umieść tkaninę pod spodem i włącz pompę. Jeśli woda jest przenoszona, to 

należy przeczyścić dyszę płaską lub uchwyt zaworu.  

Pompa nic nie robi; 

Czy bateria została odpowiednio naładowana? Przeczytaj: Zakres zastosowania i instrukcja obsługi akumulatora 

Sprawdź gniazda ładowania: czy nie są oksydowane lub luźne? 

Bezpiecznik może być uszkodzony: zajrzyj do skrzynki akumulatora w małej plastikowej obudowie, jeśli 

bezpiecznik jest w porządku. 

Pamiętaj:  

Zintegrowany przełącznik ciśnienia w pompie ma służyć jako urządzenie zabezpieczające do wyłączania 

awaryjnego. 

Maksymalny czas pracy maszyny na sucho to 5 minut. Nie należy go przekraczać.  
 
Ładuj akumulator przez 72 godziny przed pierwszym uruchomieniem!  
 
Regulacja stosunku mieszania: 

Możesz wpływać na proporcje mieszania kolorów i wody poprzez regulację kurków odcinających (13/14). Gdy 

kurki odcinające są całkowicie otwarte, ta sama ilość jest pobierana z obu pojemników jednocześnie! 

Im mniej wody jest zasysane, tym bardziej kryjący jest ostateczny kolor do malowania linii boiska.  


