
Sisältö 
Tarkista	  että	  kaikki	  osat	  ovat	  paketissa 
Käyttöönotto	  ensimmäisellä	  kerralla 
1.	  Laita	  työntöaisa	  paikoilleen,	  säädä	  sopiva	  korkeus	  ja	  kiristä	  	  kiristysnupit.	  
2.	  Löysää	  pienet	  kiristysnupit	  ja	  avaa	  takakansi.	  3.	  Kiinnitä	  katkaisimen	  johto	  ‘SWITCH’	  –kohtaan	  mustassa	  johtorasiassa.	  Pitäisi	  kuulua	  ‘klik’	  ääni.	   
4.	  Laita	  takakansi	  takaisin	  paikoilleen	  ja	  kiristä	  kiristysnupit.	   
Linjamerkintäkoneen	  ilmaus 
1.	  Kun	  linjamerkintälaite	  on	  viivan	  päällä,	  Laita	  imuputki	  tankkiin	  (1a)	  tai	  maalipurkkiin	  (1b)	  	  
2.	  Käännä	  venttiili	  ylösalaisin.	   
3.	  Laita	  virta	  päälle	  painamalla	  vihreää	  nappia	  työntöaisasta.	  Pitäisi	  kuulua	  ‘klik’	  ääni.	  
4.	  Käytä	  konetta	  noin	  5	  sekunttia,	  kunnes	  maalia	  tulee	  jatkuvalla	  syötöllä	  koneen	  edestä	  olevasta	  letkusta. 
5.	  Käännä	  venttiili	  takaisin	  alaspäin.	  
6.	  Anna	  maalin	  tulla	  ulos	  suuttimesta	  noin	  5	  sekuntia	  
7.	  Laita	  virta	  pois	  päältä	  painamalla	  vihreää	  nappia	  työntöaisasta.	  Linjamerkintälaite	  on	  valmis	  käyttöön. 
Suutinkartta 
näyttää	  veden	  ja	  maalin	  sekoitussuhteet	  ja	  kulutusmäärän	  yhdelle	  normaalikokoiselle	  jalkapallokentälle,	  kun	  käytetään	  Pitchmark	  Eco	  	  -‐linjamerkintälaitetta. 
Säädöt 
1.	  Säätääksesi	  rajan	  leveyttä	  50mm	  –	  150mm,	  vapauta	  lukitus	  ja	  säädä	  leveyttä.	  
2.	  Suuttimen	  korkeutta	  voidaan	  säätää	  löysäämällä	  kiristysnuppia	  ja	  nostamalla	  /	  laskemalla	  suutinasetelmaa	  siten,	  että	  se	  on	  noin	  1cm	  korkeudella	  lautasten	  
pohjasta. 
Linjamerkintäkoneen	  puhdistus 
On	  erittäin	  tärkeää,	  että	  pidät	  koneen	  ja	  linjaston	  puhtaana.	  Tämä	  lisää	  koneen	  käyttöikää!	   
1.	  Poista	  imuputki	  tankista	  /	  purkista.	  Anna	  ylimääräisen	  maalin	  valua	  purkkiin/tankkiin.	  	  
2.	  Laita	  imuputki	  vedellä	  täytettyyn	  purkkiin	  /	  tankkiin	  3.	  Käännä	  venttiili	  ylösalaisin.	   
4.	  Laita	  virta	  päälle	  painamalla	  vihreää	  nappia	  työntöaisasta.	  Pitäisi	  kuulua	  ‘klik’	  ääni.	  
5.	  Käytä	  konetta	  noin	  10	  sekuntta,	  kunnes	  maalia	  tulee	  jatkuvalla	  syötöllä	  koneen	  edestä	  olevasta	  letkusta.	  
6.	  Käännä	  venttiili	  takaisin	  alaspäin.	  	  
7.	  Anna	  maalin	  tulla	  ulos	  suuttimesta	  noin	  10	  sekuntia.	  
8.	  Nosta	  imuputki	  pois	  tankista	  /	  purkista	  ja	  anna	  koneen	  käydä	  noin	  10	  sekuntia	  tai	  niin	  kauan	  kunnes	  linjasto	  on	  tyhjä.	  	  
9.	  Laita	  virta	  pois	  päältä	  painamalla	  vihreää	  nappia	  työntöaisasta.	  
10.	  Poista	  suuttimen	  hattu,	  suutin	  ja	  suodatin	  kääntämällä	  myötäpäivään	  ja	  vetämällä	  alaspäin.	  
11.	  Poista	  suutin	  ja	  tiiviste	  suutin	  hatusta.	  
12.	  Laita	  suuttimet,	  suutin	  hattu,	  suodatin	  ja	  tiiviste	  koneen	  mukana	  tulleeseen	  suutin	  rasiaan.	  Täytä	  rasia	  EcoClean	  –saippuapuhdistusaineella	  ja	  jätä	  suuttimet	  
rasiaan	  odottamaan	  seuraavaa	  käyttökertaa.	  	  
HUOM!:	  Toista	  kohdat	  1-9	  joka	  neljäs	  kerta	  EcoClean	  –	  saippuapuhdistusaineella	  äläkä	  vedellä!	  
Lataus 
VAROITUS	  –	  Älä	  laita	  virtaa	  päälle	  vasta	  kuin	  kohdassa	  3. 
1.	  Kytke	  latausjohto	  laturiin	  
2.	  Nosta	  latauskansi	  ylös	  koneen	  takaosasto	  ja	  kytke	  XLR	  latausjohto	  kiinni.	  
3.	  Laita	  virtapäälle	  –	  punainen	  valo	  tarkoittaa	  että	  akkua	  ladataan.	  Akku	  on	  täysin	  latautunut	  noin	  3	  -‐5	  tunnissa.	  
4.	  Kun	  valo	  muuttuu	  vihreäksi	  on	  akku	  täysin	  latautunut.	  	  Sammuta	  virta	  ja	  irroita	  virtajohto	  linjamerkintälaitteesta.	   
Huomio!	  Älä	  lataa	  akkua	  heti	  käyttämisen	  jälkeen,	  koska	  akku	  saattaa	  olla	  lämmin!	  Anna	  akun	  jäähtyä	  huoneenlämmössä	  ennen	  lataamista!	  	  Lataa	  akku	  viileässä	  ja	  
kuivassa	  ympäristössä	   
Takuu 
Eco	  –linjamerkintälaitteessa	  on	  valmistajan	  myöntämä	  12	  kk	  takuu	  ostopäivästä	  lukien	  poissulkien	  normaali	  osien	  kuluminen.	  	  Käyttämällä	  muita	  kuin	  
Pitchmark	  –tuoteperheen	  maaleja,	  linjamerkintälaite	  voi	  rikkoontua	  ja	  johtaa	  takuun	  laukeamiseen.	  	  
Ongelmatilanne 
Ongelma	  tilanteessa	  voit	  katsoa	  apua	  osoitteesta	  www.pitchmarkltd.com/troubleshooting	  tai	  soittamalla	  maahantuojaan	  NH-‐KONEET	  OY:n.	   
Varaosat 
Ota	  yhteyttä	  nh-‐koneet@nh-‐koneet.com	  tai	  www-‐.nh-‐koneet.com	  044-‐2720176	   
	  


