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1 Koppeling
2 Kopmodule
3 Cilinder
4 Plaat (intern)
5 Afdekkap
6 Zuiger

Vulinstructies
• Draai de cilinder (3) van de 

kopmodule (2) los.
 Controleer of de plaat 

(4) helemaal onderaan 
de cilinder (3) is. Indien 
nodig, gebruikt u een 
schroevendraaier (of 
iets vergelijkbaars) om 
deze omlaag te duwen.

• Vul de cilinder (3) met uw vingers 
of een spatel met vet. Draag 
handschoenen.

• Druk het vet samen door de 
afdekkap (5) tegen de palm van 
uw hand te vullen.

• Blijf vet toevoegen tot de cilinder 
(3) vol is.

• Bevestig de kopmodule (2) losjes 
en plaats een schroevendraaier 
(of iets vergelijkbaars) in de 
uitsnede in de afdekkap (5).

• Druk de plaat (4) in het vat om 
het vet verder samen te persen. 
Dit helpt bij het oppompen door 
luchtzakjes vrij te geven.

 Stop met drukken 
als er vet tussen de 
kopmodule (2) en de 
cilinder (3) uitsijpelt.

• Draai de kopmodule (2) vast en 
veeg overtollig vet weg.

• Pomp de zuiger (6) tot er vet uit 
de koppeling (1) stroomt. 

Probleemoplossing
Er wordt geen vet afgegeven
• Er zit lucht vast in het vet. Draai 

de kopmodule (2) los en druk 
op de plaat (4) om luchtzakjes 
te verwijderen en draai de 
kopmodule weer dicht.

• Bij koude temperaturen kan het 
vet dikker worden of stollen en 
kan het niet door de koppeling (1) 
lopen. Raadpleeg de informatie 
van de vetfabrikant betreffende 
de bedrijfstemperatuur.

• De koppeling (1) kan verstopt 
komen te zitten met vuil, 
controleer op blokkades.

Onderhoud en reiniging
• Houd de buitenkant van het 

vetpistool schoon en vrij van vet.
• Wanneer het niet in gebruik is, 

bewaart u het op een droge 
locatie.

• Gebruik in geen geval  
agressieve schoonmaakmiddelen, 
reinigingsalcohol of andere 
chemische oplossingen omdat 
deze schade aan de behuizing of 
storingen kunnen veroorzaken.

• Reinig het product met een 
droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering
 Als het product niet 

meer werkt moet u het 
volgens de geldende 
wettelijke bepalingen 
voor afvalverwerking 
afvoeren. 

Op deze wijze voldoet u aan uw 
wettelijke verplichtingen en draagt 
u bij aan de bescherming van het 
milieu.

Technische gegevens
Capaciteit ................. 80 cm3

Druk .........................  69 bar 
1000 PSI

Koppelingstoeloop ... 50°
Koppelingspunt ........ ø0,5 mm
Cilinder .................... ø40 mm
Afmetingen ..............  120 x 146 x 

40 mm 
(B x H x D)

Gewicht .................... 270 g (leeg)

 Gebruiksaanwijzing
Vetpers 80 g
Bestnr. 1932032

Beoogd gebruik
Dit product is bedoeld voor gebruik 
als een dispenser voor los vet. De 
kleine koppelingsopening verhoogt 
de precisie.
Om veiligheids- en 
goedkeuringsredenen mag u niets 
aan dit product veranderen. Als het 
product voor andere doeleinden 
wordt gebruikt dan hierboven 
beschreven kan het worden 
beschadigd. Bovendien kan onjuist 
gebruik tot andere gevaren leiden. 
Lees de gebruiksaanwijzing goed 
door en bewaar deze op een veilige 
plek. Het product mag alleen samen 
met de gebruiksaanwijzing aan 
derden ter hand worden gesteld.
Het product is in overeenstemming 
met de nationale en Europese 
wettelijke voorschriften. Alle 
bedrijfs- en productnamen zijn 
handelsmerken 
van de betreffende 
e i g e n a r e n . 
Alle rechten 
voorbehouden.

Leveringsomvang
• Vetpers 
• Gebruiksaanwijzing

Bijgewerkte 
gebruiksaanwijzingen:
Download de meest  
recente gebruiksaanwijzing via  
www.conrad.com/downloads of 
scan de afgebeelde QR-code. Volg 
de aanwijzingen op de website.

Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing 
aandachtig door en neem vooral 
de veiligheidsinformatie in acht. 
Indien de veiligheidsinstructies 
en de aanwijzingen voor 
een juiste bediening in deze 
gebruiksaanwijzing niet worden 
opgevolgd, aanvaarden wij 
geen verantwoordelijkheid voor 
hieruit resulterend persoonlijk 
letsel of materiële schade. In 
dergelijke gevallen vervalt de 
aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie
• Het artikel is geen speelgoed. 

Houd het buiten het bereik van 
kinderen en huisdieren.

• Laat verpakkingsmateriaal niet 
achteloos rondslingeren. Dit 
kan voor kinderen gevaarlijk 
speelgoed worden.

• Bescherm het product tegen 
extreme temperaturen, direct 
zonlicht, sterke schokken, 
hoge luchtvochtigheid, vocht, 
ontvlambare gassen, dampen en 
oplosmiddelen.

• Stel het product niet aan 
mechanische spanning bloot.

• Als het product niet langer veilig 
gebruikt kan worden, stel het dan 
buiten bedrijf en zorg ervoor dat 
niemand het per ongeluk kan 
gebruiken. Veilig gebruik kan niet 
langer worden gegarandeerd als 
het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere 

periode onder slechte 
omstandigheden is 
opgeslagen of

 - onderhevig is geweest aan 
ernstige transportbelasting.

• Behandel het product met zorg. 
Schokken, stoten of zelfs een val 
van geringe hoogte kunnen het 
product beschadigen.

• Neem contact op met een 
deskundige wanneer u twijfelt 
over de werking, veiligheid of 
verbinding van het product.

• Onderhoud, aanpassingen 
en reparaties mogen alleen 
uitgevoerd worden door een 
technicus of een daartoe 
bevoegd servicecentrum.

• Als u nog vragen heeft die niet 
door deze gebruiksaanwijzing 
worden beantwoord, kunt u 
contact opnemen met onze 
technische dienst of ander 
technisch personeel.

b) Vetpers
• Gebruik niet in de buurt van een 

open vlam.
• Gebruik niet met olie of vet 

met lage vloeibaarheid. Dit kan 
lekkage veroorzaken.

• Lees de waarschuwingen van de 
vetfabrikant voor gebruik.

• Gebruik schoon vet. De vetpers 
is niet geschikt voor gebruik in de 
voedselindustrie.
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