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Model 1400, 1440, 1442, 1442E, 1444, 1444E
PowerLuber Grease Gun

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA 
DOTYCZ CE WSZYSTKICH URZ DZE
ZASILANYCH BATERIAMI UWAGA! 
PRZECZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM WSZYSTKIE 
INSTRUKCJE.
Nieprzestrzeganie poni szych instrukcji mo e 
spowodowa  pora enie pr dem, po ar i/lub 
powa ne obra enia ciała.
ZACHOWAJ T  INSTRUKCJ .
Miejsce pracy
Zadbaj aby Twoje miejsce pracy było czyste I 
dobrze o wietlone. Nieporz dek oraz le 
o wietlone miejsca sprzyjaj  powstawaniu 
wypadków. Nie nale y stosowa  urz dzenia w 
miejscu zagrozonym wybuchem, tak e w 
obecno ci łatwopalnych płynów, gazów lub 
pyłów. Urz dzenie mo e wytworzy  iskry, które 
mog  doprowadzi  do zapłonu pyłów lub gazów.
Osoby postronne, dzieci oraz pozostałe osoby w 
pomieszczeniu powinny utrzyma  bezpieczny 
dystans. Przebicie mo e spowodowa  utrat
kontroli nad urz dzeniem.
Zabezpieczenie Elektryczne
Nie wolno uszkadza  kabla. Nigdy nie trzymaj 
urz dzenia za kabel. Trzymaj kabel z dala od 
ródeł ciepła, oleju, ostrych kraw dzi i ruchomych 

maszyn. Uszkodzony kabel nale y natychmiast 
wymieni . Uszkodzone kable mog  spowodowa
po ar. Zastosowanie tylko w przypadku urz dze
z osobn  bateri .
Urz dzenie zasilane poprzez wbudowan  lub 
zewn trzn  bateri  musi by  ładowane tylko 
przystosowan  do tego celu ładowark . 
Ładowarka przystosowana do jednego typu 
baterii mo e spowodowa  po ar przy podpi ciu 
do innej baterii.
Urz dzenie zasilane bateri  zasilaj tylko bateri
przeznaczon  do danego urz dzenia. U ycie 
innych baterii powoduje ryzyko po aru.
Ochrona osobowa
Podczas pracy nalezy by  czujnym I kontrolowa
wykonywane czynno ci. Nie wolno pracowa  pod 
wpływem zm czenia, narkotyków, alkoholu lub 
innych rodków medycznych. Chwila nieuwagi 
podczas pracy z narz dziami mo e spowodowa
powa ne obra enia. Ubierz si  stosownie do 
wykonywanej pracy. Nie nosi  lu nych ubra  i 
bi uterii. Długie włosy powinny by  spi te. 
Trzymaj włosy, ubranie oraz r kawice z dala od 
ruchomych cz ci urz dzenia.
Unikaj nieplanowanego uruchamiania maszyny. 
Upewnij si , e wył cznik maszyny jest 
zablokowany lub w pozycji „OFF” w momencie 
wkładania baterii. Urz dzenie trzyma  za uchwyt, 
nie za wł cznik, podczas wkładania baterii, gdy
nieplanowane wł czenie urz dzenia mo e 
spowodowa  powa ne obra enia. 
Usu  z zasi gu maszyny klucze, rubokr ty i inne 
narz dzia, które po wkr ceniu w ruchome elementy 
maszyny mog  spowodowa  powa ne obra enia. 
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Nie przekracza  dopuszczalnych zakresów pracy 
maszyny. Stój pewnie i utrzymuj równowag
podczas pracy. 
Podczas pracy nale y stosowa  ubiór ochronny. 
Zawsze u ywaj okulary ochronne. Powinny tak e 
by  stosowane: maseczka przeciwpyłowa, buty z 
antypo lizgow  podeszw , stopery do uszu. 
U ywanie I konserwacja maszyny
Nale y u ywa  klamer lub innych elementów do 
unieruchomiania elementu, na którym w danym 
momencie pracujemy. Trzymanie ró nych 
elementów r k  lub opieranie ich o własne ciało 
mo e spowodowa  utrat  kontroli nad 
wykonywan  czynno ci .
Nie przeci a  urz dzenia. U ywaj urz dzenie 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wła ciwe 
urz dzenie wykona prac  lepiej i bezpiecznej, 
je li b dzie wykorzystane zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem. Nie u ywaj urz dzenia je li 
przycisk wł cz / wył cz nie działa. Urz dzenie, 
którego nie mo na kontrolowa , mo e by
niebezpieczne i musi zosta  naprawione. Zanim 
schowasz urz dzenie lub zaczniesz wymienia
elementy składowe odł cz bateri , wył cz 
urz dzenie lub zablokuj przyciski wł czaj ce. 
Zachowanie tych zasad bezpiecze stwa pozwoli 
unikn  niespodziewanego wł czenia si
urz dzenia.
Przechowuj pozostałe elementy z dala od dzieci i 
osób nieupowa nionych. Narz dzia mog  by
niebezpieczne w r kach osób nie znaj cych si
na nich. Je li bateria nie jest u ywana, nale y 
trzyma  ja z daleka od drobnych metalowych 
przedmiotów, takich jak spinacze, monety, 
klucze, no yki, rubki lub inne małe przedmioty 
metalowe, które mog  poł czy  bieguny baterii. 
Poł czenie biegunów mo e spowodowa  iskr , 
poparzenia lub ogie .
U ywaj urz dzenia ostro nie. Elementy tn ce 
utrzymuj ostre i czyste. Prawidłowo serwisowane 
urz dzenia, czyste i ostre nie zacinaj  si  i 
mo na je łatwiej kontrolowa .
Sprawd  czy wszystkie elementy składowe 
urz dzenia s  dobrze zamocowane, nie ulegaj
niszczeniu, czy nie gn  si , co mo e wpłyn  na 
prac  urz dzenia. Je eli urz dzenie jest 
uszkodzone nale y je naprawi  przed ponownym 
u yciem. Wiele obra e  spowodowane jest 
niewystarczaj c  kontrol  pracy urz dzenia.
U ywaj tylko cz ci zamienne rekomendowane 
przez producenta danego urz dzenia. Cz ci 
kompatybilne z jednym urz dzeniem mog  by
ródłem ryzyka w urz dzeniu, do którego nie s

przeznaczone.
Serwis
Urz dzenie mo e serwisowa   tylko  
wykwalifikowana do tego celu osoba.  Osoby nie 
posiadaj ce odpowiednich kwalifikacji mog
doprowadzi  do wypadku. 
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Model Model 
podstawowy 
PowerLuber

Batteria Ładowarka Zbiornik

1440 1400 1401 1410 Nie

1442 1400 1401 1410 1402

1442E 1400 1401 1410E 1402

1444 1400 1401(2) 1410 1402

1444E 1400 1401(2) 1410E 1402

Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber

Podczas serwisowania nale y u ywa
identyczne cz ci zamienne. Post puj 
zgodnie z wytycznymi z cz ci instrukcji 
dotycz cej serwisowania urz dzenia. U ycie 
nieoryginalnych cz ci lub nieprzestrzaganie 
instrukcji mo e spowodowa  uraz lub 
pora enie pr dem.

Bezpiecze stwo
Przeczytaj dokładnie instrukcj  obsługi 
zanim wypakujesz i zaczniesz u ywa
PowerLuber. U ywaj PowerLuber dopiero 
gdy dokładnie zapoznasz si  i całkowicie 
zrozumiesz instrukcj  u ytkowania. 

!!!UWAGA!!! 
Nigdy nie u ywaj PowerLuber w miejscu 
zagro onym wybuchem. Urz dzenia 
zasilane elektrycznie mog  powodowa 
powstawanie iskier, które mog  doprowadzi
do zapłonu łatwopalnych płynów, pyłów lub 
oparów. Nie u ywaj ładowarki w wilgotnym 
lub mokrym otoczeniu. 

!!!UWAGA!!! 
Smarownica mo e wytworzy  wysokie 
ci nienie – do 7000 PSI (476 bar). U ywaj 
okulary i r kawice ochronne podczas pracy. 
Nie dotyka  odsłoni tych gumowych 
elementów w a. 

!!!UWAGA!!! 
Bardzo wysokie ci nienie mo e spowodowa
wyrwanie dyszy lub rozerwanie w a. 
U ywaj TYLKO zatwierdzone przez 
LINCOLN w e i post puj wg. instrukcji 
post powania. 

Opis ogólny  
PowerLuber firmy Lincoln jest w pełni 
automatyczn ,  r czn  smarownic  zasilan
bateriami. Smarownica została stworzona do 
r cznego smarowania punktów smarowych i 
posiada wył cznik, który przy zbyt wysokim 
ci nieniu (7000PSI lub 476bar) lub 
zablokowanym ło ysku, wył czniku czy 
przepływie rodka smarnego wył cza 
smarownic . 
Smarownica zasilana jest małym, 
niskonapi ciowym, trzybiegowym silniczkiem 
elektrycznym. Rotacyjna praca silnika 
powoduje ruch tłoczka w przód i tył. 
Smarownica PowerLuber jest prost  pomp
tłocz c . 

Zastosowanie  
PowerLuber został stworzony do pompowania i 
rozprowadzania rodka smarnego przy pomocy 
baterii 14,4V. 
Nie wolno przekracza  maksymalnych warto ci 
znamionowych. 
Wykorzystanie urz dzenia niezgodnie z instrukcj
lub przeznaczeniem skutkuje uszkodzeniem 
urz dzenia oraz utrat  gwarancji. 

Specyfikacja
Model podstawowy PowerLuber 1400 
Zasilanie 14.4V
Maksymalneci nienie robocze PSIG (bar)

- mała wydajno  -  7,000 (476)
- du a wydajno  -  3,000 (204) 

Pojemno  zbiornika zesmarem, oz. (g) 14.5 (411) 
Dopuszczalna temp.otoczenia, °F (°C)  0 do 120

(-18 to +50)  
Moc   4.0A

rodek smarny (smar)  do NLGI #2
Wydatek smaru   oz./min. (g/min)

- mała wydajno  (L)  3.8 (108)
- du a wydajno  (H)  8.5 (241) 

Waga, Lbs. (Kg)  8.0 (3.6)  
Akcesoria:

Bateria NiCd Model 1401
Napi cie, VDC 14.4
Pojemno  baterii, mAh 1700

Ładowarka baterii Model 1410
Czas ładowania 1 godzina
Zasilanie  VAC (2.0 A) 120 V, 60 Hz

Model 1410-E (dou ytku w Europie)
Zasilanie VAC, (1.0 A) 220 V, 50 Hz

W yk smarownicy Model 1230
Ci nienie maksymalne, psi (Bar) 7,500 (510) 
Długo  w yka, ” (mm) 30 (760)

Ko cówka smarownicza do zł czek smarowniczych 
Walizka wykonana z polietylenu

UWAGA: Poni sze dane przy ci nieniu roboczym 
1000PSI (69 bar) 

Modele i elementy składowe 
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Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber

Wył cznik awaryjny 
Wył cza silnik smarowniczy, gdy ci nienie 
pracy przekracza 7000 PSIG (476bar). 
Czerwony przycisk restartuj cy smarownic
wyskakuje, patrz Rys. 1. Aby restartowa
smarownic  odczekaj 5-10 sekund i wci nij 
czerwony przycisk z powrotem. 

Rysunek 1

Zmienianie trybu „L” lub „H” 
 „L” (niska wydajno , wysokie ci nienie) 
„H” (wysoka wydajno , niskie ci nienie) 

Wył cznik bezpiecze stwa zadziała równie , 
gdy s  zakłócenia w procesie smarowania, 
gdy  zbiornik, w yk lub przył cze jest 
niedro ne lub cz ciowo zatkane. Przed 
restartem smarownicy  PowerLuber nale y 
usun  problem. 

Zmienianie trybu „L” lub „H” 
!!!UWAGA!!! 

Aby unikn  uszkodzenia silnika, nale y go 
wył cza  przed ka d  zmian  trybu pracy z 
wysokiej na nisk  wydajno  i odwrotnie. 

Po wył czeniu silnika przesu  czerwony 
przycisk (Rys. 1) do momentu a  litera „L” lub „H” 
b dzie całkowicie widoczna.

Je li czerwony przycisk nie jest całkowicie 
przesuni ty i zablokowany, przytrzymaj przycisk 
i uruchom smarownic . 

Wysoka wydajno  jest rekomendowana je li 
smarujemy du e powierzchnie, nie wymagaj ce 
wysokiego ci nienia, powy ej 3000PSI (204bar). 
Wysoka wydajno  jest tak e wskazana do 
uzupełniania małych zbiorników pomp w 
automatycznych układach centralnego 
smarowania. 
Niska wydajno  jest zalecana przy smarowaniu 
na budowach, w kopalniach i do ogólnego 
przesmarowania ró nych elementów. Niska 
wydajno  osi ga maksymalne ci nienie 7000PSI 
(476bar). 

© Zastrzegamy mo liwo  zmian
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Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber

Licznik cykli 
Smarownica jest przystosowana do 
kalibracji. W tym celu mierzymy (wa ymy) 
dawki smaru i dzielimy ilo ci smaru przy 
pomocy danej liczby cykli. Nale y poło y
palec na przycisku liczby cykli (Rys. 1) i 
liczy  cykle. 
Niektórzy producenci wymagaj  konkretnych 
dawek smaru, w danych punktach 
smarowych. Licz c cykle mo na okre li , 
jaka ilo  smaru została u yta do 
przesmarowania danego punktu. Poni ej 
tabelka obrazuj ca zale no  mi dzy liczb
cykli a ilo ci  smaru. 
Liczba cykli Ilo

smaru/cykl 
oz. g

10 0.20    5.7
15 0.30    8.5
20 0.40  11.4

Uwaga: Lincoln sugeruje, aby ten tryb u ywa
tylko przy niskiej wydajno ci / wysokim 
ci nieniu. 

OCHRONA OSOBISTA 
1.   Zawsze chroni  oczy. PowerLuber mo e 
osi gn  ci nienie do 7000PSI (476bar). 
2.   U ywa  tylko w y Lincolna: 1218, 1224, 
1230 lub 1236. Strumie  smaru pod wysokim 
ci nieniem mo e powodowa  powa ne 
obra enia ciała. W yk trzyma  tylko za 
spr yn . 
3.   Unika  nieplanowanego uruchamiania 
smarownicy. Przed wło eniem baterii upewni
si , czy smarownica jest wył czona.
4.   Nie zgniata  w a. 
5.   W  nale y wymieni  przy pierwszych 
oznakach zu ycia, zgniecenia lub uszkodzenia 
osłony. 

U YTKOWANIE I ZABEZPIECZANIE 
1.   Gdy smarownica si  zablokuje nie trzymaj 
jej nadal wł czonej. Niewył cznie jej mo e 
spowodowa  uszkodzenie silnika lub zapalenie 
si  smarownicy. 
2.   Nie przechowywa  baterii w pobli u 
metalowych elementów, takich jak spinacze, 
monety, kluczyki, no yki, rubki lub inne 
drobne metalowe przedmioty, które mog
poł czy  bieguny baterii. Poł czeniu biegunów 
mo e spowodowa  iskr , poparzenia lub ogie .
3.  U ywaj tylko oryginalnych cz ci 
przystosowanych do pracy w PowerLuber firmy 
Lincoln. To urz dzenie jest przeno n
smarownic  elektryczn  w pełni 
przetestowan , stosowa  tylko akcesoria 
przystosowane do pracy pod ci nieniem 
7000PSI (476bar). 

SERWIS
1. Urz dzenie serwisowa  mo e tylko 
przeszkolony personel. Serwisowanie 
przeprowadzone przez osoby do tego 
nieprzygotowane mo e spowodowa  ryzyko 
obra e  ciała. 
2.   Podczas serwisowania PowerLuber u ywaj 
tylko oryginalnych cz ci zamiennych firmy 
Lincoln. Zastosowanie innych (nieoryginalnych) 
cz ci zamiennych mo e prowadzi  do obra e
ciała i jednocze nie powoduje natychmiastowe 
wyga ni cie gwarancji. 

KONTROLA 
Nale y kontrolowa  urz dzenie pod k tem 
widocznych uszkodzonych, lu nych lub 
brakuj cych cz ci. Je li urz dzenie jest zu yte 
lub uszkodzone nale y natychmiast zaprzesta
jego stosowania. Nale y skontaktowa  si  z 
autoryzowanym centrum serwisowym w celu 
naprawy lub demonta u uszkodzonej smarownicy. 

U YTKOWANIE
Po ka dej zmianie kartuszy lub uzupełnieniu 
zbiornika ze smarem PowerLuber powinien by
wypełniony smarem. Nie rozpoczyna  smarowania 
zanim smarownica nie b dzie dokładnie 
napełniona. 
Do napełnienia smarownicy u y  zasysaj cego 
tłoczka, do mementu, gdy smar b dzie si
wydobywał z w yka. Nast pnie przy pomocy 
zaworu odpowietrzaj cego wypu ci  zb dne 
powietrze. 

!!!UWAGA!!! 
Zapowietrzony rodek smarny spowoduje, e 
smarownica b dzie miała mniejsz  wydajno . 

Usuwanie pustej kartuszy 
1.   Odci gn  uchwyt zbieraka, a  dr ek 
zbieraka b dzie całkowicie wyci gni ty, a rowek 
dr ka zbieraka b dzie zablokowany w szczelinie 
wieczka rury. 
2.   Wykr ci  rurk  ze zbiornikiem na smar ze 
smarownicy. 
3.   Uchwyt zbieraka ostro nie oddzieli , tak eby 
mo na było wyj  pusty wkład (kartusz ) ze 
zbiornika. 
Montowanie pełnej kartuszy 
1.   Przed zamontowaniem nowej kartuszy 
wizualnie sprawdzi  uło enie uszczelnienia na 
zbieraku. Aby zamontowa  now  kartusz
uszczelnienie powinno by  ustawione zgodnie z 
kierunkiem uchwytu zbieraka lub wywini te w 
stron  przeciwn  do pierwotnej. Uszczelnienie 
zbieraka wywin  w pozycj  przeciwn  i 
zamontowa  na nowo. (Rys. 2)
2.   Uchwyt zbieraka odci gn  i zablokowa  w 
szczelinie wieczka rury.
3.   Usun  plastikow  zakr tk  z kartuszy i 
umie ci  w zbiorniku na kartusze. 
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Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber

4.   Usun  foli  zabezpieczaj c  kartusz  i 
wkr ci  rurk  ze zbiornikiem na smar do 
smarownicy.
5.   Uchwyt zbieraka zwolni  z rowka. 
Smarownic  dokładnie odpowietrzy . Patrz 
„Wskazówki odpowietrzania smarownicy”.
PRZYSTOSOWANIE SMAROWNICY 
DO NAPEŁNIANIA Z DU EGO 
ZBIORNIKA LUB ZA POMOC
POMPY NAPEŁNIAJ CEJ 

1.   Odkr ci  nakr tk  z rury ze zbiornikiem. 
Docisn  d wigni  zbieraka, aby wyj  zbierak 
oraz spr yn  z rury ze zbiornikiem. 
2.   Zbierak trzyma  pomi dzy kciukiem i 
palcem wskazuj cym i uszczelnienie przeło y
z tyłu do przodu. 
UWAGA: uszczelnienie ma podkładk , je li 
smarownica ustawiona jest na nabieranie 
smaru z du ych zbiorników, podkładka otwiera 
si  do wn trza pompy. 
3.   Zbierak ponownie umie ci  w rurze na 
zbiornik, d wigni  zbieraka ustawi  w takiej 
pozycji, eby mo na było ponownie wkr ci
pokrywk  rury na zbiornik ze smarem.

Rysunek 3

NAPEŁNIANIE SMAROWNICY 
PRZY POMOCY POMPY 
NAPEŁNIAJ CEJ 
Dr ek zbieraka poprzez kr cenie poł czy  ze 
zbierakiem. Zamocuj na obramowaniu pompy 
napełniaj cej zawór napełniaj cy (zł czk
napełniaj c , Rys.4). Uruchomim pomp , eby 
napełni  zbiornik smarownicy. Gdy widoczne jest 
wgł bienie na dr ku zbieraka to zbiornik został 
napełniony. Dr ek zbieraka wysuwa si  na 
około 8” (20cm). Dr ek zbieraka poprzez 
przekr cenie oddzieli  od zbieraka i wło y  z 
powrotem do zbiornika. 

Rysunek 2

NAPEŁNIANIE SMAROWNICY Z 
BECZEK ZE SMAREM 
1. Element pompuj cy usun  ze zbiornika ze 
smarem.  
2. rodek smaruj cy wtłoczy  do otworu 
smarownicy.
3. Otwarty koniec rurki smaruj cej zanurzy  w 
rodku smarnym. D wigni  zbieraka powoli 

odci gn , jednocze nie zanurzaj c gł biej w 
zbiorniku ze smarem ko cówk w a, aby 
unikn  zassania powietrza do w yka.
4. Gdy dr ek zbieraka jest całkowicie 
wyci gni ty, nale y przekr ci  go na bok i 
zablokowa  w rowku w nakr tce rury ze 
zbiornikiem.
5. Element pompuj cy lu no poł czy  z rur  ze 
zbiornikiem. D wigni  zbieraka zluzowa z 
pokrywki rury ze zbiornikiem i przekr caj c
przywróci  do pozycji wyj ciowej. Wsadzi
d wigni  z powrotem do zbiornika ze smarem. 
W yk do napełniania delikatnie wykr ci z 
pompy, do momentu, gdy zacznie wypływa  z 
gwintu smar. Wtedy dokładnie przykr ci  rur  ze 
zbiornikiem do smarownicy.

Rysunek 4
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PowerLuber Grease Gun
Model 1400, 1440, 1442, 1442E, 1444, 1444E
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Model 1400, 1440, 1442, 1442E, 1444, 1444E
PowerLuber Grease Gun
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 Nr Opis   Nr cz ci
1 Uszczelka 271880
2 Rura ze zbiornikiem na smar 271882
3 W yk elastyczny, 30” 1230
4 Przył cze 5852
5 Zestaw zbieraka 286089
6 Zespół r czki 286090
7 Zespół dr ka zbieraka 286091
8 Uchwyt w yka 286092
9 Zespół zamocowania dr ka 286094

10 Zestaw spustowy 286095
11 Zespół biegunów baterii 286096
12 Przeł cznik trybu pracy 286097
13 Wył cznik awaryjny 286098
14 Obudowa 286099
15 Elementy obudowy 286100
16 Naklejka 286101
17 Bateria 14.4 V 1401
18 Element pompuj cy smarownicy 286102
19 Zawór zwrotny 271885
20 Otwór odpowietrzaj cy / zł czka do napełniania 

zbiornika
286134

21 Silnik z zespołem płyt 286103
22 Zespół z batek 286104
23 Element obudowy pompy 286105
24 Zestaw rub 286106
25 Jarzmo 286107
26 Licznik cykli 286108
27 Tłok 286109
28 Uszczelnienie 271889
29 Trzpie 286110
30 Kr ek 286111
31 Obudowa pompy z uchwytem 286112
32 Selektor spr yn 286113
33 Zestaw mocowania ko cówki 286093
-- Ładowarka       1410-E

Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber

Lista cz ci zamiennych 
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Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E 
Smarownica PowerLuber

   ODPOWIETRZANIE SMAROWNICY ©
1. D wigni  zbieraka wyj  z nakr tki rury ze 
zbiornikiem i przekr caj c d wigni  przykr ci
do  zbieraka. Podczas kalibracji zaworu 
odpowietrzaj cego (Rys. 7, poz. 23), 
kontrolowa  ci nienie za pomoc  zbieraka. 
2.   Wykr ci  o dwa obroty zawór 
odpowietrzaj cy (zł czk  napełniaj c ), 
dociska  tłoczek do momentu, gdy z zaworu 
(zł czki) zacznie wydobywa  si  smar. 
3.   Przykr ci  z powrotem zawór (zł czk ).
4 Krótko naciska  (tak, aby smarownica 
startowała) spust smarownicy, a  do momentu 
gdy całe powietrze zostanie usuni te. Odł cz 
dr ek zbieraka od zbieraka, przekr caj c go na 
bok. Włó  d wigni  do rury ze zbiornikiem. 
5.   Gdy nie da si  przeprowadzi  punktu nr 2, 
nale y wykr ci  o ½ obrotu rur  ze zbiornikiem 
ze smarownicy. 
6 Dociska  d wigni  zbieraka, a  do momentu, 
gdy na ł czeniu pompy z rur  ze zbiornikiem 
zacznie wydobywa  si  smar. 
7.   Rur  ze zbiornikiem dokładnie dokr ci  do 
pompy. Dr ek zbieraka poprzez przekr canie 
d wigni zbieraka odł czy  od zbieraka. Dr ek 
zbieraka wsadzi  do rury ze zbiornikiem na 
smar. 

OBSŁUGA ŁADOWARKI 
ŁADOWANIE BATERII 
Przed pierwszym u yciem smarownicy bateria 
powinna by  ładowana przez 12 godzin. Je li 
bateria jest ju  zamontowana w smarownicy 
nale y post powa  zgodnie z poni sz
instrukcj : 

PROCES ŁADOWANIA 
Nale y sprawdzi  czy napi cie na baterii 
odpowiada opisowi na ładowarce. Podł cz 
ładowark  do ródła zasilania. 
1. Przed wło eniem baterii podł czy  ładowark
stosownym kablem ze ródłem zasilania. 
2 Bateri  wło y  do ładowarki. Czerwona lampka 
kontrolna zacznie miga  sygnalizuj c, e 
rozpocz to ładowanie baterii. 
3. Gdy bateria zostanie naładowana czerwona 
lampka kontrolna zacznie wieci wiatłem 
ci głym. Bateri  mo na wyj  z ładowarki, 
zainstalowa  w smarownicy i rozpocz  prac . 
4. Bateria mo e pozosta  podł czona do 
ładowarki, je li nie jest w danym momencie 
potrzebna. 
5. Odł cz ładowark  od ródła zasilania gdy nie 
jest ona u ywana. 

LAMPKA KONTROLNA

WSKAZANIA ŁADOWARKI 
Ładowarka identyfikuje podstawowe problemy, 
jakie mog  powsta  podczas ładowania baterii. 
Problemy s  sygnalizowane szybkim miganiem 
czerwonej lampki kontrolnej. W takim wypadku 
nale y ponownie wło y  bateri  do ładowarki. 
Je li problem si  powtarza, włó  do ładowarki 
inn  bateri , aby sprawdzi , czy ładowarka 
działa prawidłowo. Je li nowa bateria ładuje si
bez problemu, to znaczy e poprzednia jest 
uszkodzona i nale y j  przesła  do punktu 
serwisowane lub odda  do recyclingu. Je li 
wyst pi  problemy z ładowaniem drugiej baterii, 
oznacza to, e ładowark  powinien sprawdzi
autoryzowany punkt serwisowy. 
POZOSTAWIANIE BATERII W ŁADOWARCE  
Bateri  mo na zostawi  w ładowarce na czas 
nieokre lony, je li wieci si wiatłem ci głym 
lampka kontrolna. Ładowarka utrzymuje bateri
now  i całkowicie naładowan . 

UWAGA: Bateria nie b d ca w ładowarce 
powoli si  rozładowuje. Je li bateria nie była 
bezpo rednio przed u yciem ładowana, mo e 
wymaga  dodatkowego doładowania. Bateria 
mo e powoli traci  moc, je li ładowarka nie 
b dzie podł czona do dostosowanego ródła 
zasilania pr du zmiennego.

Gdy bateria b dzie bliska rozładowania, mo na 
to zauwa y  po du ym spadku wydajno ci 
pracy smarownicy. Gdy smarownica nie jest ju
w stanie pracowa , to dopiero wtedy nale y 
naładowa  bateri . Doładowywanie baterii 
zanim osi gnie si  ww. punkt spowoduje 
skrócenie ywotno ci baterii. Wyładowywanie 
baterii poza ww. punkt mo e uszkodzi  bateri .

WSKAZÓWKA: Temperatura baterii ro nie w 
czasie i krótko po czasie pracy. Baterie mog
nie naładowa  si  w pełni, je li b d  ładowane 
bezpo rednio po u yciu. Bateria b dzie lepiej 
naładowana, je li pozwolimy jej wystygn  do 
temperatury pokojowej, zanim zacznie by
ładowana. 

UWAGA: Otwory wentyluj ce na górze i 
spodzie ładowarki nie mog  by  zablokowane. 
Baterii nie ładowa
w temperaturze PONI EJ 32ºF (0ºC) oraz 
POWY EJ 104ºF (+40ºC).

!!!UWAGA!!! 
Na zaciskach ładuj cych  jest 120V. Nie 
dotyka  przedmiotami przewodz cymi pr d. 
Ryzyko szoku elektrycznego lub miertelnego 
pora enia pr dem. 
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Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber

WSKAZÓWKI BEZPIECZE STWA DLA ŁADOWARKI I BATERII 
PROSZ  ZACHOWA  NINIEJSZ  INSTRUKCJ

Ta ksi eczka zawiera wa ne wskazówki 
bezpiecze stwa i u ytkowania ładowarek 
Lincolna, Model 1410 oraz 1410-E. 

!!!NIEBEZPIECZE STWO!!!
Ryzyko pora enia pr dem. Na biegunach 
ładowarki jest 120 lub 240V pr du 
zmiennego. Nie dotyka  przedmiotami 
mog cymi przewodzi  pr d. Nie ładowa
uszkodzonych baterii. Natychmiast wymieni . 
1.   Przed u yciem ładowarki nale y 
przeczyta  wszystkie ostrze enia i wskazówki 
bezpiecze stwa na ładowarce, baterii oraz na 
urz dzeniu, które u ywa baterii..
2. UWAGA: Aby unikn  ryzyka obra e , 
ładowarki Lincoln, Modele 1410 oraz 1410-E 
powinny by  u ywane tylko do ładowania 
baterii Lincoln, Model 1401. Inne baterie 
mog  wybuchn  powoduj c obra enia ciała i 
szkody. Nie ładowa  baterii Lincoln, Model 
1401 innymi ładowarkami. 
3.   Ładowark  chroni  przed deszczem, 

niegiem i mrozem.
4.   Nie niszczy  kabla. Nie nosi  ładowarki za 
kabel lub nie ci gn  za kabel aby wyj  z 
gniazdka. Wył czy  ładowark  wyci gaj c 
(nie za kabel) wtyczk  z gniazdka. 
Zniszczony, zu yty lub odkształcony kabel 
nale y natychmiast wymieni . NIE 
NAPRAWIA  SAMODZIELNIE KABLA. 
5.   Nale y upewni  si , czy kabel le y w takim 
miejscu, gdzie nie b dzie deptany, nikt si  o 
niego nie potknie lub nie b dzie w aden inny 
sposób napr any.
6.   Nie nale y u ywa  przedłu acza, je li nie 
jest to naprawd  niezb dne. U ycie 
niezgodnego z normami przedłu acza mo e 
spowodowa  ryzyko zapłonu lub pora enia 
pr dem. Je li wykorzystanie przedłu acza jest 
niezb dne, prosz  sprawdzi , czy: 

A   przedłu acz jest prawidłowo odrutowany i 
w dobrym stanie

B   przewody odpowiadaj  wymogom 
zamieszczonym w poni szej tabelce: 

Długo  w stopach (m) 25 (7.5) 50 (15) 100 (30) 150 (45)

Przekrój przewodu AWG (mm²) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 16 (1.5)

C   je li przedłu a  ma by  wykorzystany 
na dworze, powinien by  do tego 
przystosowany i spełnia  odpowiednie 
normy, np. IP ….. do u ytku 
zewn trznego.

7.   Nie u ywa  ładowarki je li kabel lub 
wtyczka s  uszkodzone. Nale y je natychmiast 
wymieni . NIE NAPRAWIA  SAMODZIELNIE 
KABLA. 

8. Nie u ywa  ładowarki je li została 
gwałtownie uderzona, spadła na ziemi  lub w 
jakikolwiek sposób została uszkodzona. 
Przekaza  do autoryzowanego punktu 
serwisowego. 
9. Nie rozkr ca  ładowarki ani baterii. Je li 
potrzebna jest konserwacja lub naprawa, nale y 
uszkodzon  cz  przekaza  do autoryzowanego 
punktu serwisowego. Nieprawidłowe zmontowanie 
elementów mo e spowodowa  pora enie pr dem 
lub ryzyko po aru. 
10. Aby zminimalizowa  ryzyko pora enia pr dem, 
nale y odł czy  ładowark  od ródła zasilania 
przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych lub 
czyszcz cych.
11. Bateri  ładowa  w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. Nie przykrywa  baterii oraz 
ładowarki podczas ładowania np. r cznikiem ani 
adnym innym materiałem.

12. Nie nale y przechowywa  ładowarki ani 
baterii w miejscu (np. metalowa szopa na 
narz dzia, samochód stoj cy w sło cu), gdzie 
temperatura mo e osi gn  lub przekroczy
122ºF (50ºC), co mo e spowodowa
uszkodzenie przechowywanej baterii. 
13. Nie ładowa  baterii, gdy temperatura 
otoczenia wynosi PONI EJ 32ºF (0ºC) oraz 
POWY EJ 104ºF (40ºC). Jest to bardzo istotne 
dla prawidłowego działania. 
14. Nie podpala  baterii, pod wpływem ognia 
mo e eksplodowa .
15. Nie ładowa  baterii w wilgotnym lub mokrym 
otoczeniu. 
16. Nie ładowa adnych innych urz dze
bezprzewodowych lub baterii przy pomocy 
ładowarki Lincoln, Model 1410 i 1410-E. 
17. Nie ł czy  biegunów baterii. EKSTREMALNIE 
WYSOKIE TEMPERATURY OTOCZENIA MOG
SPOWODOWA  OBRA ENIA LUB ZAPŁON 
BATERII. 
18. Zu yte baterie nale y utylizowa  zgodnie z 
przepisami. Bateria firmy Lincoln posiada 
wbudowan  bateri  niklowo-kadmow . Takie 
baterie powinny by  poddane przetworzeniu lub 
zutylizowane zgodnie z przepisami. Bateri
niezdatn  do u ycia odda  do lokalnego punktu 
zbieraj cego zu yte baterie lub do centrum 
przetwórczego. 
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Wa ne wskazówki dotycz ce 
ładowania 
1. Bateria b dzie miała najdłu sz ywotno , 
je li b dzie ładowana w temperaturze od 65ºF 
(18ºC) do 75ºF (24ºC). Nie ładowa  baterii, je li 
temperatura powietrza wynosi poni ej 40ºF 
(+4,5ºC) lub powy ej 105ºF (40,5ºC). Jest to 
istotne, je li chce si  unikn  uszkodzenia 
baterii. 
2. Bateria i ładowarka mog  sta  si  ciepłe w 
dotyku podczas ładowania. Jest to normalne i 
nie oznacza jakiego  problemu.
3. Je li ładowarka nie ładuje prawidłowo: 

a. sprawdzi  gniazdko, czy jest pr d, np. 
podpinaj c Lampe lub jakie  inne 
urz dzenie, 

b. sprawdzi  czy gniazdko nie jest podpi te 
do wył cznika wiatła, gdzie wył czeniu 
wiatła powoduje równie  odł czenie 

gniazdka, 
c. ładowark  i bateri  przenie  do 

pomieszczenia, gdzie temperatura 
powietrza jest mi dzy 65ºF (18ºC) a 75ºF 
(24ºC), 

d. je li problem z ładowaniem nie został 
rozwi zany prosz  przekaza  ładowark
do autoryzowanego punktu serwisowego. 

4. Bateria musi by  naładowana, gdzie nie 
dostarcza wystarczaj cej ilo ci energii do 
czynno ci, które wcze niej zasilała bez 
problemu. W TAKIEJ SYTUACJI NIE WOLNO 
JEJ DALEJ EKSPLOATOWA . Post powa
wg wskazówek dotycz cych ładowania. 
Mo na, bez szkody dla baterii, doładowa
cz ciowo rozładowan  bateri . 
5. Mo e si  zdarzy , e gdy ładowarka 
zostanie podpi ta, mog  si  do niej dosta
lu ne drobne przewodz ce elementy, które 
mog  spowodowa  zwarcie. Przewodz ce 
tworzywa, takie jak np. wełna stalowa, folia 
aluminiowa lub jakiekolwiek inne materiały z 
metalowymi elementami powinny by  trzymane 
z dala od ładowarki. Je li ładowarka nie jest 
u ywana, nale y j  zawsze odł czy  od 
zasilania. Odł czy  ładowark  przed 
czyszczeniem.
6. Nie zamra a  ładowarki, a tak e nie 
zanurza  w wodzie lub innych płynach. 

!!!UWAGA!!! 
Nie dopu ci  do zalania ładowarki jakimkolwiek 
płynem. Mo e to doprowadzi  do zwarcia. Aby 
umo liwi  wychłodzenie baterii po u ywaniu, 
nie umieszczaj baterii lub ładowarki w ciepłym 
otoczeniu takim jak np. metalowa szopa lub na 
nie izolowanym wieszaku. 

!!!UWAGA!!! 
Nigdy i pod adnym pozorem nie otwiera
baterii. Je li plastikowa obudowa baterii jest 
uszkodzona lub jest porysowana, nale y j
dostarczy  do autoryzowanego punktu 
serwisowego. 
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Model 1400, 1440, 1442, 1442E, 1444, 1444E 
PowerLuber Grease Gun

Declaration of conformity according to EMV
directive 89/336/EEG as last amended by 
EC Directive 93/68/EEC Electromagnetic 
Compatibility.©

We declare that the model of the
PowerLuber Grease Gun - Battery Charger
in the version supplied by us, complies with the 
provisions of the above mentioned directive.

Applied harmonized standards in particular: 

EN61000-3-3 Electromagnetic
Compatibility (EMC) -
Part 3: Limits - Section 3: 
Limitations of Voltage 
Fluctuations and Flicker in 
Low Voltage Supply 
Systems for Equipment with 
Rated Current = 16A
- SAME AS IEC 61000-3-3

EN 55014-2 Electromagnetic
Compatibility - Requirements 
for Household Appliances, 
Electric Tools, & Similar 
Apparatus - Part 2: Immunity
- Product Family Standard

EN55014-1 Electromagnetic
Compatibility - Requirements 
for Household Appliances, 
Electric Tools and Similar 
Apparatus - Part 1: Emission
- Product Family Standard

EN 61000-3-2 + Amendment 1, + Amendment 2,
+ Amendment 14

Déclaration de la conformité selon la direc- 
tive 89/336/EEG d’cEmv modifié en dernier 
lieu par la compatibilité 93/68/EEC électro- 
magnétique directive de EC. ©

Nous déclarons que le modèle du 
PowerLuber A Graisse - Chargeur et de la 
Batterie
dans la version fournie par nous, se conforme 
aux dispositions de la directive mentionnée
ci-dessus.

Normes harmonisées appliquées en particulier

EN61000-3-3 Electromagnetic
Compatibility (EMC) - Part
3: Limits - Section 3: 
Limitations of Voltage 
Fluctuations and Flicker in 
Low Voltage Supply 
Systems for Equipment with 
Rated Current = 16A
- SAME AS IEC 61000-3-3

EN 55014-2 Electromagnetic
Compatibility - Requirements 
for Household Appliances, 
Electric Tools, & Similar 
Apparatus - Part 2: Immunity
- Product Family Standard

EN55014-1 Electromagnetic Compatibility
- Requirements for Household 
Appliances, Electric Tools and 
Similar Apparatus - Part 1: 
Emission - Product Family 
Standard

Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Part 3: 
Limits - Section 2: Limits for 
Harmonic Current Emissions 
(Equipment Input Current
<= 16A per Phase)

EN 61000-3-2 + Amendment 1, + Amendment 2,
+ Amendment 14

Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Part 3: 
Limits - Section 2: Limits for 
Harmonic Current Emissions 
(Equipment Input Current
<= 16A per Phase)

St. Louis, MO 10/14/05, Paul Conley, Chief Engineer
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