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УВАГА: Перед першим застосуванням уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та виконуйте 

вказівки з безпеки!



ІНСТРУКЦІЯ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 
Уважно прочитайте інструкції з експлуатації. Ретельно ознайомтеся з елементами 
управління і розберіться в принципі роботи вашого обприскувача ручного. Не 
використовуйте кислоти, каустичні або потенційно шкідливі хімікати. Не заповнюйте і 
не розпилюйте легкозаймисті матеріали. Заборонено використовувати рідини з 
температурою вище 120о F (45 о С). Не слід використовувати дезінфікуючі засоби, 
розчинники або просочення, поки не переконаєтеся, що вони не є шкідливими для 
навколишнього середовища або розпилювача. Ніколи не 
розпилюйте в сторону людей, тварин або майна, які можуть бути травмовані або 
пошкоджені під час розпилювання. Не дозволяйте дітям використовувати ручний 
обприскувач. Ніколи не дозволяйте дорослим використовувати розпилювач без 
відповідного навчання. 
Користуйтеся ручним оприскувачем на територіях, вільних від людей і домашніх 
тварин, особливо маленьких дітей. Використовуйте розпилювач тільки, як це описано 
в цьому посібнику. Не використовуйте розпилювач, якщо він впав або був 
пошкоджений в будь-якій формі. Будь-які пошкодження необхідно відремонтувати 
перед використанням. Не використовуйте додаткові аксесуари, які не рекомендовані 
виробником. Їх використання може бути небезпечним. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Хімічні речовини можуть бути шкідливі для людей або навколишньому середовищу, 
якщо неправильно використовується. Крім того, деякі хімічні речовини, їдкі, корозійні 
або отруйні і їх слід уникати. Прочитайте попередження та інструкції від виробника. 
Обприскувачі ручні SOLO виконані з поліетилену високої щільності, мають ущільнення, 
які стійкі до широкого спектру сільськогосподарських і побутових хімікатів, проте слід 
проявляти обережність, щоб гарантувати, що компоненти чисті, функціонують 
нормально, і в хорошому стані, до і під час використання. Якщо сумніваєтеся у 
використанні певного хімікату, зв'яжіться з виробником цієї хімічної речовини. Якщо ви 
підозрюєте, або спостерігати ознаки того, що матеріал може завдати шкоди 
обприскувачу ручному ... ЗУПИНІТЬСЯ. НЕ використовуйте І НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ 
Хімікати. Завжди надягайте відповідний захисний одяг, наприклад, хімічно стійкі 
рукавички, захист для очей і обличчя та інше обладнання в міру необхідності і / або 
рекомендований виробником хімічної речовини. 

 
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
По можливості змішуйте хімікати в підходящій ємності, а потім заповнюйте 
розпилювач. При змішуванні всередині бака, спочатку залити рекомендована кількість 
хімічної речовини в нього, а потім заповнити з потрібною кількістю води або слідувати 
інструкціям виробника. 
При установці насоса назад - закручуйте за годинниковою стрілкою, щоб затягнути. 
Проведіть близько 30 качків, щоб створити тиск в баку. 
Натиснути на клавішу розпилення рідини. 
Тригер може бути заблокований в положенні "включено", спочатку натиснути клавішу і 
потім, натиснувши кнопку блокування вниз і вперед. 
Щоб звільнити кнопку блокування, посуньте назад (від ручки насоса). 
Регулювання розпилення - розпорошення можна регулювати шляхом повороту 
зовнішньої форсунки. Щоб встановити прямий потік - повернути проти годинникової 
стрілки. Щоб встановити туманування - поворот за годинниковою стрілкою. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ... Після використання, повільно стравлюють будь-який тиск, що 
залишився в розпилювачі. Помістіть  обприскувач ручний на рівній поверхні, міцно 
візьміться за корпус і повільно повертайте насос проти годинникової стрілки, щоб 
стравити стиснуте повітря. Уникайте натискання на клавішу



включення, рідина може розбризкатися, якщо буде тиск. З іншого боку, вміст може бути 
злито в належний контейнер для зберігання або оригінальну упаковку. 
Намагайтеся не використовувати той же розпилювач для підживлення та захисту 
рослин. 
Не використовуйте розпилювач, який раніше був використаний з гербіцидами, 
пестицидами або токсичними хімічними речовинами для використання в приміщенні 
або для лікування тварин. Не використовуйте розпилювач для чищення та інших цілей, 
він призначений тільки для захисту рослин і обробки гербіцидами. 

 

ЧИЩЕННЯ 
Ретельно очистіть розпилювач після кожного використання. Розчин 10% 
побутового відбілювача і 90% води може бути корисним у прибиранні бака і 
внутрішніх компонентів, коли обприскувач ручний використовувався з 
гербіцидами. Не змішуйте миючі засоби, такі як відбілювач і аміак, так як в 
результаті можуть виникати небажані хімічні реакції. Мило і вода також 
можуть використовуватися. 
Після чищення промийте обприскувач ручний водою або соляним розчином. 
Очищайте екран на кінці розпилювальної труби і сопло після кожного 
використання. 
Дотримуйтесь рекомендацій виробника хімічної утилізації стічних вод і 
хімікатів. 
Не використовуйте агресивні компоненти очищення або абразиви. Утилізуйте 
миючі засоби належним чином. 

 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Перед зберіганням, випорожнити і очистити  обприскувач ручний. 
Завжди зберігайте ручний обприскувач в сухому приміщенні, захищеному від холоду, 
спеки та сонячного світла. 
Використовуйте тільки оригінальні запасні частини SOLO і повідомити вашого дилера 
по SOLO в разі виникнення будь-яких проблем. В інтересах технічного прогресу, SOLO 
залишає за собою право зміни технічних характеристик без попереднього 
повідомлення. 


