
 
 

Інструкція з експлуатації 

Увага! 

Вивчіть цей посібник перш ніж 

приступити до використання 

обприскувача ручного і суворо 

дотримуйтесь правил безпеки! 

403 / 404 

  Обприскувач ручний 



  Інструкція  
 

 

 

.• Дотримання цих інструкцій з безпеки гарантує 

правильне функціонування обприскувача ручного. 

• Необхідно перевіряти обприскувач ручний перед 

кожним використанням. 

• Цей обприскувач ручний підходить для 

застосування схвалених рідинних засобів захисту 

рослин, інсектицидів і засобів для знищення бур'янів, 

а також рідких добрив, які доступні у офіційних 

дилерів. Ми рекомендуємо використовувати тільки 

речовини для захисту рослин, які схвалені німецьким 

BBA (Федеральним біологічним інститутом 

Німеччини). 

 

• Обприскувач ручний необхідно ретельно очищати 

при заміні розпилювальної речовини. Це дозволяє 

уникнути виникнення можливих хімічних реакцій. 

Заборонено використовувати рідини температурою 

понад 40 ° С. 

• У зв'язку з можливістю отримання тілесних 

ушкоджень, дезінфікуючі засоби і просочують 

речовини не можуть використовуватися з цим 

обприскувачем ручним. Використовуйте тільки 

вищезгадані рідкі засоби. 

 

• Не залишайте наповнений і / або під тиском 

обприскувач ручний без нагляду протягом тривалого 

часу. 

• З міркувань безпеки дітям, молодим людям у віці до 

16 років та особам, що не знайомі з цією інструкцією 

з експлуатації, заборонено використовувати цей 

обприскувач ручний. 

• Обприскувач ручний повинен зберігатися в 

недоступному для дітей місці. 

• Користувач агрегату несе відповідальність по 

відношенню до інших осіб і їх власності. 

• Перед розбиранням будь-якого компонента і перед 

відкриттям насоса тиск в обприскувачі ручному має 

бути скинуто, шляхом натискання на запобіжний 

клапан (а)! Перед тим, як натиснути на клапан (a), 

обприскувач ручний має бути приведений у 

вертикальне положення. Увага: тримайте 

обприскувач ручний подалі від обличчя! 

 

• Не піддавайте обприскувач ручний впливу високих 

температур. 

Якщо виникли проблеми, помітні пошкодження, при 

неналежних регулюваннях і обмеженою 

працездатності пристрою - не починайте робіт. У цих 

випадках звертайтеся до відповідного 

спеціалізованого сервісного центру для перевірки 

агрегату. 

 

Виробник не був обізнаний про будь-які шкідливі 

впливи на матеріали продукту, що викликаються 

засобами для захисту рослин, на момент 

виготовлення виробів. 

 

Перед розбиранням будь-якого компонента і перед 

відкриттям насоса тиск в обприскувачі ручному має 

бути скинуто, шляхом натискання на запобіжний 

клапан (а)! Перед тим, як натиснути на клапан (a), 

обприскувач ручний має бути приведений у 

вертикальне положення. Увага: тримайте 

обприскувач ручний подалі від обличчя! 

 

Забрати насос для того щоб залити в бак 

розпилювальну рідину. Не використовуйте ніяких 

інструментів! 

 

Заповніть бак до позначки максимуму. 

Модель 403: 1,25 літра 

Модель 404: 2,00 літра 

 

Виходячи з цих показників дотримуйтесь вказівок з 

безпеки і забезпечте правильне дозування відповідно 

до інструкцій виробника розпилювальної речовини! 

 

Ретельно перемішайте рідину, вставте насос і 

щільно закріпіть, повернувши за годинниковою 

стрілкою. 

 

Качайте насос (b) до досягнення робочого тиску в 

контейнері. Надмірний тиск автоматично виходить із 

запобіжного клапана. (А) почніть процес розпилення, 

натиснувши запірний клапан (с). Відпускання 

запірного клапана зупиняє процес розпилення. 

 

Запірний клапан (c) може бути заблокований в 

неробочому положенні червоною скобою, для 

запобігання ненавмисної подачі розчину. 
 

  Очищення, догляд і зберігання  
 

Після кожного використання скидайте тиск, 

утримуючи обприскувач ручний в вертикальному 

положенні. Спустошити контейнер, ретельно 

очистити і добре промийте чистою водою. Не 

виливайте залишки розпилювальної рідини в 

водойми; скористайтеся каналізаційними системами. 

 

Для очищення обприскувача ручного використовуйте 

чисту воду (при необхідності додайте миючий засіб). 

 

Періодично очищайте форсунку (d) водою і м'якою 

щіткою. Ніколи не продувайте форсунку ротом! 

 

Ніколи не використовуйте агресивні, кислоти, або 

містять розчинник засоби для чищення (наприклад, 

бензин). 

Завжди повністю спустошуйте обприскувач ручний і 

зберігайте його в сухому, захищеному від 

промерзання і прямого сонячного світла місці. 

Інструкції з безпеки і експлуатації Технічне обслуговування 


