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Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία.  

Προσοχή! Ο ψεκαστήρας έχει σχεδιαστεί για χρήση με χημικά που μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό στην περίπτωση κακής χρήσης. Ο χρήστης θα πρέπει να 
φοράει γάντια και μάσκα προστασίας για να προστατεύσει τον εαυτό του. Ακολουθήστε 
αυστηρά και τις οδηγίες χρήσης του χημικού.  

Ευχαριστούμε για την αγορά του ψεκαστήρα μπαταρίας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης 
προσεχτικά πριν την χρήση. Δώστε προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργήστε το 
μηχάνημα αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.  

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το μηχάνημα επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
σέρβις.   

Οδηγίες ασφαλείας 

Προσοχή!!! Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο για την εφαρμογή χημικών που μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό εάν τα εισπνεύσετε ή εάν έρθουν σε επαφή με τον χρήστη. Η μη 
τήρηση των οδηγιών χρήση πριν την χρήση ή η κακή χρήση του μηχανήματος μπορεί να 
προκαλέσει έκρηξη ή σοβαρούς τραυματισμούς.  

1. Μην χρησιμοποιείτε σκόνη με το μηχάνημα αυτό, μπορεί να βουλώσει το μπεκ και 
τον σωλήνα. Μην λειτουργείτε με δυνατά οξέα ή με εύφλεκτα υλικά. Μην 
χρησιμοποιείτε πολύ τοξικά φυτοφάρμακα για τον έλεγχο σε λαχανικά, φρούτα και 
φυτά.  

2. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα σε θερμοκρασία άνω των 45ο C ή κάτω των -10ο C.  
3. Πραγματοποιήστε δοκιμή ψεκασμού με νερό για πρώτη χρήση για να ελέγξετε ότι 

δεν υπάρχει διαρροή.  
4. Η μπαταρία έχει φορτιστεί πριν την παράδοση από το εργοστάσιο. Παρόλα αυτά θα 

αποφορτιστεί κατά την διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης. Θα πρέπει να την 
φορτίσετε πριν την χρήση.  

5. Αποφύγετε την λειτουργία χωρίς να υπάρχει νερό στον ψεκαστήρα. Διαφορετικά θα 
προκαλέσετε ζημιά στο διάφραγμα. Μην τοποθετήσετε τον ψεκαστήρα ανάποδα 
για να μην προκαλέσετε ζημιά στην μπαταριά.  

6. Στην περίπτωση θορύβου ή κακό ψεκασμό μετά από μεγάλη χρήση, ο ψεκαστήρας 
μπορεί να έχει χαμηλή μπαταρία και να χρειάζεται φόρτιση. Συνδέστε το βύσμα με 
την πρίζα χωρίς να αφαιρέσετε την μπαταρία. Ο χρόνο φόρτισης είναι τουλάχιστον 
8 ώρες. Τοποθετήστε τον φορτιστή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.  

7. Ο φορτιστής είναι κατάλληλος μόνο για το μηχάνημα αυτό. Μην τον χρησιμοποιείτε 
με άλλα μηχανήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά.  

8. Μην κρατάτε το μηχάνημα κοντά σε φωτιά και μην το βυθίζετε στο νερό.  
9. Για την χρήση χρειάζεται φόρτιση. Στην περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης 

φορτίστε την μπαταρία κάθε 2 μήνες για να εξασφαλίσετε την λειτουργικότητα της.  
10. Πριν την φόρτιση ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτή του φορτιστή.  
11. Φορέστε μάσκα και γάντια προστασίας. Μην ψεκάζετε σε φορά αντίθετη με αυτή 

του αέρα και μην σημαδεύετε άλλα άτομα, κατοικίδια ή τρόφιμα.  
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12. Μετά την χρήση για 6 μήνες θα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε την βάση και να 
ελέγξετε εάν η βίδα έχει χαλαρώσει. Σφίξτε την εάν χρειάζεται. Σβήστε το μηχάνημα 
πριν την αποθήκευση.  

13. Μετά τον ψεκασμό πετάξτε τα χημικά που χρησιμοποιήσατε σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή του χημικού. 

14. Κατά την φόρτιση ο διακόπτης θα πρέπει να είναι σβηστός για την καλύτερη 
προστασία της αντλίας.  Στην περίπτωση που θέλετε να δείτε σε πιο σημείο 
φόρτισης έχει φτάσει μπορείτε να ανοίξετε το μηχάνημα και να δείτε την τιμή στο 
βολτόμετρο.  

15. Ο φορτιστής εάν είναι συνδεδεμένος πολύ ώρα μπορεί να μην δείξει το πράσινο 
φώς της πλήρους φόρτισης. Βγάλτε τον από την πρίζα και συνδέστε τον ξανά για να 
δείτε εάν θα ανάψει το πράσινο φώς.  

 

Σχεδιασμός και αρχή εργασίας 

Σχεδιασμός: Ο ψεκαστήρας αποτελείτε από το δοχείο, την βάση, την μπαταρία, την αντλία, 
τον φορτιστή, το σύστημα ψεκασμού, το σύστημα ασφαλείας, τους σωλήνες, τον διακόπτη, 
τον αυλό, τα μπεκ και τον ιμάντα.  

Η μπαταρία δίνει την ενέργεια για να λειτουργήσει η αντλία και η αντλία εκπέμπει έναν 
υψηλής πίεσης ψεκασμό μέσα από το σύστημα ψεκασμού.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

1. Χωρητικότητα δοχείου : 16Λίτρα 
2. Φορτιστής:  Είσοδος:  AC110V-220V – 50Hz/60Hz 

Έξοδος: DC 12V 1.2A  
3.  Αντλία: Αντλία διαφράγματος υψηλής πίεσης 
4. Ισχύς: 12V, 35W DC – Στροφές: 2800-3200r/min 
5. Μοτέρ αντλίας διαφράγματος: 12V 1.4A-2A (0.10-0.45MPA) 
6. Μπαταρία : 12V-8AH ( χωρίς συντήρηση) 
7. Ικανότητα ψεκασμού: Μονό μπεκ : 1,5-1,6 l/min, διπλό μπεκ: 1,8-3,0 l/min 
8. Συνεχόμενες ώρες λειτουργίας : 4,5ώρες 
9. Χρόνος φόρτισης: 10ώρες. Τακτική πλήρη αποφόρτιση και φόρτιση απαιτείται κάθε 

2 μήνες τουλάχιστον.  

 

Χαρακτηριστικά 

1. Εργονομικός σχεδιασμός για ευκολία στην μεταφορά.  
2. Μίνι αντλία διαφράγματος που είναι χαμηλού βάρους και που παράγει υψηλή 

πίεση. Έχει διακόπτη προστασίας για την προστασία της μπαταρίας. Ο φορτιστής 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παροχή ρεύματος σε συνδυασμό με φορτιστή.  
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3. Ο φορτιστής παρουσιάζει φόρτιση 3 τομέων (συνεχή φόρτιση/συνεχή 
τάση/συντήρηση) ή παραδοσιακό μετασχηματιστή . Τα φωτάκια του φορτιστή: 
κόκκινο – φόρτιση, πράσινο – πλήρους φόρτιση/αναμονή.) 

4. Ο ψεκαστήρας είναι κατάλληλος για χρήση με φυτοφάρμακα στον κήπο και στον 
αγρό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα για 4,5 έως 10 ώρες και να 
ψεκάσετε 400-500 λίτρα υγρού με μια πλήρη φόρτιση.  

5. Χωρίς διαρροές  χωρίς καυσαέρια και με διαρκή δύναμη.  
Λειτουργία 
Σιγουρευτείτε ότι έχετε φορτίσει σωστά την μπαταρία πριν την λειτουργία. Γεμίστε τον 
ψεκαστήρα με το ανάλογο υγρό και κλείστε το καπάκι. Ανοίξτε τον διακόπτη και πιάσε 
τον αυλό για να ξεκινήσετε να ψεκάζετε.  
 
Σημείωση 
1. Συναρμολογήστε τον ψεκαστήρα σύμφωνα με την εικόνα. Φορτίστε την μπαταρία 

για 10-15ώρες μέχρι το φωτάκι να ανάψει πράσινο. Κρατήστε τον διακόπτη κλειστό 
κατά την φόρτιση.  

2. Σφίξτε το καπάκι αφού γεμίσετε το ψεκαστήρα με υγρό. Σιγουρευτείτε ότι δεν 
υπάρχει διαρροή κατά την λειτουργία.  

3. Αφού απελευθερώσετε την σκανδάλη στον αυλό ο ψεκασμός θα σταματήσει 
αυτόματα. Η αντλία λειτουργεί με ανάλογο τρόπο. Εάν τελειώσει το υγρό από τον 
ψεκαστήρα η αντλία θα συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς νερό.  Θυμηθείτε να κλείσετε 
τον διακόπτη.  

4. Παρέχονται 3 ή 4 μπεκ ψεκασμού στην συσκευασία. Το μπεκ βεντάλια είναι 
καλύτερο για τον ψεκασμό φυτοφαρμάκων. Ακολουθήστε τον αέρα παράλληλα 
καθώς ψεκάζετε. Το μπεκ κώνος είναι κατάλληλο για απολύμανση. Ακολουθήστε 
τον αέρα και ψεκάστε διαγώνια. Το μπεκ πολλαπλών οπών είναι κατάλληλο για  τον 
ψεκασμό μεγαλύτερων φυτών και δέντρων.   

5. Τρία φίλτρα εμποδίσουν το βούλωμα των μπεκ από μικροαντικείμενα. Το φίλτρο 
είναι σχεδιασμένο για εύκολη αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό και τοποθέτηση. 

6. Ο ψεκαστήρας έχει ασφάλεια χαμηλής τάσης. Θα ακουστεί μια προειδοποίηση 
όταν η μπαταρία κατέβει κάτω από 105Volt. Αυτό θα προφυλάξει το μηχάνημα από 
την υπερβολική πίεση. 
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Προβλήματα 
- Το μοτέρ δεν λειτουργεί 
- Σταματάει αυτόματα καθώς 
λειτουργεί.  

- Έχει φύγει το καλώδιο 
- Δεν έχει ρεύμα 
- Χαλασμένος διακόπτης 

- Αποσυναρμολογήστε την βάση 
και ελέγξτε τα καλώδια.  
- Φορτίστε 
- Αλλάξτε τον διακόπτη 

- Δεν ψεκάζει 
- Ασταθής πίεση 

- Βουλωμένα μπεκ 
- Αέρας στο λάστιχο 
- Βουλωμένη αντλία 
- Χαλασμένο λάστιχο 

- Καθαρίστε τα μπεκ 
- ελέγξτε τον σωλήνα 
- ελέγξτε την αντλία 
- Αλλάξτε το 

- Χαμηλή πίεση - Βουλωμένο φίλτρο στον 
σωλήνα 
- Βουλωμένο φίλτρο στον 
διακόπτη 
- Χαμηλή τάση 

- Καθαρίστε το φίλτρο 
- Καθαρίστε το φίλτρο 
- Αλλάξτε το 

- Κακός ψεκασμός - Βουλωμένα μπεκ 
- Σπασμένο O-ring 
- Τσιμούχα τοποθετημένη 
ανάποδα 
- Φίλτρο βουλωμένο 
- Διαρροή στις συνδέσεις 
- Χαμηλή τάση της μπαταρίας 
- Αέρας στην αντλία 

- Καθαρίστε τα μπεκ 
- Αλλάξτε το O-ring 
-  Τοποθετήστε σωστά 
- Καθαρίστε το 
- Σφίξτε τις συνδέσεις 
- Αλλάξτε την ασφάλεια χαμηλής 
τάσης 
- Αφαιρέστε το μπεκ και βγάλτε 
τον αέρα 

- Το μοτέρ σταματάει όταν 
σταματάει ο ψεκασμός 

- Βρώμικος διακόπτης 
- Τσιμούχα χαλαρή 
- Διαρροή στην αντλία 

- Καθαρίστε τον 
- Σφίξτε 
- Σφίξτε 

- Θόρυβος στην αντλία -Βίδα χαλαρή - Σφίξτε την βίδα 
- Το βολτόμετρο δεν λειτουργεί - Το καλώδιο έχει φύγει 

- Χαλασμένο 
- Συνδέστε ξανά το καλώδιο 
- Αλλάξτε το 
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Μέρη μηχανήματος 

Νο.  Περιγραφή Νο.  Περιγραφή 

1 Καπάκι 11 Σωλήνας 

2 Φίλτρο 12 Σκανδάλη 

3 Ψεκαστήρας 13 Αυλός 

4 Βάση 14 Μπεκ 

5 Πρίζα 15 Φορτιστής 

6 Διακόπτης 16 Βολτόμετρο 

7 Μπαταρία 17 Ιμάντας 

8 Εισαγωγή 18 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 

9 Αντλία 19 Ρεγουλατόρος* 

10 Σφιγκτήρας   

Σημείωση--- Ο ψεκαστήρας έχει ασφάλεια χαμηλής τάσης. Θα ακουστεί μια προειδοποίηση 
όταν η μπαταρία κατέβει κάτω από 105Volt. Αυτό θα προφυλάξει το μηχάνημα από την 
υπερβολική πίεση. 

* Σημείωση---Είναι προαιρετικό ανταλλακτικό. Ρυθμίζει την ροή του νερού.  
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