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Οδηγίες χρήσης για NS5500 
Προσοχή!  
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία του μηχανήματος. 
Συναρμολογήστε, δοκιμάστε και χρησιμοποιήστε το μηχάνημα πάντα σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης.  
 
Κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική χρήση.  

• Σιγουρευτείτε ότι τα στοιχεία του ρεύματος ταιριάζουν με τα στοιχεία του 
μηχανήματος.  

• Μην ψεκάζετε προς άλλα άτομα.  
• Κρατήστε το μηχάνημα και τα εξαρτήματά του μακριά από παιδιά και ανηλίκους.  
• Η γείωση θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη στο έδαφος.  
• Μην τραβάτε το καλώδιο όταν μετακινείτε το μηχάνημα.  
• Μην τοποθετείτε το καλώδιο κοντά στην διαδρομή εργασίας.  
• Μην ψεκάζετε με εντομοκτόνα που απαγορεύετε η χρήση τους.  
• Μην ανοίγετε το μηχάνημα.  

Εφαρμογή 

Το ηλεκτρικό ψεκαστικό είναι σχεδιασμένο για τον ψεκασμό εντόμων και αγριόχορτων.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μοντέλο NS5500 
Τάση 220V-50HZ 
Ισχύς 550W 
Ροή  10L/min 
Στροφές 1400r/min 

  
Λειτουργία και συντήρηση 

1. Ελέγξτε την μονάδα ισχύος σας. Συναρμολογήστε το ψεκαστικό σωστά. Μετά 
συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης στην εισαγωγή νερού.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ψεκαστικό σας έρχεται σε εσάς για λογούς ασφάλειας χωρίς ίχνος 
λαδιού και γράσου μέσα του. Γεμιστέ το δοχείο λαδιού και τα καπάκια των 
γρασαδόρων πριν την πρώτη εκκίνηση.  

2. Συνδέστε τον σωλήνα με το πιστόλι και προσέξτε να μην υπάρχουν διαρροές.  
3. Ελέγξτε όλες τις βίδες του μηχανήματος ότι είναι καλά σφιγμένες.  
4. Ελέγξτε ότι η τάση είναι η απαιτούμενη σύμφωνα με το καρτελάκι στοιχείων πάνω 

στο εργαλείο σας.  
5. Ελέγξτε ότι η γείωση είναι σταθερή.  
6. Πιέστε το διακόπτη προστασίας διαρροής ρεύματος για να ελέγξετε ότι λειτουργεί 

καλά. Μετά πιέστε τον διακόπτη δοκιμής διαρροής ρεύματος και ελέγξτε ότι η 
προστασία αντιδράει σωστά. Εάν δεν λειτουργεί σβήστε το μηχάνημα αμέσως.  

7. Ενεργοποιήστε το ψεκαστικό σας και ανοίξτε τον ψεκασμό αμέσως ώστε να βγει ο 
παγιδευμένος αέρας μέσα από το ψεκαστικό σας.  

8. Ανοίξτε το πιστόλι και το νερό θα ξεκινήσει να τρέχει μετά από 1-2 λεπτά αφού ο 
αέρας από τον σωλήνα έχει βγει. Σε περίπτωση που συνεχίζει να βγαίνει νερό και 
αέρας με ακανόνιστη σειρά, αφαιρέστε τον αγωγό υψηλής πίεσης ώστε να 
απελευθερώστε τον αέρα γρηγορότερα από το ψεκαστικό σας.  

9. Ρυθμίστε την πίεση ανάλογα με τις ανάγκες σας γυρνώντας την βαλβίδα 
απελευθέρωσης πίεσης δεξιόστροφα ώστε να προσαρμόσετε την πίεση στα δικά σας 
θέλω.  

10. Μπορείτε να ξεκινήσετε την λειτουργία αμέσως μόλις ρυθμίσετε την πίεση.  
11. Μετά την εργασία καθαρίστε την αντλία, τον σωλήνα και το ακροφύσιο με καθαρό 

νερό.  
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Συντήρηση και λίπανση της αντλίας ψεκασμού.  
• Αλλάζετε το λαδί στην αντλία σας κάθε 30-50 ώρες λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι 

το λαδί σας δεν είναι οξειδωμένο.  
• Ξεβιδώστε την βίδα αποστράγγισης και απορρίψτε όλο το λαδί. 
• Βιδώστε την βίδα αποστράγγισης και ανοίξτε το καπάκι συμπλήρωσης λαδιού. 

Γεμιστέ με καθαρό λάδι sae30-40 μέχρι τα δυο τρίτα του παραθύρου ελέγχου.  
• Πάντα γεμίζετε με φρέσκο γράσο τα καπάκια των γρασαδόρων. Βιδώστε κάθε καπάκι 

μια φορά για κάθε ώρα λειτουργίας.  
• Η λίπανση του ψεκαστικού σας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της συντήρησης και ο 

πιο διαδομένος λόγος για φθορά στο ψεκαστικό σας.  
Σχετικά με την βαλβίδα  

1. Αποσυναρμολογήστε την βαλβίδα με προσοχή και καθαρίστε τα επιμέρους 
εξαρτήματα της καλά.  

2. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα από την βαλβίδα σας  
3. Αλλάξτε το ελατήριο της αν είναι φθαρμένο ή σπασμένο.  

Σχετικά με τους διακόπτες- βάνες 
1. Αλλάξτε τον διακόπτη πίεσης αν είναι φθαρμένος και δεν σφραγίζει καλά.  
2. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα στον διακόπτη  
3. Αλλάξτε διακόπτη αν το λαστιχάκι στεγάνωσης είναι φθαρμένο.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  

- Μην εκκινήσετε την λειτουργία της αντλίας εν κενό.  
- Μην χρησιμοποιήσετε την αντλία σας χωρίς λάδι. 
- Μην χρησιμοποιείτε το ψεκαστικό σας σε ανθρώπους ή ζώα 
- Διαβάστε καλά το εγχειρίδιο πριν την χρήση. 
- Μην αφήσετε το νερό να περάσει στα σημεία του κινητήρα σας.  
- Μην χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα σας σε περίπτωση βροχής.  
- Βεβαιωθείτε ότι το η πηγή ρεύματος σας είναι σωστή. 
- Μην χρησιμοποιήσετε το ψεκαστικό σας αν η τάση του δικτύου σας είναι διαφορετική από 

αυτήν στην ταμπέλα του ψεκαστικού σας.  

Προβλήματα 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 
Το μοτέρ δεν λειτουργεί 1. Δεν έχει ρεύμα 

2. Ο διακόπτης προστασίας 
είναι ενεργοποιημένος 
3. Η πρίζα έχει βγει 
4. Ο διακόπτης του μοτέρ 
είναι σβηστός 

1. Ελέγξτε το ρεύμα 
2. Πιέστε το διακόπτη 
3. Ελέγξτε την πρίζα 
4. Ανοίξτε τον διακόπτη 

Δεν έχει αναρρόφηση ή 
κακή ποιότητα ψεκασμού 

1. Ο σωλήνας έχει διαρροή 
2. Η βαλβίδα 
εισαγωγής/εξαγωγής είναι 
βουλωμένη 
3. Το φίλτρο αναρρόφησης 
είναι βουλωμένη 

1. Ελέγξτε και σφίξτε όπου 
χρειάζεται 
2. Καθαρίστε την βαλβίδα 
3. Καθαρίστε το φίλτρο 

Η πίεση του αέρα δεν είναι 
επαρκής 

1. Ο ρυθμιστής πίεσης δεν 
είναι στην σωστή θέση 
2. Υπάρχει διαρροή στον 
σωλήνα 
3. Η βαλβίδα ελέγχου είναι 
βουλωμένη 
 

1. Ρυθμίστε την πίεση 
2. Ελέγξτε και σφίξτε όπου 
χρειάζεται 
3. Καθαρίστε την βαλβίδα  
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PROPER APPLICATION & PRECAUTIONS 
 

OPERATION PROCEDURE 
1、Check the power source. 
2、Fasten a high pressure outlet pipe 
3、Turn on the power of motor and switch on a sprayer immediately to release the residual air from inside 
the pump，make sure that the water fluid from an outlet is normal（if it is abnormal，then remove the 
high pressure outlet pipe so as to accelerate the air releasing from the pump）. 
4、Adjust the pressure by turning a pressure releasing valve clockwise to obtain a normal pressure 
 

THE LUBRICATION OF THE PUMP 
1、Originally change the oil after the machine manning about 30-50 hours and subsequently，in an interval 
of about 70-100 hours（made sure whether or not the oil is deteriorated. 
2、Unfasten an outlet screw and release the discarded oil. 
3、Fasten the outlet screw and unfasten an inlet cover then replenish 30#-40# clean oil. The right amount of 
the oil indicates at a two third portion in an oil glass. 
4、Always fill the grease cups with grease. Screw on the grease cups 2-3 cycles every 2 hours of spraying. 
5、Be sure to clear the interior of pump by pouring clear water into the tank and restarting and the motor 
immediately after finishing the application of chemical. 
 

THE PRECAUTION DURING PUMP APPLICATION 
 

A.REGARD TO THE VALVE: 
1、Disassemble the valve plug from the valve and clean it if they are stuck up. 
2、Clean the residues accumulated over valve plug 
3、Change the valve spring if it is broken or worn out. 
 

B、REGARD TO AN UNLOADED VALVE: 
1、Change a new one if the pressure gate or the valve seat is found worn out. 
2、Clean the residues on the valve seat 
3、Change new ones if the oil ring is worn out. 
 

Warning： 
1、Don't use the unequipped sprayer（don't start the dry water pump）. 
2、Don't use the sprayer without oil. 
3、Don't sprayer to people or other animals with it. 
4、Read carefully manual before using. 
5、Don't make the water or other chemical liquid into motors. 
6、Don't use  the motors in the rainy or drippy environment 
7、Don't use the sprayer under the situation of loose circuit. 
8、Make sure the power source is right. 
9、Don't use the sprayers when the voltage lower than 220V or higher than 220V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


