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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 accel-
erate the air releasing from the pump).
4. Adjust the pressure by turning a pressure releasing valve clockwise to obtain a normal pressure.

Lubrication Of The Pump
1. Originally change the oil after the machine running 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. Make sure that the oil tank depressurizes by slightly unscrewing the oil cap before operating the machine.
5 Be sure to clear the interior of pump by pouring clear water into the tank and restarting the motor immediately after
finishing the application of chemical.

Precautions During Pump Application

Valve
1. Disassemble the valve plug from the valve and clean it if they are stuck up.
2. Clean the residues accumulated over the valve plug
3. Change the valve spring if it is broken or worn out.

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.

CAUTION
1.Do not use the sprayer without load (Do not dry run the pump)
2.Do not use the sprayer without oil in the pump.
3.Do not spray on Humans and animals.
4.Read this manual before using the sprayer.
5.Do not spill water or chemical on Motor.
6.Do not use the motor in wet condition.
7.Do not use the sprayer with loose Electric connections.
8.Ensure proper earthing for power supply.
9.Do not use the Sprayer when the voltage is below 200V or above 220V.

Technical Data

Voltage/Frequency: 230V/50-60 Hz
Power: 800w

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes signif-
icantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also 
concern other models of the manufacturer’s product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.
* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is 
used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes. 
* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and 
special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

CAUTION! The sprayer is delivered without oil. 
Fill the oil tank with the right amount of oil. 
Always tighten the oil cap after operation, 
before moving or storing the machine. 
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Οδηγίες ασφαλείας και ορθής χρήσης

Βασικές οδηγίες λειτουργίας
1. Βεβαιωθείτε πως τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής είναι τα κατάλληλα για την λειτουργία του
μηχανήματος.
2. Συνδέστε ένα σωλήνα υψηλής πίεσης στην έξοδο.
3. Ενεργοποιήστε τον κινητήρα και ψεκάστε για να απελευθερώσετε τον εγκλωβισμένο αέρα που βρίσκεται στην αντλία.
Βεβαιωθείτε ότι η ροή του υγρού ψεκασμού στην έξοδο είναι φυσιολογική, σε περίπτωση που διαπιστώσετε πως υπάρχει
κάποιο πρόβλημα αφαιρέστε τον σωλήνα υψηλής πίεσης έτσι ώστε να διευκολύνετε την απομάκρυνση του αέρα.
4. Ρυθμίστε την πίεση περιστρέφοντας της βαλβίδα απελευθέρωσης της πίεσης δεξιόστροφα ώστε να επιτευχθεί η επιθυμη-
τή πίεση.

Λίπανση της αντλίας
1. Αρχικά αντικαταστήστε το λάδι μετά από 30-50 ώρες λειτουργίας και έπειτα μετά από 70-100 ώρες λειτουργίας (ελέγξτε
την κατάσταση του λαδιού για να διαπιστώσετε αν το λάδι έχει υποστεί φθορά ).
2. Αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης και αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο λάδι.
3. Βιδώστε την τάπα αποστράγγισης, αφαιρέστε την τάπα λαδιού και στη συνέχεια συμπληρώστε SAE 30 # -40 # καινούργιο
λάδι μέχρι τα 2/3 του κρυστάλλου ελέγχου της στάθμης.
4. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή λαδιού αποσυμπιέζεται, ξεβιδώνοντας ελαφρώς την τάπα λαδιού πριν τη λειτουργία του
μηχανήματος.
5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει το εσωτερικό της αντλίας βάζοντας καθαρό νερό στη δεξαμενή και θέτοντας τον κινητή-
ρα σε λειτουργία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του χημικού.

Οδηγίες ελέγχου και καθαρισμού της βαλβίδας

Βαλβίδα
1. Αποσυναρμολογήστε την βαλβίδα με προσοχή και καθαρίστε τα επιμέρους εξαρτήματα της καλά.
2. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα από την βαλβίδα.
3. Αλλάξτε το ελατήριο της αν είναι φθαρμένο ή σπασμένο.

Σχετικά με τους διακόπτες - βάνες
1. Αλλάξτε τον διακόπτη πίεσης αν είναι φθαρμένος και υπάρχει σωστή στεγάνωση
2. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα που βρίσκονται στον διακόπτη.
3. Αντικαταστήστε τον διακόπτη αν το λαστιχάκι στεγάνωσης είναι φθαρμένο.

 Προσοχή
- Μην θέσετε την αντλία σε λειτουργία χωρίς νερό.
- Μην χρησιμοποιήσετε την αντλία σας χωρίς λάδι.
- Μην χρησιμοποιείτε το ψεκαστικό σας σε ανθρώπους ή ζώα
- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την χρήση.
- Μην αφήσετε το νερό να περάσει στα εσωτερικά τμήματα του κινητήρα σας.
- Μην χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα σας σε περίπτωση βροχής.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι κατάλληλη για την λειτουργία του μηχανήματος.
- Μην χρησιμοποιήσετε το ψεκαστικό σας αν η τάση του δικτύου σας είναι διαφορετική από αυτήν στην ετικέτα τεχνικών
χαρακτηριστικών του ψεκαστικού σας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση/Συχνότητα: 230V/50-60Hz
Ισχύς: 800w

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που 
περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων 
του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 
* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα 
ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.
* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή 
αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου 
τμήματος Service του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ψεκαστικό παραδίδεται 
χωρίς λάδι. Γεμίστε τη δεξαμενή λαδιού 
με τη σωστή ποσότητα λαδιού. 
Ξαναφίξτε την τάπα λαδιού μετά το 
τέλος της εργασίας και πριν 
μετακινήσετε ή αποθηκεύσετε το 
μηχάνημα.
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