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Wstęp 

 

Przed użyciem maszyny zapoznaj się z położeniem elementów sterujących i upewnij się, że tak jest 

w stanie natychmiast wyłączyć maszynę w sytuacji awaryjnej. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. 

Nigdy nie pozwalaj, aby ta maszyna była używana przez dzieci lub osoby, które nie są do niej 

przyzwyczajone lub ktokolwiek, to nie potrafi jej użytkować. 

Nie pozwalaj dzieciom, zwierzętom lub innym osobom zbliżać się do siebie podczas używania 

maszyny.  

Zapamiętaj że operator / użytkownik jest prawnie odpowiedzialny za wszelkie szkody i obrażenia 

ciała innych osób ich własności. 

Maszyna jest przystosowana do podłączenia do sieci prądu zmiennego (230 V 50 Hz), nigdy nie 

podłączaj go do żadnego innego źródła energii. 

Nigdy nie przenoś maszyny trzymając ją za kabel elektryczny. Nie ciągnij za mocno za przewód 

elektryczny. Trzymaj kabel z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. Najpierw sprawdź stan 

przewodu zasilającego urządzenia i nie używaj go, jeśli jest uszkodzony. 

 

 

Używaj zatyczek do uszu, aby chronić słuch, jeśli poziom hałasu podczas 
użytkowania przekracza 80 dB (A). 
Podczas użytkowania należy używać odpowiedniego obuwia, rękawic, 
kombinezonów ochronnych, okularów i masek. 

 

Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i używaj go tylko 

w dobrym stanie. 

Zawsze upewnij się, że maszyna jest w dobrym stanie technicznym i że wszystkie komponenty są 

najpierw bezpiecznie zamocowane. 

Nie używaj maszyny ze zużytymi lub uszkodzonymi częściami. 

Nie używać maszyny w atmosferze gazowej lub materiałów wybuchowych, silnik mógłby wytwarzać 

iskry powodujące wybuchy. 

Jesteś odpowiedzialny w razie wypadku. 

Zawsze wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy: 

• Przewód zasilający został uszkodzony lub pochwycony. 

• Pozostawiasz maszynę bez nadzoru. 

• Przeprowadzasz kontrole, regulacje, czyszczenie i konserwację maszyny. 

 

 

Nie używaj maszyny podczas deszczu. 

 

Ostrzeżenie! Zawsze używaj maszyny zgodnie z tymi instrukcjami. Urządzenie jest 
przystosowane do użytku z uchwytem poziomym. Nigdy nie włączaj maszyny, gdy 
jest umieszczony bokiem lub do góry nogami. 

 

 

 

 

 

  

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje w tej instrukcji przed, w trakcie i po 
po użyciu maszyny, przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i przestrzeganiu 
ostrzeżeń dotyczących a jego prawidłowej konserwacji.  

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje w tej instrukcji przed, w trakcie i  
po użyciu maszyny, przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i przestrzeganiu 
ostrzeżeń dotyczących a jego prawidłowej konserwacji. 



PL - TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI                                                                       
 

2 
Opracował Artur Napora 

Bezpieczeństwo 

Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

charakterystyk produkt bez powiadomienia. Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania i ostrzeżeniami określonymi dla każdej cieczy 

używanej w nebulizatorze, zwracając szczególną uwagę na płyny, które są drażniące lub 

niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. 

 

 

 
UWAGA: NIE UŻYWAĆ PŁYNÓW ŁATWOPALNYCH. 

 

Nie kładź się ani nie obracaj nebulizatora do góry nogami, ponieważ może to spowodować wyciek lub 

zwarcie obwodów. Nie używaj pod wiatr. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Nie podłączaj urządzenia w 

obecności materiałów łatwopalnych, cieczy lub gazów. Nie zrzucaj żadnych płynów, gazów lub 

łatwopalny materiał na urządzenie. 

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis 

techniczny lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka. 

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sprawdź, czy napięcie sieciowe wynosi 230 V 50 Hz. 

 

• Zalecamy sprawdzenie, czy wyłącznik bezpieczeństwa jest zainstalowany przed systemem 

różnicowe zabezpieczenie termiczne, z różnicowym progiem interwencji 30 mA, zgodnie z 

wymaganiami prawnymi i zasadami dobrej techniki. 

• Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy wyłączyć zasilanie, wyciągnięcie 

wtyczki z gniazdka. 

• Nie wprowadzaj zmian w okablowaniu wewnętrznym i zawsze powierzaj wszelkie prace 

konserwacyjne wykwalifikowanemu personelowi. 

 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane interwencje. 

 

Przechowywanie 

Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i poza zasięgiem dzieci. Nie używaj 

rozpuszczalników ani innych produktów chemikalia do czyszczenia maszyny. Przed czyszczeniem 

zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

Nie używaj maszyny, jeśli wszystkie elementy nie są w idealnym stanie; usuń wszystkie komponenty 

uszkodzone i wymienić je przed użyciem. 

 

 

 
OSTRZEŻENIE! JEŻELI KABEL ZASILAJĄCY JEST USZKODZONY, NALEŻY WYMIENIĆ 

 

Podwójna izolacja 

 

 

 
 

Twoja maszyna jest wyposażona w podwójną izolację. Oznacza to wszystkie 
metalowe części zewnętrzne są elektrycznie odizolowane od zasilania. Osiąga się 
to poprzez wstawienie dwóch barier izolatory pomiędzy elektrycznymi i 
dostępnymi elementami metalowymi. Podwójna izolacja oznacza większe 
bezpieczeństwo i wyklucza potrzebę stosowania przewodu uziemiającego. 
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Czyszczenie 

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 

Zawsze wysuszyć maszynę. Nigdy nie spryskuj wodą. 

Regularnie czyść maszynę. Części plastikowe można czyścić szmatką zwilżoną wodą. 

Nigdy nie używaj żadnego rodzaju detergentu, rozpuszczalnika ani innych produktów zawierających 

takie chemikalia, może poważnie uszkodzić plastik. 

 

Gwarancja 

Gwarancja obowiązuje na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej i EFTA (European Free 

Obszar handlowy). W przypadku stwierdzenia wady produktu w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu 

gwarantujemy wymianę wadliwej części, naprawimy produkty w przypadku rozsądnego zużycia lub 

wymienimy je, aby zminimalizować niedogodności . 

Warunki gwarancji 

Konsument traci prawa wynikające z niniejszej Gwarancji, jeśli nie zgłosi niezgodności 

w ciągu dwóch miesięcy od jego odkrycia. 

Aby niniejsza Gwarancja Producenta zachowała pełną ważność w wyżej wymienionym okresie, jest 

konieczne 

• odbywają się wszystkie operacje związane z użytkowaniem maszyny, jak również okresowa 

konserwacja zgodnie z zaleceniami i wskazówkami podanymi w instrukcji obsługi; 

• wszelkie naprawy są wykonywane przez personel z Autoryzowanych Centrów Serwisowych 

przez Producenta oraz używane części zamienne są wyłącznie oryginalnymi. 

Zobowiązanie naprawy 

W okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji, w przypadku, gdy jest brak zgodności towaru z 

powodu wad fabrycznych, producent zobowiązuje się usunąć usterki poprzez naprawę lub wymianę 

pojedynczego wadliwego komponentu lub wyposażenia. Aby aktywować gwarancję, należy 

przedstawić dowód zakupu. 

 

Właściwości techniczne 

 

Cechy i dane techniczne 
• Wirowa i regulowana wydajność. 
• Zbiornik z odpornego na korozję polietylenu. 
• Rury tłoczne i ssące typu silikonowego. 
• Konstrukcja z podwójną izolacją przeciw zwarciom. 
• Przełącznik zamontowany bezpośrednio na obudowie silnika. 
• Kabel 5 m z dołączonym zaczepem prądowym. 
• Zawór regulacji wydajności.  

 

Moc 800 W lub 1000 W (patrz dane na maszynie) 
Silnik uniwersalny AC 50 Hz - 230 V - 18000 obr / min 
Pobór energii 3,6 A lub 4,5 A (patrz dane na maszynie) 
Zbiornik 5 l 
Wymiary 29 (dł.) X 43 (wys.) X 26 (gł.) Cm 
Waga 3,5 kg 
Średnica cząstek 10 μm - 50 μm 
Wydajność 24-30 l / h max (przy gęstości cieczy 1) 
Gęstość nebulizacji 5 l (wystarczają do nasycenia objętości 4.000 m3) 
Poziom ciśnienia akustycznego Emisja ważona A. <70 dB (A) 
Całkowita wartość wibracji ręka-ramię <2,5 m / s2 
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Przygotowanie sprzętu 
Urządzenie jest dostarczane w stanie gotowym do użycia i przetestowane fabrycznie z użyciem 
zwykłej wody, aby zapobiec zabrudzeniu sprzętu niepożądanymi płynami. Wystarczy odkręcić 
obudowę opryskiwacza ze zbiornika i napełnić w zależności od potrzeb, nawet częściowo, 
odpowiednio rozcieńczoną cieczą. Ponownie przykręcić obudowę bez nadmiernego dociskania 
uchwytu. Sprawdź, czy wartości napięcia i częstotliwości podane na tabliczce znamionowej maszyny i 
arkuszu danych technicznych odpowiadają wartościom sieci elektrycznej. 
Podłącz prawidłowo wtyczkę do gniazdka. Rozpocznij oprysk trzymając maszynę za uchwyt i 
ustawiając dźwignię startową w pozycję „ON”. 
Zawór dozujący reguluje przepływ między wartościami minimalnymi i maksymalnymi bez całkowitego 
odcięcia strumienia. Kierunek obrotów nie jest ważny. Pół obrotu wystarczy do regulacji. Sprawdź 
pozycję wskaźnika w odniesieniu do napisów MIN i MAX. 
 
Używanie w pomieszczeniach 
Opryskiwacz jest używany w pomieszczeniach do zwalczania bakterii lub much, ale może być również 
używany do eliminowania innych szkodliwych owadów poprzez prostą zmianę rodzaju stosowanego 
płynu. Mgła wytwarzana przez opryskiwacz jest tak drobna i rozległa, że dociera do wszystkich 
zakamarków otoczenia, nawet tam, gdzie nie jest bezpośrednio rozpylana, nie spływa po ścianach ani 
nie zwilżania tapet i tkanin. Nigdy jednak nie rozpylaj zbyt blisko ścian lub innych przedmiotów, 
ponieważ oprysk będzie idealny z odległości ponad 2 metrów. Zasięg roboczy wynosi od 6 do 7 
metrów, w zależności od rodzaju używanej cieczy, dzięki czemu spełnia wszystkie wymagania 
środowiskowe. Opryskiwacz jest również przydatny jako nawilżacz, wystarczy rozpylić zwykłą wodę, a 
nawet może być używany do rozprowadzania płynnych dezodorantów. 
 
Używanie na zewnątrz 
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę warunki klimatyczne przy korzystaniu ze opryskiwacza, a także 
najbardziej odpowiedni czas na wykonanie określonego zabiegu. Niewątpliwie niewskazane jest 
rozpylanie w wietrzny dzień, ponieważ zastosowany płyn nie będzie rozpylał się w zamierzonym 
kierunku. 
Styk uziemienia nie jest ważny, ponieważ silnik jest wyposażony w podwójną izolację: to znaczy że 
wszystkie części pod napięciem są ze sobą połączone i chronione materiałem izolacyjnym. Pomimo 
zabezpieczenia, nie wolno używać maszyny podczas deszczu. Po użyciu podnieś kabel z ziemi i odłącz 
wtyczkę od zasilania gniazda, ponieważ kosiarki lub inne maszyny mogłyby uszkodzić izolację kabla. 
Opryskiwacz może być używany na zewnątrz do niezliczonych i różnych celów: są one wskazane w 
instrukcji użytkowania każdego artykułu. W niektórych przypadkach, takich jak działanie przeciw 
komarom, producenci środków owadobójczych będą wymagać użycia opryskiwacza w tym 
konkretnym celu. 
 
Konserwacja 
Po użyciu spuścić płyn ze zbiornika, umyć zbiornik i opróżnić wewnętrzne rury, pozwalając 
opryskiwaczowi pracować na pusto przez kilka sekund. Przechowuj maszynę w osłoniętym miejscu. 
 
Ostrzeżenie 
Zainstaluj wyłącznik automatyczny w obwodzie prądowym używanym przez opryskiwacz. Zawsze 
używaj przedłużacza o odpowiednim rozmiarze. Niezastosowanie się do tej instrukcji może 
spowodować spadek napięcia, a w konsekwencji spadek mocy silnika i przegrzanie samego kabla.          
Nie rozciągaj nadmiernie kabla podczas pracy. Podłączenie elektryczne musi być wykonane tak, aby 
osoby lub pojazdy nie uszkodziły kabla, ponieważ byłoby to niebezpieczne dla pojazdów i operatora. 
Nigdy nie używaj opryskiwacza, gdy działają inne zraszacze, gdy gleba jest mokra lub gdy występują 
kałuże wodne, które mogłyby zamoczyć wtyczkę. Nigdy nie używaj opryskiwacza w tym samym 
czasie, co kosiarki do trawy lub inne narzędzia, które mogą uszkodzić przewód elektryczny. Zawsze 
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utrzymuj wentylację silnika w czystości i niezablokowaną. Odciąć prąd podczas czynności 
konserwacyjnych. Dokładnie przestrzegaj instrukcji użytkowania i ostrzeżeń dotyczących wszystkich 
płynów używanych w opryskiwaczu. Zwróć szczególną uwagę na drażniące płyny lub takie, które są 
niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. Nigdy nie przewracaj opryskiwacza ani nie kładź go na boku, 
ponieważ może to spowodować zwarcie lub wyciek cieczy. Nigdy nie rozpylać pod wiatr. Trzymaj z 
dala od źródeł ciepła. Trzymaj sprzęt poza zasięgiem dzieci. 
Uwaga: Krople płynu, które wydostają się ze sprzętu po użyciu, są spowodowane normalnym 
odpowietrzaniem urządzenia. 
 
Stan i ograniczenia użytkowania 

1. Niniejsze urządzenie jest nebulizatorem, którego należy używać zgodnie z zaleceniami 
odpowiadającymi opisom i ostrzeżeniom dotyczącym bezpieczeństwa, podanym w niniejszej 
instrukcji. 

2. Jakiekolwiek inne użycie nie jest częścią recepty. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody spowodowane innymi zastosowaniami. Ryzyko zależy wyłącznie od zmiany 
dokonanych przez użytkownika. 

3. Częścią użytkowania zgodnego z zaleceniami jest również przestrzeganie zasad użytkowania, 
konserwacji i napraw podanych przez producenta. 

4. Tylko osoby, które dobrze znają nebulizator i związane z nim niebezpieczeństwa, mogą go 
używać, naprawiać i konserwować. 

5. Dokonane modyfikacje nebulizatora zwalniają producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności 
za wynikłe z tego tytułu szkody. 

6. Oprócz ostrzeżeń podanych w instrukcji obsługi, należy również przestrzegać ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i ochrony przed wypadkami C.E.E. oraz przepisów kraju, w którym 
nebulizator jest używany. 

Gwarancja 
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące urządzenia jak i samych niedogodności w stosowaniu, 
skontaktuj się z naszym Autoryzowanym Dealerem. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w okresie 
gwarancyjnym, ponieważ wszelkie naprawy wykonywane przez nieautoryzowane warsztaty 
powodują unieważnienie gwarancji. Wykorzystane przez nas materiały objęte są gwarancją na okres 
12 miesięcy. Producent bezpłatnie wymieni części uznane za wadliwe. Pracę technika i wszelkie 
opłaty transportowe pokrywa kupujący. Żądanie wymiany i zwrotów w ramach gwarancji należy 
zawsze kierować do naszych Biur Pomocy Technicznej (S.A.T.) wraz z dokumentem przewozowym 
zawierającym dane identyfikacyjne nebulizatora. 
 

 

Przekreślony kosz na kółkach oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produkt 
należy poddać selektywnej zbiórce po zakończeniu użytkowania produktu. 
Dotyczy to Twojego urządzenia, ale także dowolnego sprzęt oznaczony tym 
symbolem. Nie wyrzucaj tych produktów jako nieposortowanych komunalnych 
odpadów. 
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