
Áttekintés

Felépítés és jellemzők

Műszaki adatok

Európai és távol-keleti ötletek egyesítése révén került kialakításra az újszerű dizájn, az egyedülálló 
megjelenés és a letisztult forma, így könnyen hordozható, biztonságos és nagy teljesítményre képes.
Kifejezetten alkalmas különféle termények, virágok és kerti növények kártevő-mentesítésére, nyilvá-
nos helyek tisztítására és fertőtlenítésére ugyanúgy, mint baromfi és egyéb jószágtelepek állategész-
ségügyi és járványügyi kezelésére. A hagyományos permetezők fejlesztett és optimalizált változata.

Felépítés: A készüléket egy permetlétartály, egy központi váz, egy akkumulátor, egy diafragma pum-
pa, egy heveder, valamint a permetezéshez szükséges egyéb kiegészítők (kapcsoló, szórófej, stb.) 
alkotják.
Jellemzők:
1. Lekerekített vonalai a modern esztétikai érzékek kielégítésére szolgálnak. Kialakítása tökéletesen
követi az emberi hát vonalát; stabil és kényelmes viselet.
2. Kis méretű és súlyú szivattyúja nagy nyomást és porlasztást biztosít, valamint megnövekedett
élettartamot és túlterhelésvédelmet.
3. A multi szűrővédelem megakadályozza a szórófej eldugulását. A szűrő különleges kialakítása
könnyű szétszerelést és tisztántartást biztosít.
4. A kényelmes és praktikus nyomásszabályozó egység lehetővé teszi a 0,0-4,5 bar közötti nyomá-
sállítást, így kielégítve a különböző felhasználásokhoz tartozó igényeket, miközben gazdaságos és
hatékony permetezést biztosít.
5. A nagypontosságú feszültségmérő a teleptöltöttség pontos kijelzését szolgálja, így segít meg-
akadályozni az alacsony töltöttség mellet történő munkavégzést, vagy a lemerült állapotban történő
tárolást.
6. A három-az-egyben töltő (állandó áramú töltés/állandó feszültség/karbantartás) rövidzárlat, túl-
áram és inverz csatlakozás elleni védelemmel van ellátva. A jelzőlámpa piros (töltés) vagy zöld
(feltöltve/készenlét) színnel világít.

1. Típus: háti permetező
2. Méret: 400×195×580 mm
3. Üres tömeg: 6,8 kg
4. Permetlétartály kapacitása: 16 liter
5. Pumpa: Mikro diafragma pumpa üzemi nyomás:
0,2-0,45 Mpa (2,0-4,5 bar)
6. Akkumulátor: 12V 10Ah (teljesen zárt, karbantar-
tást nem igényel)
7. Akkumulátor töltő: Bemenet: AC 100-240V~50/
60Hz Kimenet: DC12V 2A
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Óvintézkedések

A biztonsági utasítások szigorú betartása miatt a felhasználónak:
1. tilos különleges folyadékot permeteznie;
2. féregirtó szer használatakor figyelembe kell vennie a gyártó utasításait!
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Figyelmeztetés
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Óvintézkedések
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Működtetés

1. Az akkumulátor
A permetező akkumulátorát szállítás előtt teljesen feltöltik, de a szállítás közbeni esetleges merülés
miatt érdemes használat előtt ellenőrizni a töltöttség szintjét. A feszültségmérő (vagy jelző) nem
mutat feszültséget, és a készülék nem használható, amíg az olvadó-biztosíték a helyére nem kerül
(lásd. utolsó oldalon).
A feszültségmérőt vagy feszültség jelzőt (lásd következő ábrát – kivitele évjárat függő) csak üzem
közben (ON/OFF kapcsoló I vagy II állása esetén) lehet leolvasni. Ezért helyezzünk tiszta vizet a tar-
tályba (tartály alján a szűrőt lepje el) és a markolat-fogantyú karja legyen kiengedett (zárt) állapotban.
Ilyenkor a motor-szivattyú egység belsejében kering a folyadék.

2. töltés
Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a töltőt (lásd mellékelt ábra).
Amikor a töltő egységen elhelyezett lámpa fénye, pirosról zöldre vált, a töltés befejeződött.
A töltőt száraz, jól szellőztetett, fedett helyen használja, úgy, hogy 50cm-rel a talaj felett helyezi el.
Amennyiben a permetezőt csak rövid ideig használta, nem szükséges tölteni az akkumulátort.
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Működtetés

Javasolt szórófej-használat

3. Vegyi anyagok betöltése
Használat előtt távolítsa el a tartály fedelét, ez után lassan töltse fel a tartályt vegyi anyaggal, majd
helyezze vissza a tartály fedelét, fordítsa el majd tartsa lenyomva az indító kapcsolót.
Soha ne merítse vízbe a permetezőt töltés, vagy tisztítás céljából!

4. Kapcsoló
Az ON/OFF kapcsoló három állása.
„I”: pumpa működik (maximum feszültségen)
„0”: kikapcsolt állapot
„II”: nyomásszabályozós (feszültségszabályzós) üzemmód. Tekerje az óramutató járásának megfe-
lelően, ha nagyobb nyomással finomabb porlasztást szeretne elérni. Az óramutató járásával ellenté-
tesen tekerve a nyomás csökken, a cseppméret növekszik.
A permetező túlnyomás-védelemmel van ellátva, ami a permetező pumpa nyomását nem engedi
maximum érték fölé emelkedni. Ha a fúvóka el van dugulva, vagy a fogantyú el van zárva (elengedett
állapot), a pumpa önmagában keringeti a folyadékot.

5. Leállítás
A permetezés befejezéséhez engedje el a fogantyút (zárt állás), vagy ha retesszel volt rögzítve a nyi-
tott állás, akkor a kar elengedése előtt tolja kissé előre a rögzítő reteszt (retesz oldása), majd engedje
fel a fogantyút, így a permetezés leáll (közben a szivattyúmotor működésben marad). Ha végzett a
permetezéssel, kapcsolja ki a szivattyúmotort is („0” állás).

Kúpos szórófej: Rovar- és gombaölő szerek kijuttatására javasolt, zöldség-, szőlő és gyümölcs 
kultúrákban.
Négy-lyukú szórófej: Gyümölcsfák permetezésére javasolt
Réses szórófej: Gyomirtáshoz ajánlott
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Robbantott ábra és alkatrészjegyzék
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Tisztítás és karbantartás

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket, hogy megelőzze a korrózió kialakulását. Minde-
mellett a nem megfelelően kitisztított permetezőben maradó vegyi anyag a későbbi permetezések 
hatásfokát ronthatja, amennyiben később más anyagot használ.
Hogyan tisztítsa:
- a permetező felületét nedves ruhával törölje át. Töltse fel a tartályt vízzel, rázza meg a készüléket,
majd indítsa be és fújja ki a tiszta vizet a használt szórófejen keresztül.
- A kapcsoló szűrője, valamint a permetlétartály szűrője szétszedhető és vízzel tisztítható
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Tárolás

Hibaelhárítás

A készüléket száraz, fedett helyen tárolja, gyermekektől távol. Ne állítsa fejre, mert az akkumulátor 
sérülhet.
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