
Ве молиме, внимателно прочитајте ги овие информации

Внимавајте на
рацете

ОПАСНОСТ

РАСПРСКУВАЧ ПОД ПРИТИСОК

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
( ве молиме прочитајте )

ВНИМАНИЕ:

Секогаш носете заштитни нараквици и наочари кога користите хемикалии

Упатство за користење

1. Осигурајте се дека потпирачот за грб е празен, прилагодете ги лентите на 
рамената и осигурајте се дека распрскувачот на ранецот се вклопува удобно 
пред да го наполните одделот со вода.
2 Додека го отстранувате капачето на филер осигурајте се дека филтерот 
останува во место. Наполнете го одделот до посакуваното ниво. НЕ 
надминувајте го максималното ниво на пополнување.
3. Откако ќе се достигне посакуваното ниво, зашрафете го капакот на филот 
цврсто за да се затворе хереметички  (ова овозможува да се постигне 
максимален притисок) 
4. Безбедно поставете го распрскувачот на грбот и извадете го капакот на 
прскањето од држачот . Држете го цврсто во десната рака. Потоа, ослободете 
ја рачката на пумпата, тоа се постигна со отстранување на јамката за 
задржување.
5. Пумпајте на рачката  6 - 8 пати за да се произведе потребниот притисок. 
Откако распрскувачот  е под притисок, тој е подготвен за работа.
6.Притиснете го активирањето на рачката на лентата за да започнете со 
прскање. Или користете го распрскувачот во овој метод или заклучете го 
активирањето на отворена позиција со лизгање на клипката за заклучување 
на своето место.
7. Одржување на притисок при прскање може да се постигне со 2-3 
напумпувања на рачката за време од 10 - 15 секунди на прскање.

1. Ослободете го притисокот од садот со држење на копчето додека не се 
рашири повеќе раствор или воздух од млазницата.
2. Истурете го преостанатиот раствор од одделот и измијте го. Oва ќе овозможи 
да биде чист за понатамошна употреба.
3. Ве молиме, редовно нанесувајте лубрикант од надворешноста на клипот, за 
да се осигурате дека се движи непречено и спречува истекување.
 4. Чувајте го овој распрскувач надвор од директна сончева светлина и во 
засенчена област.

Инструкции за одржување - Пред употреба и после употреба 

НОСЕТЕ ЗАШТИТНИ
РАКАВИЦИ

НОСЕТЕ ЗАШТИТНИ
ОЧИЛА

НОСЕТЕ МАСКА
НА ЛИЦЕТО



1. Навојте го 
каишот надолу 

низ и надвор од 
долниот дел на 

јамката на 
ременот.

1. Навојте го 
каишот надолу 
низ слотот на 

пластичната кука

1. Поставете го 
држачот на 
пумпата на 

горниот дел од 
клипот

1. Вметнете ја 
рачката на 
пумпата во 

предната дупка на 
дното на 

резервоарот.

2. Свртете ја 
рачката на 

пумпата надолу 
кон вас и 

пронајдете ја 
рачката на 

пумпата

3. Притиснете ја 

спојката за држење 

на рачката на пумпата 

осигурувајќи дека 

влегува во дупката.

1. Зашрафете го 
едниот крај на 

цревото на врвот 
на клипот.

2. Зашрафете го 
другиот крај на 

цревото на дното 
и прекинувачот.

3. Зашрафете го 
едниот крај на 

врвот на 
прекинувачот. 
Прикачете ја 

млазницата по 
избор на другиот 
крај на лентата.

3. Вметнете го 
пинот.

4. Кликнете ја 
рачата  

задржување.

5. Притиснете го 
другиот крај на 

шипката за 
поврзување низ 

дупката на 
рачката на 

пумпата.

6. Наместете ја 
мијалката и 

игличката за 
разделување.

2. Притиснете го 
долгиот крај на 

шипката за 
поврзување преку 

фиксирањето на 
јамката за 

задржување на 
рачката на пумпата и 
дупките на горниот 
дел од приклучокот.

2. Навлечете го 
ременот низ 
процепот на 

пластичниот клип од 
рамната страна и 
ставете го каишот 

нагоре, така што тој е 
паралелен со другиот 

крај на каишот.

3. Навојте ја 
лентата назад низ 

отворот на 
пластичната кука 

за монтирање.

5. Притиснете го 
пластичниот клип 

во пластичната 
дупка за кука 
додека не се 

постави.

6. Прикачете ја 
куката на дното 

на распрскувачот.

4. Повлечете ги 
двата дела на 

каишот нагоре.

Монтирање на пластични клипови Листа на резервни делови

Замена на 17 mm распрскувач

Одвртете ја лентата 
од прекинувачот.

Заштрафете ја лентата 
од прекинувачот.

Отшрафете ја млазницата од 
лентата.

Заштравете ја млазницата од 
лентата.

Лоцирајте, Отстранете и 
заменете го распрскувачот.

Лоцирајте, Отстранете и 
заменете го распрскувачот.

Монтирање на пластична кука

Монтажа за поврзување на шипкa

3.  Навојте ја 
прерамката 

наопаку и надвор 
од горниот дел од 
лентата за ремени

4. Повлечете ги 
двата дела на 

каишот нагоре.

5. Поставете го 
пластичниот клип 

со дупката за јамка 
на ременот

6. Притиснете го 
пластичниот клип 

во дупката за 
ремен, сè додека 

не се постави.

2. Преклопете го 
каишот низ тезит на 
пластичниот клип од 

рамната страна и 
ставете го каишот 

нагоре, така што тој е 
паралелен со другиот 

крај на каишот.

Склопување на рачката на пумпата Монтажа на црево и леќи

Замена на клиповите

Замена на стаклената топка

Извадете го 
клипот од 

резервоарот

Отшрафете ја 
завртката за 

прицврстување на 
чашата од клипот и 

извадете ја

Извадете го 
цилиндерот од 

резервоарот

Отшрафете го дното 
на цилиндарот

Отшрафете го 
куќиштето на 

стаклената топка

Заменете ја 
стаклената топка

Завртете го дното 
на цилиндерот 

назад и ставете го 
цилиндерот назад 

во резервоарот

Отстранете ја 
чашката од 

клипот

Заменете ја 
чашката од 

клипот

Зашрафете ја чашката 

од клипот, задржувајќи 

ја назад и ставете го 

клипот повторно во 

резервоарот.
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