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GARDENA
OPRYSKIWACZ RÊCZNY, CINIENIOWY 3l, 5l, 5l

nr art. 867, 869, 875

Instrukcja obs³ugi
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Opryskiwacz rêczny cinieniowy firmy GARDENA
3 l, nr art. 867
5 l, nr art. 869
5 l, nr art. 875

P022/3
P022/5
P022/4

Instrukcja stanowi podstawowe wyposa¿enie urz¹dzenia
Spis treci
1. Zasady bezpiecznej obs³ugi
2. Dane techniczne
3. Budowa
4. W³aciwe zastosowanie
5. Instrukcja monta¿u
5.1 Opryskiwacz cinieniowy 867/869
5.2 Opryskiwacz cinieniowy 875
6. Pierwsze uruchomienie
7. Wyposa¿enie dodatkowe
8. Tabela mo¿liwych zak³óceñ

1.Zasady bezpiecznej obs³ugi
Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi oraz
przestrzeganie zawartych w niej wskazówek. Na podstawie instrukcji obs³ugi
prosimy o zapoznanie siê z elementami obs³ugi opryskiwacza cinieniowego,
jego w³aciwym zastosowaniem oraz zasadami bezpieczeñstwa.
Ze wzglêdu na warunki bezpieczeñstwa zabrania siê obs³ugi opryskiwacza
osobom, które nie zapozna³y siê z jego instrukcj¹ obs³ugi.
Ze wzglêdu na warunki bezpieczeñstwa nie otwieraæ opryskiwacza zanim nie
zostanie spuszczone cinienie.
Spuszczenie cinienia nastêpuje poprzez zwolnienie zaworu bezpieczeñstwa.
Po ka¿dorazowym u¿yciu wypuciæ cinienie (opryskiwacz zawsze w pozycji pionowej), opró¿niæ zbiornik, dok³adnie go wyczyciæ i wyp³ukaæ czyst¹
wod¹. Pozosta³oci rozpylanego rodka nie wylewaæ do sieci kanalizacyjnej
Po ka¿dorazowym u¿yciu opryskiwacza do rozpylania rodków chemicznych
opró¿niæ zbiornik, resztki zlaæ do szczelnie zamkniêtego, oznakowanego naczynia
lub po rozcieñczeniu spryskaæ nimi wczeniej opryskiwane roliny.
Ze wzglêdu na mo¿liwoæ uszkodzenia opryskiwacza nie stosowaæ agresywnych
rodków czyszcz¹cych, zawieraj¹cych rozpuszczalnik lub benzyny.
W celu oczyszczenia zaworów, przewodu lancy i dyszy nale¿y nape³niæ zbiornik czyst¹
wod¹ i uruchomiæ urz¹dzenie (ewentualnie z dodatkiem rodka myj¹cego).
W celu przechowywania urz¹dzenia nale¿y je ca³kowicie opró¿niæ (nawet po wyp³ukaniu
wod¹). Przechowywaæ w ciep³ym pomieszczeniu.
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Ze wzglêdu na mo¿liwoæ uszkodzenia opryskiwacza nie wolno nara¿aæ go na
dzia³anie zbyt wysokich temperatur.
KTM 0823-121-402-236
KTM 0823-121-402-251
KTM 0823-121-402-249
Po oprysku rodkami truj¹cymi (np. rodkami ochrony rolin) nie stosowaæ opryskiwacza
w gospodarstwie domowym (np. do malowania).
Do rodków ochrony rolin u¿ywaæ opryskiwacza z lanc¹ wyposa¿on¹ w przed³u¿acz.

2. Dane techniczne

3. Budowa
1. Rêkojeæ z zaworem
1.1 Nakrêtka
1.2 Przycisk zaworu
1.3 Blokada pracy ci¹g³ej
1.4 Dysza
1.5 Przewód lancy
2. Przewód doprowadzaj¹cy p³yn do lancy (867/869)
2.1 Z³¹czka w przewodzie doprowadzaj¹cym p³yn do lancy
2.2 Nakrêtka
3. Pokrywa zbiornika (867/869)
3.1 Nakrêtka
3.2 Pod³¹czenie przewodu doprowadzaj¹cego p³yn
4.Uchwyt lancy (867/869)
4.1 Pasek
4.2 Uchwyt do mocowania paska
5. Uchwyt paska (875)
5.1 Pasek
6. Pompka (875)
6.1 Uchwyt pompki
6.2 Uszczelka pompki
7. Nadcinieniowy zawór bezpieczeñstwa
8. Sito (867/869)
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9. Uszczelka zbiornika
10. Rura ss¹ca
11. Rura pompki
12. Sitko w lancy (875)

4. Zastosowanie
Opryskiwacz cinieniowy firmy GARDENA przeznaczony jest do rozpylania p³ynnych, nie
zawieraj¹cych rozpuszczalnika rodków zwalczaj¹cych szkodniki, rodków chwastobójczych, nawozów sztucznych, rodków do czyszczenia szyb okiennych, wosku samochodowego i innych rodków konserwuj¹cych do u¿ytku prywatnego w domu lub w
ogrodzie.
Zalecane jest stosowanie rodków ochrony rolin dopuszczonych przez PZH
UWAGA! Przed nape³nieniem zbiornika nale¿y przefiltrowaæ ciecz robocz¹ ( art. 875).
UWAGA! Skala na zbiorniku opryskiwacza jest skal¹ orientacyjn¹ i nie s³u¿y do
sporz¹dzania cieczy roboczej.

5. Instrukcja monta¿u
5.1 Opryskiwacz cinieniowy (nr art. 867/869)
* Monta¿ sitka i rury ss¹cej (rys. A1): Zamkn¹æ sitko (8) i mocno docisn¹æ do rury ss¹cej
(10). Rurê ss¹c¹ (10) przewlec przez pêtelkê znajduj¹c¹ siê na rurze pompki (11) i
mocno wcisn¹æ w otwór w pokrywie zbiornika.
* Pod³¹czenie przewodu lancy do rêkojeci z zaworem (rys. A2): Poluzowaæ nakrêtkê (1.1)
na rêkojeci (1) i wprowadziæ do oporu przewód lancy do rêkojeci. Dokrêciæ nakrêtkê
(1.1).
* Pod³¹czenie przewodu lancy opryskiwacza do rêkojeci z zaworem (rys. B): Pod³¹czyæ
przewód lancy opryskiwacza (2) ze z³¹czk¹ (2.1) do rêkojeci. Przesun¹æ d³ug¹ nakrêtkê
wzd³u¿ przewodu a¿ do rêkojeci (1) i dokrêciæ.
* Mocowanie przewodu lancy do pokrywy zbiornika (rys. C): Przesun¹æ krótk¹ nakrêtkê
(3.1) wzd³u¿ przewodu lancy (2), nasun¹æ przewód na miejsce mocowania przewodu
(3.2) do pokrywy (3) i dokrêciæ rêcznie za pomoc¹ nakrêtki .
* Mocowanie paska (rys. D1+D2): Odkrêciæ uchwyty lancy (4) za pomoc¹ wkrêtaka
krzy¿akowego, d³u¿szy otwór w pasku (4.1) na³o¿yæ na uchwyt do mocowania paska
(4.2) i ponownie przykrêciæ uchwyty lancy (4)

5.2 Opryskiwacz cinieniowy (nr art. 875)
* Monta¿ przewodu lancy: za pomoc¹ nakrêtki przykrêciæ przewód opryskiwacza do rêko
jeci i do pokrywy.
* Monta¿ uchwytu paska i lancy (rys. E): Przeci¹gn¹æ pasek (5.1) przez uchwyt (5). Pasek
zaczepiæ w z³¹czce. Uchwyt docisn¹æ do z³¹czki.
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6. Pierwsze uruchomienie
* W celu otwarcia zbiornika (rys. F1+F2):
867/869: Odkrêciæ pokrywê zbiornika.
875: Uchwyt pompki (6.1) nacisn¹æ lekko do do³u, przekrêciæ w lewo i wyj¹æ pompkê (6).
* Nape³niæ zbiornik maks. do najwy¿ej po³o¿onego oznaczenia na skali zbiornika. (Zwróciæ
uwagê na zasady bezpieczeñstwa i w³aciwe dozowanie rodka zgodnie z zaleceniami
producenta).
* P³yn dobrze zmieszaæ, na³o¿yæ pokrywê (867/869) lub w³o¿yæ pompkê (875), a nastêpnie
dokrêciæ.
* Uruchomiæ pompkê a¿ do osi¹gniêcia w³aciwego cinienia roboczego w zbiorniku.
Nadcinieniowy zawór bezpieczeñstwa (7) ( rys. G) umo¿liwia odprowadzenie nadmiaru
cinienia (ok. 30-40 suwów).
* Wcisn¹æ przycisk (1.2) (rys. A2) na rêkojeci w celu rozpoczêcia opryskiwania.
Zwolnienie przycisku przerywa opryskiwanie. Za pomoc¹ blokady pracy ci¹g³ej (1.3)
(rys. A2) mo¿liwe jest opryskiwanie ci¹g³e.
* Przewód lancy daje siê obracaæ w zaworze rêcznym o 360°. W tym celu nale¿y najpierw
poluzowaæ nakrêtki. Idealne rozwi¹zanie przy opryskiwaniu od spodu lici.
* We wszystkich opryskiwaczach cinieniowych mo¿liwa jest regulacja dyszy - od pe³nego
strumienia do najdrobniejszej mgie³ki.

7. Wyposa¿enie dodatkowe
nr art. 894 g³owica opryskiwacza (zapobiega zablokowaniu rozpylania drobnych kropelek)
nr art. 987 Rura przed³u¿aj¹ca lancê o 50 cm
Powy¿sze czêci wyposa¿enia dodatkowego mo¿ecie Pañstwo kupiæ w sklepie
prowadz¹cym asortyment firmy GARDENA lub bezporednio w serwisie GARDENA.

8. Tabela mo¿liwych zak³óceñ
Zak³ócenie

Jak temu zaradziæ?

Pompka nie wytwarza cinienia.

Przykrêciæ do oporu przykrywkê zbiornika
(nr art. 867/869).
Przykrêciæ mocniej pompkê.
Przykrêciæ do oporu nadcinieniowy zawór
bezpieczeñstwa.
Przykrêciæ mocniej przewód lancy opryskiwacza
do zbiornika i do zaworu rêcznego.
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Zak³ócenie

Jak temu zaradziæ?

Pompka nie wytwarza cinienia.

Sprawdziæ uszczelkê pompki (6.2)
(rys. F3) (tylko w przypadku art. nr 875).
Poluzowaæ sta³¹ blokadê w zaworze rêcznym.

Urz¹dzenie nie dzia³a mimo
istniej¹cego cinienia lub rozpyla
s³abym strumieniem.

Oczyciæ dyszê (1.4) (rys. A2)
Otworzyæ sito (8) w zbiorniku i oczyciæ (rys. H)
(tylko w przypadku art. nr 867/869).
Zdemontowaæ sito (12) w przewodzie rozpylania
i oczyciæ (rys. I) (tylko w przypadku art. nr 875).

Zbiornik otwiera siê i zamyka z trudem. Wypuciæ cinienie ze zbiornika za pomoc¹
nadcinieniowego zaworu bezpieczeñstwa.
Uszczelkê zbiornika nasmarowaæ t³uszczem
bezkwasowym (rys. H) (tylko w przypadku
art. nr 867/869).
Przy wyst¹pieniu innych zak³óceñ prosimy Pañstwa o zwrócenie siê do naszego serwisu
lub przys³anie uszkodzonego urz¹dzenia z krótkim opisem uszkodzenia - a w przypadku
gwarancji - z odpowiednimi dokumentami gwarancyjnymi na adres jednego z
wymienionych punktów serwisowych.
art. nr 867 symbol KTM 0823-121-402-236
art. nr 869 symbol KTM 0823-121-402-251
art. nr 875 symbol KTM 0823-121-402-249.

Zwracamy Pañstwa uwagê na fakt, i¿ nie odpowiadamy za szkody wyrz¹dzone przez
nasze urz¹dzenia, je¿eli powsta³y one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zastosowania podczas wymiany nieoryginalnych czêci GARDENA lub czêci nie polecanych przez nas oraz je¿eli naprawa nie zosta³a dokonana przez serwis GARDENA
lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowi¹zuj¹ w przypadku czêci
uzupe³niaj¹cych i osprzêtu.

Producent: GARDENA
Kress + Kastner GmbH
Niemcy, Ulm
Importer: GARDENA
Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9d
05-532 Baniocha
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