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Προσοχη!  

Για να διατηρήσετε το ψεκαστικό σας σε τελειά κατάσταση ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες 
χρήσης και συντήρησης. 
 
Α. Οδηγίες χρήσης (Η αρίθμηση στην παρακάτω παράγραφο αναφέρετε στο ανεπτυγμένο 
διάγραμμα) 
1. Ελέγξτε κάθε ένωση και βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό σας είναι σωστά στην θέση του και 
ασφαλισμένο σωστά στο πλαίσιο.  
2. Εγκαταστήστε τα δυο ποδιά σε ευθεία γραμμή και βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας μετάδοσης της 
κίνησης είναι επαρκώς σφιγμένος.  
3. Κάθε σύνδεση στις σωληνώσεις  πρέπει να σφιχτεί ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή.  
4. Πριν εκκινήσετε τον κινητήρα κλειστέ την βαλβίδα (55), χαλαρώστε την βίδα ρύθμισης πίεσης (57) 
και τραβήξτε τον ρυθμιστή πίεσης επάνω (70) 
5. Εκκινήστε τον κινητήρα και κρατήστε σωστές στροφές λειτουργίας. Πιέστε τον ρυθμιστή πίεσης 
προς τα κάτω (70). Κρατήστε την πίεση στα 21-35bar ρυθμίζοντας την βίδα ρύθμισης πίεσης (57) 
6. Ανοίξτε την βαλβίδα (55) για να ξεκινήσετε τον ψεκασμό 
7. Όταν ολοκληρώσετε την λειτουργία του ψεκαστικού σας, παρακαλώ προχωρήστε σε λειτουργία με 
καθαρό νερό ώστε να ξεπλυθούν καλά οι αυλοί και όλες οι σωληνώσεις. Ψεκάστε με νερό κάποιον 
κενό χώρο και καθαρίστε τις επιφάνειες του ψεκαστικού σας με ένα ελαφριά βρεγμένο πανί.  
8. Τραβήξτε προς τα επάνω τον ρυθμιστή πίεσης (70) και λειτουργήστε το ψεκαστικό σας με καθαρό 
νερό ώστε να καθαρίσετε υπολειπόμενα χημικά. 
 
Β. Λίπανση αντλίας 
1. Αντικαταστήστε το λαδί του κινητήρα μετα τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας, την δεύτερη φορά 
μετά από 30 ώρες, την τρίτη μετά από 60 ώρες και μετά κάθε 100 ώρες λειτουργίας. Η αλλαγή θα 
πρέπει να πραγματοποιείτε όταν το λάδι στο κάρτερ είναι ακόμα ζεστό.  
2. Στραγγίξτε το χρησιμοποιημένο λαδί ξεβιδώνοντας την βίδα αποστράγγισης (13 εικόνα Β) 
3. Μετα το βίδωμα της βίδας αποστράγγισης στην θέση της (13) αφαιρέστε την βίδα συμπλήρωσης 
(15 εικόνα Β) και επαναγεμίσετε με καθαρό φρέσκο λαδί sae 30.  
4. Κρατήστε το επίπεδο του λαδιού στα 2/3 του παραθύρου (εικόνα Β standard oil quantity) 
5. Πάντα γεμιστέ με γράσο καλής ποιότητας τους γρασαδόρους. Οι γρασαδόροι είναι καπάκια 
γεμάτα με γράσο τα οποία απελευθερώνουν το γράσο σε κάθε περιστροφή τους. Αυτό πρέπει να το 
κάνετε εσείς κάθε 1 ώρα λειτουργίας. Βιδώστε 1 στροφή τους γρασαδόρους για κάθε 1 ώρα 
λειτουργίας. Οι γρασαδόροι είναι τρεις με χωρητικότητα ενός καπακιού νερού περίπου  και 
βρίσκονται στο πάνω μέρος του ψεκαστικού σας. (18 εικόνα Β) 
 
Γ. Αντιμετώπιση προβλημάτων  
Τροφοδοσία ασταθής και ανεπάρκεια πίεσης (Βλέπε ανεπτυγμένο σχεδιάγραμμα) 

1. Ελέγξτε αν ο αγωγός αναρρόφησης έχει κάποια διαρροή ή είναι φραγμένη η έξοδος του. 
(87) 

2. Ανοίξτε την ανακουφιστική βαλβίδα (55) και απελευθερώστε τον αέρα από το σύστημα σας,  
3. Αφαιρέστε τον θάλαμο αναρρόφησης και τον θάλαμο εξόδου νερού και ελέγξτε αν η 

βαλβίδα (37) είναι κολλημένη ή φθαρμένη.  
Ανεπάρκεια πίεσης (Βλέπε ανεπτυγμένο σχεδιάγραμμα) 

1. Ελέγξτε αν η πίεση έχει ρυθμιστεί ανάλογα. (Διαβάστε την ανάλογη οδηγία πιο πάνω) 
2. Ελέγξτε αν ο ιμάντας είναι πολύ χαλαρός. 
3. Ελέγξτε αν ο αγωγός ψεκασμού και οι σύνδεσμοι είναι φθαρμένοι ή κολλημένοι 

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  
Πριν την πρώτη χρήση ελέγξτε το επίπεδο λαδιού στο εργαλείο σας και το 
γράσο.  
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή ποσότητα λαδιού μέσα στην αντλία 
ψεκασμού. 
 Μην λειτουργήσετε την αντλία χωρίς λαδί! Κίνδυνος καταστροφής και 
ακύρωσης εγγύησης!  
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