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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ NS2600 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. Εξοικειωθείτε με την χρήση το0υ ψεκαστικού σας και την 
σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. 

- Αποθηκεύστε το καύσιμο σε ειδικά σχεδιασμένα δοχεία για αυτόν τον λόγο. Επαναγεμίσετε με καύσιμο μόνο σε 
εξωτερικό χώρο και μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. Προσθέστε καύσιμο πριν την εκκίνηση του κινητήρα σας. 
Ποτέ μην αφαιρείτε το καπάκι του ρεζερβουάρ καυσίμων ενώ ο κινητήρας σας λειτουργεί ή ενώ είναι ακόμα ζεστός. 

- Αντικαταστήστε την φθαρμένη εξάτμιση 
- Επανατοποθετήστε πριν την εκκίνηση όλα τα καπάκια του κινητήρα στην θέση τους καθώς και όλες τις τάπες από τις 

δεξαμενές.  
- Ποτέ μην αποθηκεύτε το ψεκαστικό σας με καύσιμο στο ρεζερβουάρ του.  
- Αφήστε το ψεκαστικό σας να κρυώσει πριν την αποθήκευση.  
- Προφυλαχθείτε από την φωτιά. Σταματήστε την λειτουργία του ψεκαστικού σας πριν το επαναγεμίσετε με καύσιμο και 

βεβαιωθείτε ότι θα αποθηκεύσετε το καύσιμο μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς ή θερμότητας.  
- Προσέξτε ιδιαίτερα την δημιουργία μονοξείδιου του άνθρακα από την λειτουργία του ψεκαστικού σας και μην 

ενεργοποιείτε τον κινητήρα του σε κλειστούς χώρους χωρίς καλό εξαερισμό.  
- Αποφύγετε την επαφή με το σώμα του κινητήρα και την εξάτμιση αν μόλις σταματήσατε τον κινητήρα του ψεκαστικού 

σας. Περιμένετε μερικά λεπτά ώστε να κρυώσει ο κινητήρας σας. 
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπ0ληξια αποφύγετε να αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος για το μπουζί και το μπουζί το ίδιο.  
- Αποτρέψτε τα παιδιά από το να αγγίζουν το ψεκαστικό σας και τα υλικά ψεκασμού σας.  
- Η εξάτμιση σας δεν πρέπει να κατευθύνει τα καυσαέρια σε ένα χώρο με ανθρώπους η τον χρήστη. Η δημιουργία από την 

χρήση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, μονοξείδιου του άνθρακα μπορεί να σας σκοτώσει 
- Βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει το ψεκαστικό σας πεινά το καλύψετε με ένα ύφασμα ή αλλά υλικά και το αποθηκεύσετε. 
- Απαγορεύετε η χρήση σκέτης βενζίνης σαν καύσιμο κινητήρα. (Χρησιμοποιείστε μίξη λαδιού βενζίνης) 
- Ο κινητήρας σας δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε πλήρης στροφές λειτουργία χωρίς φορτίο.  
- Αποτρέψτε εγκύους  και άλλες ευπαθείς ομάδες ανθρώπων να λειτουργήσουν το συγκεκριμένο ψεκαστικό. 

Εξαρτήματα μηχανήματος (Αναλόγως της έκδοσης του εργαλείου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προετοιμασία πριν την λειτουργία 

Λάδι 
Το μηχάνημα παίρνει μίξη βενζίνης λαδιού σε αναλογία 25:1. Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε λάδι 
για 2χρονο κινητήρα. ( στο 1 λίτρο βενζίνης προσθέτετε 25ml λαδί)  
Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι σταματημένος και να έχει κρυώσει.  
Μην χύσετε καύσιμα πάνω στο κινητήρα. 
 
Εκκίνηση του κινητήρα 
Σημαντικό: Όταν ξεκινάτε τον κινητήρα, σιγουρευτείτε ότι έχετε γεμίσει το δοχείο χημικών με 
καθαρό νερό ή υγρό χημικού.  Μην λειτουργήσετε τον κινητήρα με το δοχείο χημικών άδειο.  
Πιέστε την φούσκα εκκίνησης μέχρι να γεμίσει το σωληνάκι βενζίνης με καύσιμα και κλείστε τελείως 
το μοχλό του τσοκ. ( Όταν έχει ζέστη ή ο κινητήρας είναι ήδη ζεστός ο μοχλός του τσοκ μπορεί να 
τοποθετηθεί στην μέση ή να τον ανοίξετε τελείως.)  
Τοποθετήστε το μοχλό γκαζιού στην μεσαία θέση ταχύτητας ( δεν είναι αναγκαίο να είναι στο 
μέγιστο.)  
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Τραβήξτε την χειρόμιζα ελαφρά 2-3 φορές μέχρι να σκάσει ο κινητήρας μια φορά.   
Ανοίξτε το τσοκ και τραβήξτε την χειρόμιζα δυνατά για να ξεκινήσει ο κινητήρας.  
Εάν ο κινητήρας σταματήσει μετά από λίγο ξαναπροσπαθήστε με κλειστό το τσοκ.  
Σημείωση: Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει αφού τραβήξετε την χειρόμιζα ανοίξτε τελείως το τσοκ και 
επαναλάβετε τα βήματα από την αρχή. Προσέξτε να μην τραβήξετε το σκοινί της χειρόμιζας μέχρι 
έξω. 
Αφού ξεκινήσει ο κινητήρας τοποθετήστε το μοχλό του γκαζιού στην μεριά της χαμηλής ταχύτητας 
και αφήστε τον ψεκαστήρα να ζεσταθεί για 2-3 λεπτά.  

Λειτουργία 

1. Τοποθετήστε το μοχλό πίεσης της βαλβίδας στην ανάλογη θέση με την πίεση που χρειάζεστε για την 
λειτουργία.  

2. Ελέγξτε τις συνθήκες ψεκασμού και την κατάσταση του εργαλείου και τοποθετήστε το μοχλό γκαζιού 
στην θέση με υψηλή ταχύτητα.  

3. Όταν το μπεκ του ακροφυσίου είναι ανοιχτό τα χημικά θα βγαίνουν σαν σταγόνες από το μπεκ.  
 

Σημαντικό:  
1. Μετά από 4 συνεχόμενες ώρες λειτουργίας, γυρίστε την τάπα του δοχείου λίπανσης 1 ή 2 φορές. 

Αυτό θα λιπάνει το πιστόνι και θα μεγαλώσει την διάρκεια ζωής του μηχανήματος.  
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2. Μετά από 100 ώρες λειτουργίας παρακαλώ ελέγξτε το επίπεδο λαδιού στην αντλία  Εάν το επίπεδο 
είναι χαμηλότερο από το 1/3 παρακαλώ αφαιρέστε την βίδα εισαγωγής του λαδιού και 
συμπληρώστε λάδι μέχρι τα 2/3.  

3. Δώστε προσοχή στην ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ και γεμίστε όταν η ποσότητα μειωθεί.  
Παύση 
Προσωρινή παύση κατά την λειτουργία 
Α) Κλείστε την πιστόλα και γυρίστε το μοχλό γκαζιού σε χαμηλή ταχύτητα. 
Β) Πιέστε το διακόπτη παύσης του κινητήρα 
Γ) Αφού σταματήσει ο κινητήρας κλείστε την βάνα καυσίμου.  

 

 

 

 

Παύση του κινητήρα μετά από ολοκλήρωση της εργασίας 

Α) Αδειάστε τελείως το δοχείο χημικών. 
Β) Γεμίστε το δοχείο χημικών με καθαρό νερό, λειτουργήστε τον κινητήρα και καθαρίστε το 
εσωτερικό της αντλίας και του σωλήνα  ψεκάζοντας καθαρό νερό.  
Ξεκινήστε τον κινητήρα σε σχεδόν μέγιστη ταχύτητα για 15-20 δευτερόλεπτα και ψεκάστε το νερό. 
Όταν το νερό σταματήσει να βγαίνει από το ακροφύσιο σβήστε αμέσως τον κινητήρα.  
Συντήρηση 
Καθαρισμός φίλτρου αέρος 

Μπουζί 

Αποθήκευση 

 

 

 

 

 

 

Μετά την χρήση του ψεκαστικού για την σεζόν, αποθηκεύστε το μέχρι την επόμενη χρήση με τον ακόλουθο τρόπο: 
α) Αδειάστε όλα τα καύσιμα από το ρεζερβουάρ και το καρμπυρατέρ.  
β) Βγάλτε το μπουζί και περάστε το εσωτερικό του κυλίνδρου με μια μικρή ποσότητα λαδιού. Τραβήξτε την χειρόμιζα 
ελαφρά 2-3 φορές για να γεμίσει τελείως ο κύλινδρος με λάδι.  
γ) Τραβήξτε την χειρόμιζα ελαφρά και σταματήστε όταν νιώσετε αντίσταση.  
δ) Καθαρίστε όλο το μηχάνημα, καλύψτε το με ένα πανί για να μην μαζέψει πάνω σκόνη και αποθηκεύστε το σε ένα 
στεγνό και δροσερό μέρος.  
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Προβλήματα 

 
 
 
Αντλία 
Όταν ο κινητήρας αδυνατεί να ξεκινήσει: 

 Διάγνωση Αιτία 
Υπάρχουν καύσιμα αλλά το 
μπουζί δεν βγάζει σπίθα 

Υπάρχει ρεύμα στον  ακροδέκτη Τραβάει παρά πάνω καύσιμα 
Ελαττωματικό κενό μπουζί 
Ελαττωματική μόνωση μπουζί 

Δεν υπάρχει ρεύμα στον ακροδέκτη Ελαττωματικό TCI ή χαλασμένο 
καλώδιο 
Βραχυκύκλωμα στην ηλεκτρονική 

Υπάρχουν καύσιμα και το 
μπουζί λειτουργεί 

Η συμπίεση είναι καλή Κακή μίξη καυσίμου 
Η συμπίεση δεν είναι καλή Ελαττωματική συναρμολόγηση 

Το μπούζι δεν έχει σφιχτεί καλά 
Τα ελατήρια του πιστονιού κολλάνε 

Δεν υπάρχουν καύσιμα στο 
καρμπυρατέρ 

 Δεν υπάρχουν καύσιμα στο 
ρεζερβουάρ 
Η βαλβίδα καυσίμου είναι 
ελαττωματική ή η εγκοπές εξαερισμού 
του ρεζερβουάρ βουλωμένες 
Οι σωλήνες είναι τσακισμένες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόβλημα Διάγνωση Λύση 

Δεν υπάρχει αναρρόφηση 

Χαλαρότητα στο σωλήνα Σφίξτε καλά 
Σωλήνας απορρόφησης βουλωμένος Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε 
Φθαρμένο πιστόνι Αλλάξτε  
Ξένα αντικείμενα στην βαλβίδα Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε 

 
 

Χαμηλή ποιότητα ψεκασμού 

Φθαρμένο πιστόνι Αλλάξτε 
Ελάττωμα στο πιστόνι Αλλάξτε 
Ελάττωμα στην βαλβίδα εξάτμισης Αλλάξτε 
Φθαρμένη βαλβίδα πίεσης Αλλάξτε 
Ξένα αντικείμενα στην βαλβίδα Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε 
Φθαρμένο μπεκ Αλλάξτε 
Πολλά ακροφύσιο συνδεδεμένα Μειώστε τον αριθμό των ακροφυσίου 
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Ο κινητήρας δεν λειτουργεί ομαλά: 

 Διάγνωση Αιτία 
Δεν έχει ισχύ Η συμπίεση είναι καλή και δεν 

υπάρχουν σκασίματα 
Το φίλτρο αέρος είναι βρώμικο 
Έχει μπει αέρας στα σωληνάκια βενζίνης 
Ελαττωματικό τσοκ 
Συσσώρευση άνθρακα στην εξάτμιση του 
κυλίνδρου 

Η συμπίεση είναι κακή και 
υπάρχουν σκασίματα 

Καμένο μπουζί 
Βραχυκύκλωμα στο καλώδιο 
Κακή μίξη καυσίμου ή φθαρμένα ελατήρια 
πιστονιού 
Σημάδια στο κύλινδρο. Ρωγμές στο πιστόνι 

Ο κινητήρας έχει 
υπερθερμανθεί 

 Τα καύσιμα είναι πολύ λίγα ή μίξη πολύ 
φτωχή 
Λάθος μίξη καυσίμου 
Συσσώρευση άνθρακα 
Χαλασμένο μπουζί 
Βουλωμένος κύλινδρος 

Ανακριβείς εκρήξεις  Το καρμπυρατέρ δεν είναι σωστά 
ρυθμισμένο 
Χαλασμένο μπουζί 
Χαλασμένος μαγνήτης 

Ο κινητήρας δεν ακούγεται 
σωστά 

 Ο κύλινδρος έχει υπερθερμανθεί 
Υπερφορτωμένη λειτουργία 
Κακή μίξη καυσίμου 
Εσωτερική βλάβη κινητήρα 

Μικρή επιτάχυνση  Το καρμπυρατέρ δεν είναι σωστά 
ρυθμισμένο ή λάθος συμπίεση 
Κακή ποιότητα καυσίμου 
Συσσώρευση άνθρακα 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Αντλία  
Απορρόφηση 10 L/min 
Κινητήρας  
Τύπος Αερόψυκτος , 2χρονος 
Εκτόπισμα 25.6cc 
Μέγιστη εξαγωγή 1.2 Hp/6000rpm 
Καύσιμα Μίξη βενζίνης : λαδιού 25:1 
Σύστημα ανάφλεξης Ηλεκτρονική 
Καρμπυρατέρ Τύπου διάφραγμα 
Σύστημα εκκίνησης Χειρόμιζα 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν για την βελτίωση του μηχανήματος χωρίς 
προειδοποίηση.  
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