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późniejszego wglądu. 

Instrukcja została przetłumaczona z fabrycznej wersji instrukcji dostarczonej przez 
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Dołączono : 

a. Deklaracje zgodności producenta BASS S.C  

Urządzenie oznaczone  znakiem towarowym BASS POLSKA  

Urządzenie oznaczone znakiem handlowym BP-8621 

I. GWARANCJA I SERWIS 

Punk Serwisowy Producenta BASS S.C.  

Al. Krakowska 60  

Mroków 05-552  

www.bass.pl 

Kontakt : e-mail serwis@bass.pl 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na stronie 

www.serwis.bass.pl 

Regulamin gwarancji 

Gwarant gwarantuje Nabywcy poprawne działanie towaru, pod warunkiem użytkowania go 

zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w instrukcji obsługi doręczonej 

Nabywcy wraz z tym towarem.  

http://www.bass.pl/
mailto:serwis@bass.pl
http://www.serwis.bass.pl/
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Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Wady ujawnione w tym terminie 

będą usuwane bezpłatnie 

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn 

tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych 

przyczyn, a szczególnie w wyniku: 

 nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania, 

 nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu, 

 nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu, 

 uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia 

produktu i wywołanie nim wady, 

 uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub 

niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów, 

 uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły 

wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.), 

 wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu. 

Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów 

eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, łożyska, smary, oleje, czynniki 

chłodnicze itp.). Gwarancja nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych 

dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produktu 

zakupionego u Gwaranta.  

Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku 

stwierdzenia: 

 jakiejkolwiek modyfikacji produktu, 

 ingerencji osób nieuprawnionych, 

 jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione, 

 nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów jeśli są one 

wymagane. 

Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienia łącznie następujących 

warunków: 

 Zgłoszenia reklamacji przez Nabywcę poprzez formularz reklamacyjny na stronie 

www.serwis.bass.pl 

 Okazanie kopii faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu. 

 Dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) 

reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta 

http://www.serwis.bass.pl/
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Produkt wysyłany do serwisu winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie 

czystym. W przypadku braku opakowania gwarant nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzenia w trakcje transportu. 

W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu 

na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztów 

przesłania produktu do Nabywcy. 

Nieodebrany towar po okresie 60 dni będzie utylizowany. 

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

UWAGA! Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Nieprzestrzeganie poniższych 

instrukcji prowadzić może do porażenia elektrycznego, pożaru i poważnych urazów ciała.  

 

Miejsce pracy  

 UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI. Bałagan w miejscu zwiększ 

prawdopodobieństwo wypadków.  

 ZWRACAJ UWAGĘ NA WARUNKI W MIEJSCU PRACY. Nie używaj narzędzia miejscach 

wilgotnych, mokrych. Nie wystawiaj na działanie deszczu. Nigdy nie używaj narzędzi 

elektrycznych w pobliżu łatwopalnych gazów i płynów.  

 TRZYMAJ DZIECI Z DALA OD URZĄDZENIA. Dzieci nie powinny znajdować się miejscu 

pracy. Każde rozproszenie może być przyczyną wypadku. Nie pozwalaj dzieciom 

przenosić urządzenia ani żadnych akcesoriów z nim związanych.   

 

Bezpieczeństwo związane z elektrycznością 

1. Wtyczka musi pasować do gniazdka. Nigdy nie należy modyfikować wtyczki w żaden 
sposób. Nie należy używać przejściówek z uziemionym elektronarzędziem. 
Niemodyfikowana wtyczka kompatybilna z gniazdkiem zmniejsza ryzyko porażenia 
elektrycznego. 

2. Należy unikać kontaktu części ciała z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, 
wentylatory i chłodziarki. Ryzyko porażenia elektrycznego zwiększa się gdy ciało 
użytkownika stanowi uziemienie. 

3. Nie należy wystawiać elektronarzędzia na deszcz oraz wilgoć. Woda dostająca się do 
wnętrza narzędzia zwiększa ryzyko porażenia elektrycznego. 

4. Nie należy przeciążać kabla sieciowego. Nie należy używać kabla do przenoszenia i 
przeciągania narzędzia. Nie należy ciągnąć za kabel w celu odłączenia wtyczki z kontaktu. 
Kabel sieciowy należy trzymać z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych 
części. Uszkodzony lub przetarty kabel sieciowy zwiększa ryzyko porażenia 
elektrycznego. 

5. Podczas użytkowania urządzania na dworze należy używać przedłużacza przeznaczonego 
do użytku zewnętrznego. Narzędzie należy używać jedynie, gdy układ zasilający 
wyposażony jest w bezpiecznik. 
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Bezpieczeństwo użytkownika 

1. Podczas pracy z narzędziem należy zachować szczególną ostrożność oraz zdrowy 
rozsądek. Nie wolno obsługiwać narzędzia będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków 
oraz leków na receptę. Czytaj ulotki leków, które zażywasz aby sprawdzić, czy wpływają 
one na Twoją ocenę sytuacji oraz refleks. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości nie 
obsługuj narzędzia. 

2. Należy używać odpowiednich akcesoriów ochronnych. Podczas pracy z narzędziem 
należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, antypoślizgowe buty, kask oraz 
ochronę uszu zawsze gdy wymaga tego sytuacja. Zmniejszy to ryzyko wypadków. 

3. Należy unikać przypadkowego uruchomiania się narzędzia. Przed podłączeniem do 
prądu należy upewnić się, że włącznik jest w pozycji OFF. Podczas przenoszenia 
narzędzia nie należy trzymać go za włącznik ponieważ zwiększa to ryzyko wypadków. 

4. Należy usunąć wszelkie klucze regulacyjne przed uruchomieniem narzędzia. Klucz 
przymocowany do obrotowych części elektronarzędzia może być przyczyną urazów ciała. 

5. Nie należy sięgać posad urządzeniem. Podczas pracy należy zachować stabilną pozycję i 
równowagę. Pozwala to na zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w razie 
wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji. 

6. UBIERAJ SIĘ ODPOWIEDNIO. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii ponieważ mogą one 
zostać wkręcone w ruchome części narzędzia. Zaleca się aby do pracy z narzędziem 
zakładać obuwie z podeszwą antypoślizgową.  Długie włosy należy odpowiednio 
zabezpieczyć. Zawsze noś odpowiednie ubranie ochronne. 

7. Należy używać mocowania obrabianego przedmiotu. Jest to bezpieczniejsze niż 
używanie ręki to podtrzymywania ponieważ pozwala na użycie obu rąk do obsługi 
urządzenia. 

Bezpieczeństwo związane z użyciem i konserwacją 

1. Nie należy przeciążać narzędzia. Urządzenie będzie pracowało lepiej i bezpieczniej przy 
obciążeniach do których zostało przystosowane. Nie próbuj używać niekompatybilnych 
akcesoriów w celu zwiększenia wydajności narzędzia. 

2. Nie należy używać elektronarzędzia, które ma uszkodzony włącznik. Narzędzie, które nie 
może być kontrolowane przy pomocy włącznika stwarza niebezpieczeństwo i powinno 
zostać naprawione. 

3. Przed rozpoczęciem regulacji, naprawy, wymiany akcesoriów lub magazynowania należy 
odłączyć narzędzie od prądu. Takie środki ostrożności zmniejszą ryzyko przypadkowego 
uruchomienia narzędzia. 

4. Narzędzie należy przechowywać odłączone od prądu, poza zasięgiem dzieci i osób 
niepowołanych. Wyrzynarka w rękach osób niepowołanych i nieprzeszkolonych jest 
narzędziem niebezpiecznym. 

5. Należy regularnie dokonywać konserwacji narzędzia. Należy sprawdzić czy nie ma luzów 
i usterek ruchomych części, czy nie są uszkodzone elementy narzędzia lub czy nie 
wystąpiły inne usterki mogące zakłócić prawidłową pracę urządzenia. W razie wykrycia 
nieprawidłowości należy natychmiastowo dokonać naprawy narzędzia. Wiele usterek 
ma swoje źródło w nieprawidłowej konserwacji. 

6. Należy używać narzędzia oraz akcesoriów z nim związanych zgodnie z niniejszą instrukcją 
i w sposób prawidłowy. Należy brać pod uwagę warunki oraz rodzaj wykonywanej pracy. 
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Użycie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może być przyczyną poważnych 
wypadków. 

7. Uszkodzony włącznik należy wymienić w autoryzowanym serwisie. Nie należy używać 
narzędzia z niesprawnym włącznikiem / wyłącznikiem. 

8. Nie należy pozostawiać narzędzia bez nadzoru gdy jest ono włączone. Przed 
opuszczeniem miejsca pracy zawsze należy wyłączyć narzędzie i poczekać na jego 
całkowite zatrzymanie się. 

9. Jeśli główny kabel uległ uszkodzeniu należy go wymienić na odpowiedni kabel sieciowy. 
Kabel uzyskać można od dystrybutora urządzenia. Kabel może być wymieniony przez 
autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka. 

Serwis 

1. Naprawa narzędzia powinna być dokonana jedynie przez wykwalifikowany personel przy 
użyciu kompatybilnych części zamiennych. Zapewni to na bezpieczną i wydajną pracę 
narzędzia. 

 

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z OPRYSKIWACZA 

Ostrzeżenie dla użytkowników:  

 Do prawidłowego działania silnika wymagana jest mieszanka paliwowa. Do mieszanki 

należy użyć benzyny min. 90 oktanów i oleju przeznaczonego do silników spalinowych. 

(Używanie innych rodzajów oleju jest zakazane)  

 Przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu silnik powinien pracować przez około 5 

minut bez obciążenia. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia części silnika. Całkowicie zabrania 

się pracy silnika na najwyższych obrotach bez obciążenia. Zabronione jest również nagłe 

zatrzymywanie silnika w czasie pracy na najwyższych obrotach  

 By uniknąć pożaru silnik musi być wyłączony i z dala od źródeł ognia w czasie 

uzupełniania poziomu paliwa. Palenie papierosów w jego pobliżu jest surowo 

zabronione. 

Silnik spalinowy 

1. Silnik spalinowy opryskiwacza napędzany jest mieszanką paliwową 25~30:1 . 

2. Należy pozwolić, aby silnik po odpaleniu pracował na biegu jałowym przez 3-5 minut 

przed i po zakończonej pracy. Chroni to komponenty silnika przed uszkodzeniem oraz 

użytkownika przed urazami związanymi z szybko obracającymi się elementami. 

3. Praca silnika na wysokich obrotach bez obciążenia jest zabroniona. Nie wolno 

zatrzymywać gwałtownie silnika pracującego na wysokich obrotach. 

4. Podczas uzupełniania baku paliwa, należy wyłączyć silnik. Tankować należy z dala od 

źródeł ognia i iskier. 

5. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, nie wolno dotykać kapturka świecy 

zapłonowej i przewodu podczas pracy silnika. 

6. Powierzchnia tłumika i cylinder nagrzewają się podczas pracy. Trzymać dłonie i inne 
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części ciała z dala od nagrzanych elementów silnika. Trzymać dzieci z dala od silnika. 

7. Nie uruchamiać silnika, gdy zbiornik opryskiwacza jest pusty. 

 
Opryskiwacz 

Instrukcje obsługi należy przekazać razem z narzędziem w przypadku jego wypożyczenia, 
odsprzedania lub oddania innemu użytkownikowi. Upewnić się, że osoby obsługujące 
narzędzie zapoznały się z instrukcją obsługi. 

 
Operator narzędzia 
Operator narzędzia musi być w dobrym stanie psychicznym. Narzędzia nie mogą obsługiwać 
następujące osoby: 
• Osoby chore umysłowo 
• Osoby będące pod wpływem alkoholu. 
• Osoby w podeszłym wieku. 
• Osoby zmęczone, po dużym wysiłku fizycznym oraz osoby niewyspane. 
• Osoby bez odpowiedniego przeszkolenia. 
 
Ubiór 
W celu zminimalizowania ryzyka urazów operator powinien nosić odpowiedni strój roboczy. 
• Rękawice ochronne, w celu ochrony skóry przed rozpylanymi chemikaliami. 
• Gogle ochronne i maskę respiracyjną w celu ochrony oczu i układu 

oddechowego.  
• Słuchawki ochronne w celu ochrony słuchu przed dużym hałasem. 
• Należy nosić odpowiednią maskę ochronną, chroniącą przed środkami 

ochrony roślin i innymi rozpylanymi chemikaliami. 
 
Obsługa 

Rozpylanie 

1. Zaleca się prace podczas chłodu i małego wiatru. Na przykład, wcześnie rano lub późnym 
wieczorem. Pozwoli to zredukować parowanie i zroszenie rozpylanych chemikaliów. 
Zwiększy też bezpieczeństwo użytkownika. 

2. Operator powinien poruszać się stroną nawietrzną. 
3. W przypadku kontaktu chemikaliów z oczami lub skórą twarzy, należy natychmiastowo 

przemyć narażone miejsca wodą i skontaktować się z lekarzem. 
4. W przypadku wystąpienia u operatora bólu głowy lub zawrotów głowy, należy przerwać 

pracę i natychmiastowo skontaktować się z lekarzem. 
5. Podczas rozpylania należy przestrzegać instrukcji dołączonej do chemikaliów. Nie wolno 

rozpylać wysoce toksycznych substancji. 
 
Dolewanie paliwa 

Silnik opryskiwacza napędzany jest mieszanką paliwową benzyna: olej. Podczas 
tankowania należy przestrzegać następujących zasad: 

• Nie palić wyrobów tytoniowych podczas tankowania. 
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• Nie używać źródeł otwartego ognia i iskier podczas tankowania. 
• Nie dolewać paliwa, gdy silnik jest gorący po pracy. 
• Nie rozlewać paliwa. W przypadku rozlania paliwa, wytrzeć je całkowicie suchą szmatką. 
 
UWAGA! 
 

Nie dotykać tłumika, świecy zapłonowej i metalowych elementów silnika podczas 
jego pracy lub tuż po wyłączeniu. Elementy te osiągają bardzo wysoką 
temperaturę podczas pracy i ich dotknięcie skutkować będzie poważnymi 
oparzeniami. 
 
Po zakończonej pracy umyć ręce i wytrzeć je suchą szmatką. Pestycydy mogą 
zostawiać plamy. 
 

 

IV. DANE TECHNICZNE 

Model BP-8621 BP-8622 

Wymiary 495×430×735mm 530x440x730mm 
Masa netto 8,7 kg 10,7 
Pojemność zbiornika 14 l 20l 
Obroty 7500obr/min 7500obr/min 
Typ paliwa Mieszanka benzyna: olej (25-30:1) 
Rozpryskiwanie 3l/min 
Rozpylanie 3,7kg/min 
Ty rozruchu Linka startowa 

 

V. ZASTOSOWANIE 

Opryskiwacz jest przenośnym i wydajnym narzędziem używanym w rolnictwie i 
ogrodnictwie. Głównym jego przeznaczeniem jest rozpylanie środków ochrony roślin, w celu 
zwalczania chorób i szkodników. Może być używany do ochrony roślin takich jak bawełna, 
ryż, zboża, drzewa owocowe itp. Może być też używany do rozpylania innych chemikaliów w 
procesie np. odkażania i dezynfekcji.  
 

VI. GŁÓWNE CECHY 

1. Narzędzie wyposażone jest w regulację obrotów co pozwala na dostosowanie 
parametrów do wykonywanej pracy. 

2. Głównym komponentem jest dwu kierunkowa pompa tłokowa. Jest ona kompaktowa, 
prosta w użyciu i konserwacji. 

3. Narzędzie pracuje pod wysokim ciśnieniem, dużym przepływem i z dużą wydajnością. 
4. Głównym elementem rozpylającym są 3 dysze, które zapewniają szeroki strumień 

rozprysku. 
 

VII. BUDOWA 

 Narzędzie składa się z następujących elementów: 
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1. Silnik. Silnik napędza pompę. Jest połączony z pompą tłokową elementem zwalniającym 
i połączony z nią ramą za pośrednictwem dolnego elementu wspierającego. 

2. Pompa tłokowa. Jest głównym elementem opryskiwacza. Parametry pompy są głównym 
elementem wpływającym na pracę opryskiwacza. Połączona jest z silnikiem i ramą. 

3. Rama. Stanowi element podporowy opryskiwacza. 
4. Zbiornik na chemikalia. Służy do przenoszenia rozpylanego materiału. 
5. Elementy rozpryskowe. Złożone przede wszystkim z plastikowych rurek, rączki, zaworu 

rurki rozpylającej i dysz rozpylających. Pozwalają na uzyskanie dużego rozprysku 
rozpylanych płynów. 

 

VIII. MONTAŻ 

Montaż adaptera opryskującego 

1. Odkręcić pojemnik poprzez odkręcenie śrub mocujących. 

2. Zdjąć pojemnik. 

3. Zamocować adapter opryskiwacza do zbiornika. 

4. Założyć zbiornik i przykręcić go przy pomocy śrub montażowych. 

 

1. Śruba 

2. Adapter opryskiwacza 

 

 

 

 

Montaż zbiornika 

1. Uszczelka zbiornika 
2. Nakrętka zbiornika 
3. Filtr 
4. Wężyk 
5. Wężyk wychodzący 
6. Dolna nakrętka uszczelniająca 
7. Zawór 
8. Adapter opryskiwacza (płynów) 

 
 

 Zdemontować dolną pokrywę i założyć zbiornik na korpus opryskiwacza. 

 Dolną nakrętkę uszczelniającą nakręcić na wężyk wychodzący. opryskiwacza.  

 Należy pamiętać, aby pierścień uszczelniający znalazł się na właściwym miejscu.  
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1. Pierścień uszczelniający  

2. Złączka  
3. Nakrętka uszczelniająca 

 
 
 
 
 
IX. OBSŁUGA 

Przygotowanie przed rozpoczęciem 

pracy 

1. Połączyć elementy rozpylające. 
Przed rozpoczęciem pracy, należy 
połączyć prawidłowo wszystkie 
elementy zgodnie z rysunkiem 1. 
1- Dysza dalekiego rozpyłu 
2- Podkładka 
3- Rurka prostego rozpyłu. 
4- Rączka 
5- Plastikowa rurka 

2. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są szczelne. 
3. W przypadku nowego narzędzia, lub wznowienia pracy po długim magazynowaniu 

należy usunąć olej z cylindra. W tym celu należy odłączyć świecę zapłonową i przy 
pomocy kciuka zatkać otwór świecy zapłonowej. Pociągnąć mocno za linkę startera w 
celu wylania oleju. 

4. Sprawdzić iskrzenie świecy zapłonowej. Iskra powinna być niebieska. 
5. Sprawdzić filtr powietrza. Sprawdzić, czy filtr powietrza jest czysty. Brudny filtr wpłynie 

na objętość dostającego się do narzędzia powietrza u może zaburzyć wydajność pracy. 
6. Rozcieńczyć odpowiednio chemikalia zgodnie z zaleceniami producenta i wymieszać. 

Dopiero tak przygotowane chemikalia wlać do zbiornika opryskiwacza. 
 
Odpalanie 

1. Dolewanie paliwa. Narzędzie napędzane jest jedno-cylindrowym, dwusuwowym 
silnikiem. Należy używać mieszanki  benzyny z olejem do dwusuwów. Nie wolno używać 
w zastępstwie innego oleju. Mieszankę należy przygotować w proporcji benzyna- olej 
25-30:1. Do opryskiwacza dołączona jest butelka na mieszankę paliwową. Butelka 
wyposażona jest w podziałkę pomocniczą. 

2. Wciskać pompę wtryskową paliwa do momentu, aż paliwo zacznie przepływać przez 
przezroczystą rurkę. Rysunek 2. 

 

Rysunek 1 
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3. Umieścić manetkę w pozycji startowej (w jednej trzeciej całej skali). Rysunek 3. 

 
 

4. Ustawić dźwignię ssania w pozycję zamkniętą w zimie i przy pierwszym użyciu i w 
pozycję zamkniętą, gdy silnik jest rozgrzany. Rysunek 4. 

 

Pompa wtryskowa 

paliwa 

Rysunek 2 

Zwiększanie 

obrotów 

Przycisk stop 

Rysunek 3 
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5. Pociągnąć delikatnie linkę startera 3-5 razy, aby paliwo dostało się do cylindra. 
Następnie, pociągnąć mocno w celu odpalenia silnika. WAŻNE: Po odpaleniu silnika 
należy delikatnie poprowadzić linkę startera w kierunku silnika przy pomocy dłoni. 
Gwałtowne cofnięcie się linki może doprowadzić do uszkodzenia rączki lub obudowy 
silnika. 

6. Po odpaleniu silnika delikatnie ustawić dźwignię ssania w pozycję otwartą.  
7. Ustawić manetkę na niskie obroty i pozostawić silnik na wolnych obrotach na 3-5 minut. 

Następnie rozpocząć rozpylanie. 
8. Nowy opryskiwacz nie powinien pracować na pełnych obrotach przez pierwsze 4 

godziny. Obroty należy ustawić w zakresie 4000-5000 obrotów na minutę. Pozwoli to na 
dotarcie się silnika i zapewni to jego wydajną pracę. 

 
Rozpylanie 

1. Dolewanie płynu do zbiornika. Przed wlaniem rozpylanych chemikaliów do zbiornika, 
należy wlać do niego wodę i sprawdzić, czy nie ma przecieków. Chemikalia należy 
dolewać z umiarkowaną prędkością. Chemikalia muszą być wlane przez filtr, aby uniknąć 
dostania się do układu ciał stałych mogących uszkodzić narzędzie i zablokować dyszę. Po 
dodaniu płynu do zbiornika dokładnie dokręcić pokrywę, aby uniknąć przecieku. Podczas 
dolewania płynu nie trzeba wyłączać silnika. Może on pracować na niskich obrotach. 
Należy dopilnować, aby nie był on w trybie rozpylania. 

2. Regulacja ciśnienia. Przy pracy silnika przy 5000-6000 obrotach na minutę można 
regulować ciśnienie pompy tłokowej. Ciśnienie zostało fabrycznie wyregulowane. W 
przypadku potrzeby zmiany ciśnienia, należy postępować zgodnie z instrukcją. 

 

Zamknięte 

Otwarte 

Dźwignia ssania 

Rysunek 4 
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3. Rozpylanie. Umieścić opryskiwacz na plecach. Ustawić manetkę na ok. 6500 obrotów na 
minutę i załączyć rączkę zaworu rozpylającego. Rozpocząć rozpylanie. 

4. Ważne informacje dotyczące rozpylania: 

 Po wciśnięciu zaworu poruszać rurką rozpylającą na boki przy pomocy dłoni, aby 
zapewnić równomierny oprysk. Nie wolno rozpryskiwać chemikaliów w jedno miejsce. 

 Operator powinien kierować się z wiatrem. Kąt między rurką rozpylającą a podłożem 
powinien wynosić ok 15o. 

 Podczas rozpylania należy poruszać rurką rozpylającą na boki z jednoczesnym ruchem do 
przodu. 

 

X. BEZPIECZNA PRACA 

Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi. W przypadku wątpliwości skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem. 
1. Odzież ochronna. 
- Czapka z osłoną twarzy. 
- Gogle ochronne. 
- Maska ochronna. 
- Odzież ochronna przed chemikaliami. 
- Długie rękawice robocze. 
- Ochronne obuwie robocze. 
 

 
 

Zawór 

Niskie Wysokie 

Blokada 
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XI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Problemy związane z silnikiem 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Problem z odpaleniem silnika 

Źle wciśnięta pompa 
wtryskowa paliwa 

Dłużej przytrzymać pompę 
wtryskową. 

Woda w paliwie Wymienić paliwo 

Osad węglowy na świecy 
zapłonowej 

Wymienić świecę 

Zły kontakt pomiędzy świecą 
zapłonową a przewodem 

wiodącym 
Sprawdzić 

Silnik odpala ale nie pracuje na 
wysokich obrotach 

Dźwignia ssania nie jest w 
pozycji otwartej 

Ustawić dźwignię ssania w 
pozycji otwartej 

Zła proporcja mieszanki 
paliwowej 

Wymienić paliwo 

Woda w paliwie Wymienić paliwo 

Silnik działa ale opryskiwacz 
pracuje z obniżoną wydajnością 

Brudny filtr powietrza Sprawdzić i wyczyścić 

Wylot cylindra i tłumika 
zanieczyszczony osadem 

węglowym 
Oczyścić 

Tłok, pierścień tłokowy lub 
cylinder zużyte 

Skontaktować się z serwisem 

Silnik gaśnie podczas pracy 

Brak paliwa Dolać paliwa 

Przewód wiodący świecy 
poluzowany 

Sprawdzić i dokręcić 

Świeca zapłonowa pokryta 
osadem węglowym 

Wymienić świecę 

Zapchany filtr Wyczyścić 

Woda w paliwie Wymienić paliwo 

Otwór powietrzny w pokrywie Wyczyścić 
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zbiornika zatkany 

 
Problemy związane z opryskiwaczem 

 
PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Płyn nie wydobywa się z 
narzędzia 

Zawór wlotowy zapchany Wymienić lub wyczyścić 

Uszkodzona podkładka Wymienić 

Uszkodzenie łożyska 6004Z Wymienić 

Uszkodzony tłok Wymienić 

Mała objętość płynu i 
niskie ciśnienie 

Źle ustawione ciśnienie Wyregulować 

Słabe napięcie sprężyny regulującej Wymienić 

Zużyta stalowa kulka chroniąca przed 
korozją 

Wymienić 

Gniazdo zaworu regulacji ciśnienia zużyte Wymienić 

Dobre ciśnienie ale mało 
wydajne rozpylanie 

Zużyty tłok Wymienić 

Niewystarczający suw tłoka Wymienić 

Zawór wlotowy i wylotowy zużyty Wymienić 

Zapchane elementy rozpyłowe Wyczyścić 

Nierówny rozpył 
Uszkodzone otwory dyszy Wymienić 

Zapchane elementy rozpyłowe Wyczyścić 

 

XII. KONSERWACJA I MAGAZYNOWANIE 

Codzienna konserwacja 

Po każdej zakończonej pracy: 
1. Wyczyścić powierzchnię opryskiwacza. 
2. Wypłukać wodą i wysuszyć zbiornik płynu. 
3. Sprawdzić, czy nie ma wycieku wody ani paliwa. W przypadku wycieku usunąć jego 

przyczynę. 
4. Sprawdzić wszystkie śruby. W przypadku luzów, dokręcić lub wymienić śrubę. 
5. Olej smarujący należy wstrzyknąć co 24 godziny pracy do wlotu oleju. 
6. Narzędzie trzymać w suchym i bezpiecznym miejscu poza źródłem ognia i promieni 

słonecznych. 
 
Długie magazynowanie 

1. Dobrze umyć powierzchnie narzędzia. 
2. Wylać paliwo z baku i gaźnika. Zamknąć dźwignię ssania i pociągnąć 3-5 razy za linkę 

startera. 
3. Wyjąć świecę zapłonową i wlać trochę oleju do cylindra. Pociągnąć linkę startera 2-3 

razy delikatnie i zamontować świecę zapłonową. 
4. Zaaplikować olej smarujący do skrzyni przekładni i skrzyni korbowej. 
5. Plastikowe części nie powinny być wystawione na działanie promieni słonecznych, ani 

dociśnięte ciężkimi przedmiotami. 
6. Przykryć opryskiwacz plastikowym pokrowcem i magazynować w suchym i czystym 

miejscu. 
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XIII. SCHEMAT I LISTA CZĘŚCI 
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Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa 

29 Śruba 52 Śruba krzyżowa 75 Nakrętka smaru 
30 Korpus zaworu 53 Osłona 76 Lewy cylinder 
31 Sprężyna zaworu 54 O-ring 77 Element odpływowy 
32 Podkładka zaworu 55 Skrzynia przekładni 78 O-ring 
33 Gniazdo zaworu 56 Podkładka 79 Gniazdo zaworu 
34 Osłona zaworu 57 Łożysko 80 Złącze przelewowe 
35 Nakrętka zaworu 58 Łożysko 81 Zawór regulacji ciśnienia 
36 Prawy element ssący 59 Wał dużej przekładni 82 Śruba 
37 Uszczelka  60 Łożysko 83 Metalowa kulka 
38 Opakowanie 61 Układ napędowy 84 Wrzeciono 
39 Pierścień smaru 62 Uszczelka olejowa 85 Sprężyna regulacji ciśnienia 
40 O-ring 63 Śruba 86 Wrzeciono regulacyjne 
41 Pierścień ciśnieniowy 64 Gniazdo łożyska 87 O-ring 
42 Podkładka 65 Układ tłoka 88 Śruba ściskająca 
43 Tłok 66 O-ring 89 Koło rączki startowej 
44 O-ring 67 Łożysko 90 Śruba ściskająca 
45 Uszczelka olejowa 68 Wał małej przekładni 91 Wąż elementu ssącego 
46 O-ring 69 Łożysko 92 Zacisk węża 
47 Kurek upustowy 70 Złącze upustowe 93  
48 O-ring 71 O-ring 94  
49 Śruba wlotu oleju 72 Łożysko 95  
50 Wskaźnik oleju 73 Śruba 96  
51 Pierścień wskaźnika oleju 74 Element ssący 75  

 



 
18 SCHEMAT I LISTA CZĘŚCI 

 
 
Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa 

1 Pokrywa 14 Plastikowy zacisk 27 Gumowa obudowa 
2 Pokrywa 15 Tylna płytka 28 Płytka łącząca 
3 Pokrywa 16 Nakrętka M8 29 Śruba 5x20 
4 Uszczelka 17 Podkładka 8 30 Osłona podporowa 
5 Filtr 18 Gniazdo kontrolne 31 Prawa podpora 
6 Zbiornik 19 Wyłącznik 32 Lewa podpora 
7 Zacisk 20 Włącznik 33 Długa dysza 
8 Szelki 21 Nakrętka M6 34 Rurka prostego rozpyłu 
9 Uszczelka 22 Śruba M5x12 35 Pierścień uszczelniający 

10 Pokrywa 23 Kołek M6x20 36 Zawór 
11 Śruba 24 Manetka 37 Rączka 
12 Podkładka 6 25 Przewód uziemienia 38 Gumowa rurka 
13 Rama 26 Plastikowa nakrętka 39 O-ring 10x2,65 
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Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa 

1 Śruba 20 Koło zamachowe 39 Śruba 
2 Zewnętrzna osłona 21 Uzwojenie 40 Pierścień 
3 Filtr 22 Zacisk 41 Łożysko 
4 Śruba 23 Śruba 42 Przetyczka tłoka 
5 Wewnętrzna osłona 24 Podkładka 43 Pierścień blokujący 
6 Gaźnik 25 Podkładka 44 Tłok 
7 Uszczelka 26 Skrzynia korbowa 45 Pierścień tłokowy 
8 Śruba 27 Płytka prowadząca 46 Podkładka cylindra 
9 Izolator 28 Uszczelka 47 Cylinder 

10 Uszczelka 29 Uszczelka olejowa 48 Śruba 
11 Przetyczka 30 Łożysko 49  
12 Śruba 31 Klucz 50  
13 Osłona wiatraka 32 Wał korbowy 51  
14 Śruba przetyczki 33 Skrzynia korbowa 52  
15 Podkładka 34 Zapadka 53  
16 Przedłużacz 35 Starter 54  
17 Podkładka 36 Bak paliwa 55  
18 Nakrętka 37 Podkładka 56  
19 Podkładka 38 Śruba 57  

 
 
 

XIV. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Zakaz wyrzucania narzędzia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. 

Nie wolno wyrzucać zużytego narzędzia z odpadami gospodarstwa domowego. Narzędzie należy zutylizować w 

przeznaczonym do tego zakładzie zajmującym się utylizacją i recyklingiem elektro-śmieci. 
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Elektrośmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to popsute, od dawna nieużywane, już 

niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute 

komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są 

one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. 

WAŻNE ! Schemat budowy zamieszczony w instrukcji zamieszczony jest tylko w celach 

poglądowych. Użytkownik nie może modyfikować narzędzia samodzielnie. Prowadzi to 

utraty gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia narzędzia. Wszelkie naprawy narzędzia 

powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego mechanika, przy użyciu oryginalnych 

części lub ich identycznych zamienników. 
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XV. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014 

 

 


