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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ
ASSEMBLY & INSTRUCTIONS

MONTAGIO & USO
MONTAGE & MODE D’EMPLOI

Fig. 1
• Φορέστε τον προστατευτικό δίσκο στη θήκη του μοτέρ.
• Place the protective disc onto the motor housing
• Infilare il disco di protezione nel’ incastro del motore
• Placer le discue de protection sur la buse
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Fig. 2
• Βάλτε μπαταρίες στη συσκευή. Δεν συμπεριλαβάνονται στη
συσκευασία.
• Put the batteries into place. Batteries are not included.
• Mettere le batterie. Le batterie non sono incluse.
• Placer les batteries. Des batteries ne sont pass inclues.
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Fig. 3
• Συνδέστε το βραχίονα με το δοχείο υγρού. Φορέστε το δοχείo
στην πλάτη και ψεκάστε ανοίγοντας το διακόπτη στο
βραχίονα.
• Connect the rod to the liquid tank. Place the tank onto your
back ans spray by opening the switch on the rod.
• Collegare il braccio con il recipiente del liquido. Infilare il
recipiente sulle spalle e spruzzare premendo l’ interuttore sul
braccio.
• Joindre le bras au recipient de liquide. Porter le recipient sye
le dos pulveriser en pressant le bouton ser le bras.
Fig. 4
• Χρησιμοποιήστε το μπέκ που επιθυμείτε βάζοντας το στην
ειδική υποδοχή στη θήκη του μοτέρ.
• Use the preffered nozzle by placing into the special position
onto the motor housing.
• Usare il bacco prteferito collocandolo nell’ incastro speciale
del motore.
• User la bec prefere. Placer le dans la position speciale sur la
buse.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΧΡΗΣΗ • TECHNICAL CHARACTERISTICS & USAGE

Χαρακτηριστικά
λειτουργίας

Πρωτοποριακοί ψεκαστήρες μπαταρίας ιδανικοί για ζιζανιοκτονία.
Οικονομικοί, Εύχρηστοι και Αποδοτικοί. Κατάλληλοι για ζιζανιοκτόνα
χαμηλής περιεκτικότητας σε νερό. Συντελεί σε οικονομία χημικών και
χρόνου χωρίς επιπλέον γεμίσματα.

Operation
characteristics

C.D.A. Controlled Droplet Application
Revolutionary battery sprayer ideal for use with herbicides The sprayer
is suitable for use with low water proportion herbicides. Cost effective
use of chemicals without need for frequent re-filling.

Κινητήρας
Motor
Βραχίονας
Rod

Ηλεκτρικό μοτέρ με ανοξείδωτες επαφές.
Electric with stainless steel contacts
Aλουμινίου ελαφρύς 0,8 kg και ανατομικά σχεδιασμένος.
Ένας διακόπτης για ροή και κίνηση.
Μade of lightweight aluminum 0,8 kg. anatomically designed.
One control switch both for power and flow.

Δοχείο Υγρού
Liquid Tank

Κατασκευασμένο από UV πολυαιθυλάινιο. Άνοιγμα 6 cm & φίλτρο
Μade of UV reinforced polyethylene. 6 cm opening & mesh strainer

Απόδοση
Output

1 στρέμμα σε 2h με 20lt υγρό. Συνιστώμενη ταχύτητα βαδίσματος 3,6 km/h
1 hectare in 2h with 20lt liquid. Recommended walking speed 3,6 km/h

Μέγεθος σταγόνας
Droplet size

250 microns
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
STANDARD FEATURE

ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
Εύρος ψεκασμού 1,2 – 1,5 m
STANDARD DISC
Spray diameter 1,2 – 1,5 m
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
EXTRA ACCESSORY

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 1,0 x 1,4 m & ΔΟΧΕΙΟ 10 lt
TELESCOPIC ROD 1,0 x 1,4 m & TANK 10 lt

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
Γωνία ψεκασμού 80ο – 120ο
SECTORAL ACCESSORY
Spray angle 80ο – 120ο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
MAINTENANCE & SAFETY

MANUTEZIONE & SICUREZZA
MODE D’ENTRETIEN & SURETE
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Fig. 7
• Ξεπλένετε τον ψεκαστήρα μετά από κάθε χρήση.
Γρασάρετε τα κινητά μέρη εάν τον φυλάξετε για καιρό.
• Rinse the sprayer after every use. Grease all moving
parts if storing the sprayer for a long period of time.
• Risciacquare la pompa dopo ogni uso. Lubrificare tutte le
parti mobili quando la pompa custodita per lungo
periodo.
• Rincer le pulverisateur apres l’usage. Lubrifier toutes les
parties mobiles si on doit conserver le pulverisateur pour
longtemps.
Fig. 8
• Προστατέψτε τον από την ηλιακή ακτινοβολία και το κρύο
• Do not leave it under the sun and prevent it from frosting
• Non abbandinare la pompa per lunghi periodi al sole e
ripararla dal gelo
• Eviter l’exposition continue au soleil et proteger la de la
gelee.
Fig. 9
• Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως του χημικού. Φυλάξτε
τα στα κουτιά τους, μακριά από παιδιά και σε μέρος με
εξαερισμό. Προσέχετε τις ημερομηνίες λήξεως.
• Always follow the instructions on the chemicals’ label.
Keep them in their packaging, out of reach of children
and in a well-ventilated area. Τake note of the expire
dates.
• Seguire le istruzioni d’uso del prodotto. Conservatelo
nelle sue scatole, lontano dalla portata dei bambibi in
luogo ben aerato. Attenzione alle date di scadenza.
• Suivre les instructions d’emploi du produit. Conserver le
dans l’emballage, dans un endroit bien aerer, pas
accessible aux enfants. Attention aux dates d’expiration.
Fig. 10
• Κατά τον ψεκασμό: Φοράτε πάντα προστατευτικά ρούχα
και εξοπλισμό. Μην ψεκάζετε κόντρα στον άνεμο ή με
δυνατό αέρα. Eχετε πάντα το ραντιστήριο στραμμένο
μακριά σας. Πλένετε τα χέρια, το πρόσωπο και τα ρούχα
σας μετά από κάθε χρήση.
• Always wear protective clothing and equipment. Do not
spray against the wind or in windy conditions. Always
keep the nozzle away from your body. Wash your hands,
face and clothes after every spray.
• Indossare sempre indumenti protettivi e attrezzamento.
Non spruzzare contro il vento o in condizioni di vento forte.
Tenere sempre il getto rivolto lontano dal corpo. Lavare
le mani, il volto e gli indumenti dopo ogni uso.
• Porter des vetements et accessoires de protection. Ne
pulveriser pas contre la vent ou bien en conditions de
vent fort. Tenir toujours le bec loin du corp. Laver les
mains, le visage et les vetements apres l’usage.

