
 

 

DETALII TEHNICE 

Modelul  Capacitate 
maximă de 
umplere 

Total 
conținut 

Presiune 
maximă 

Temp 
maximă 

Greutate 
fără 
conținut 

Material 
rezervor 

Volum 
maxim de 
pompare 

3130.. 1.5 l 2.0 l 3 bari 30 °C 465 g Polietilenă 1.15 
l/min/3 bari 

 
Bine ați venit și felicitări 
pentru achiziționarea noului dumneavoastră pulverizator de presiune. 
Vă mulțumim pentru încrederea pe care ați arătat-o în marca noastră. 
 
Destinația utilizării 
Pulverizatoarele de presiune 3130 .. 1,5 l sunt potrivite pentru pulverizarea hrănii lichide pe bază de apă, 
apă, soluții saline, soluții de acid acetic, soluții alcoolice cu concentrație scăzută, uleiuri vâscoase și soluții 
uleioase permise pentru contactul cu alimentele. 
Nu este potrivit și nu poate fi utilizat în niciun caz pentru: 
• lichide extrem de inflamabile și inflamabile 
• Agenți de umezire (surfactanți), solvenți și lichide care conțin solvenți care pot provoca sau favoriza 
fisurarea în materialele plastice aplicate. 
• Lichide sau lichide foarte vâscoase sau lipicioase care lasă reziduuri care nu pot fi complet clătite din 
dispozitiv. 
 
Produsele, altele decât cele aprobate de fabricant, precum și produsele pentru scopuri excluse de mai sus, 
nu sunt conforme cu utilizarea corespunzătoare. Producătorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de 
daune rezultate sau pentru modificări neautorizate ale dispozitivului. 
 
Siguranța ta 
Nu lăsați dispozitivul la soare. 
 
Verificați de fiecare dată înainte de a utiliza: 
• Sunt toate piesele sub presiune și care transportă lichide fără daune? 
• Acele componente funcționează corect? 
Înlocuiți imediat dispozitivele deteriorate sau care nu funcționează corespunzător. 
Urmați instrucțiunile producătorului pulverizatorului. 
Nu lăsați sub presiune pentru o perioadă lungă de timp. 
Nu îndreptați niciodată spre persoane, animale sau corpuri de apă. 
Nu aruncați duzele și supapele înfundate cu gura. 
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Pregătirea dispozitivului pentru utilizare 
• Deschideți lent pompa în sens invers acelor de ceasornic cu 1/4 rotație și așteptați până când rezervorul 
nu mai este presurizat. 
• Deșurubați pompa din rezervor. 
• Adăugați lichid de pulverizare în rezervor până la linia de umplere. 
• Înșurubați pompa în rezervor. 
• Generați presiune în rezervor activând pompa 
(max. 15 strângeri ale pompei). 
 
Utilizarea 
• Pentru pulverizare, activați maneta de la pompă. 
• Eliberarea manetei întrerupe procesul de pulverizare imediat. 
• Modelul de pulverizare poate fi reglat optim prin rotirea duzei. 
 
După utilizare 
• Deschideți lent pompa în sens invers acelor de ceasornic cu 1/4 rotație și așteptați până când rezervorul 
nu mai este presurizat. 
• Deșurubați pompa din rezervor. 
• Nu lăsați niciodată lichid în aparat. 
Goliți și clătiți dispozitivul cu apă curată. 
• Nu aruncați reziduurile ca ape reziduale prin scurgere! Aruncați excesul de produse dăunătoare mediului 
ca deșeuri periculoase. 
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