
 
Manual de utilizare Generatoare  

 
 
 
 
 

- Commander “Tri-Jet” Fogger - 
- Copper Head Fogger - 

 
1. Instructiuni de utilizare :  

 
Generatoarele ULV Commander Tri-Jet si Copper Head Fogger        

sunt aparate pentru uz comercial si rezidential foarte fiabile si usor de            
utilizat fara a fi nevoie de un instructaj in prealabil.  
Dupa ce scoateti aparatul din cutie trebuie sa va asigurati ca butonul de             
pornire a aparatului este pe pozitia “OFF” (Ex. 1) si ca filtrul de aer este               
curat si montat pe partea din spate a aparatului precum in Ex. 2. Acesta              
filtreaza aerul tras in aparat si astfel previne deteriorarea acestuia in timp.  
 
Motorul se poate arde in cazul suprasolicitarii aparatului sau atunci cand solutia de lucru este aspirata inapoi in                  
interiorul carcasei prin partea din spate odata cu aerul. Astfel este importat sa utilizati filtru de aer in timpul                   
tratamentului si sa evitati sa ramaneti in mijlocul cetii create pentru a nu fi aspirata de aparat. Incepeti tratamentul                   
dintr-un capat al incaperii si retrageti-va spre iesire in timpul utilizarii astfel incat operatorul sa nu ajunga in contact cu                    
particula pulverizata. Aparatul este conceput pentru a trage doar aer curat prin partea de ventilatie.  
Intr-un spatiu de 3 x 3 metri cu o inaltime de 2.5 metri este nevoie de doar 2-3 minute de pulverizare pentru a obtine                        
efectul dorit. Orice exces sau utilizarea acestuia pe o perioada mai lunga poate duce la deteriorarea aparatului                 
datorita particulelor solutiei de lucru care sunt trate inapoi in carcasa.  
Dupa pulverizarea unui rezervor lasati aparatul sa se raceasca aproximativ 5-10 minute pentru a nu duce la                 
suprasolicitarea motorului.  
 
Dupa alegerea produsului pe care doriti sa il pulverizati indepartati rezervorul de solutie prin desfacerea celor patru                 
cleme ce il tin in pozitie.  
ATENTIE : Aveti grija sa respectati toate instructiunile de utilizare a produsului pe care il veti folosi si sa va                    
asigurati ca acesta se poate utiliza prin pulverizare ULV conform recomandarilor de la producator 
 
Turnati cantitatea de solutie de lucru pe care doriti sa o folositi in rezervor, avand grija sa nu umpleti in totalitate                     
rezervorul, astfel incat sa se poata face presiune in acesta in timpul utilizarii. Reatasati rezervorul si prindeti clemele                  
inapoi avand grija ca garnitura de cauciuc sa fie bine fixata astfel incat solutia de lucru sa nu curga din aparat.  
Dupa ce aparatul este pregatit de lucru conectati-l la sursa de curent. 
Cand sunteti pregatit pentru pulverizare puneti butonul de pornire pe pozitia “ON” si reglati debitul de lucru prin                  
intermediul valvei de reglaj asigurandu-va ca nu veti pulveriza un debit mai mare decat cel necesar pentru volumul                  
spatiului pe care doriti sa il tratati, pentru a nu se ajunge la deteriorarea motorului (detalii mai sus). 
 
 
Dupa ce terminati tratamentul puneti butonul de pornire pe pozitia “OFF” si deconectati aparatul de la sursa de curent.  
Goliti rezervorului daca a mai ramas solutie de lucru in acesta si spalati-l cu apa curata. Dupa clatirea rezervorului                   
puneti in acesta aproximativ 300-500 mililitri apa curata si reatasati-l la aparat. Lasati aparatul sa pulverizeze timp de                  
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3-5 minute pentru a va asigura ca circuitul de solutie este curatat in totalitate. In felul acesta durata de viata a                     
aparatului se va prelungi si piesele componente ale circuitului de solutie nu vor fi afectate de substantele chimice.  
 
Spalati si curatati intotdeauna filtru de aer din spatele aparatului, si reatasati-l doar in momentul in care acesta este                   
complet uscat.  
 
Dupa utilizare depozitati inapoi aparatul in cutie pentru a fi protejat cat nu este folosit.  
 
Generatoarele ULV Commander Tri-Jet si Copper Head Fogger trebuie utilizate doar cu solutii care sunt               
formulate si permit aplicarea prin pulverizare ULV. Utilizarea produselor neconforme vor duce la deteriorarea              
aparatului.  
 

2. Instructiuni de siguranta 
 
Purtati intotdeauna echipament de protectie adecvat cand utilizati aparatul si manipulati solutia de lucru.  
Purtati manusi de protectie si folositi un pahar gradat sau o masura gradata cand faceti amestecul solutiei de lucru 
Purtati intotdeauna masca de gaze semi si ochelari sau masca integrala cand utilizati aparatul.  
Dupa ce pulverizati orice produs ce contine substante chimice sau periculoase in compozitie aerisiti si ventilati spatiul                 
inainte de intra inapoi in zona tratata.  
Cititi intotdeauna fisele tehnice si de securitate ale produselor pe care le utilizati si respectati instructiunile din acestea. 
Nu expuneti aparatul la ploaie sau zone cu umiditate ridicata. Folositi aparatul doar pentru spatii interioare. 
Nu pulverizati solutia de lucru inspre foc sau zone cu circuite electrice ce prezinta risc de incendiere.  
 

3. Garantie  
 

Respectati intodeauna instructiunile de utilizare din manual pentru a beneficia de garantie. Orice defectiune              
datorata utilizarii neconforme, neefectuarea lucrarilor de curatare si intretinere a aparatului si utilizarea acestuia in alte                
scopuri decat cele pentru care a fost produs duc la pierderea garantiei. 
Garantia nu se aplica in cazul deteriorarii motorului din cauza suprasolicitarii 
Filtrul de aer si garniturile nu sunt acoperite de garantie fiind piese componente consumabile ce trebuie verificate,                 
curatate si inlocuite constant in functie de gradul acestora de deteriorare.  
 
 
Distribuitor  :  
 
PESTCONTROL EXPERT S.R.L. 
CUI: RO 31008225 
Reg. Com.: J40/14657/12.12.2012 
Tel : 021.311.14.22 
Email : vanzari@pce.ro 
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