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       Informacja 
 
         Wszystkie dane i informacje zamieszczone w instrukcji  
                       podane są zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem.  
         Ciągły postęp techniczny i dążenie do udoskonalania  
                       wyrobów może być przyczyną zmian w kolejnych instrukcjach.  
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Pokrętło natężenia przepływu 

Obrócić pokrętło natężenia przepływu w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara, zwiększyć natężenie przepływu, by wytwarzać  

mniejszą kroplę mgły. 

Obrócić pokrętło natężenia przepływu w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, zmniejszyć natężenie przepływu, by wytwarzać  

większe krople mgły. 
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Ostrzeżenia 

1. Należy przestrzegać wytycznych dostawców środków chemicznych 

w zakresie stosowanych stężeń roztworów i środków ostrożności. 
 

2. Podczas rozpylania środków chemicznych lub cząstek zawieszonych 

w powietrzu należy stosować maskę ochronną. 
 

3. Nie rozpylać w pobliżu otwartego ognia. Nie należy rozpylać cieczy 

palnych, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach 
 

4. Chronić kabel zasilający przed ciepłem, kontaktem z olejami, ostrymi 

krawędziami i szorstkimi powierzchniami.  
 

5. Przed użyciem sprawdzić czy w pomieszczeniu nie znajdują się inne 

osoby i zwierzęta, artykuły żywnościowe schować lub przykryć. 
 

6. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez dozoru. 
 

7. Nie należy odwracać do góry nogami, jeśli w zbiorniku jest płyn. 
 

8. Po użyciu opróżnić zbiornik roztworu i przepłukać czystą wodą. 

Szczególnie ważne w przypadku użycia silnych chemikaliów. 

 
 

Zasada działania 

Zamgławiacz Ultra-Low Volume (ULV) jest wyposażony w silnik, który 

wytwarza szybki przepływ powietrza, kierując cząsteczki roztworu przez 

specjalnie zaprojektowaną dyszę. Dysza emituje bardzo drobne kropelki 

mgły, o średnicy około 20 mikronów, wystarczająco małe, aby pozostawały 

w powietrzu przez długi czas eliminując szkodniki i dezynfekując powietrze. 

Zasilany prądem przemiennym - mocniejszy niż zamgławiacze na baterie i 

cichszy niż zamgławiacze spalinowe na benzynę. 

Ergonomiczny styl - dysza ręczna, elastyczny wąż i pasek do noszenia 

zaprojektowane z myślą o komforcie i wydajności. 

Kontrola przepływu - użyć pokrętła kontroli przepływu, aby ustawić 

szybkość przepływu. Kropelki będą również nieco mniejsze przy niższych 

prędkościach przepływu. 
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Pokrywa dyszy 

 
Pokrętło natężenia przepływu 
 

Zbiornik na preparaty 

Elastyczny wąż 

 
Komora ciśnieniowa 
 

Przycisk zasilania 



  Sposób użycia 

1. Nosić odzież ochronną / rękawice / maskę ochronną zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa. 

2. Przed użyciem sprawdzić czy w pomieszczeniu nie znajdują się inne 

osoby i zwierzęta, artykuły żywnościowe schować lub przykryć. 

3. Nie rozpylać w pobliżu otwartego ognia. Nie używać urządzenia 

mając mokre ręce lub stopy albo będąc bez obuwia. 

4. Sprawdzić izolację przewodu zasilającego. 

5. Upewnić się, że wyłącznik zasilania jest WYŁĄCZONY. 

6. Upewnić się, że pokrętło regulacji przepływu jest w pozycji 0. 

7. Dodać środki chemiczne do zbiornika, w razie potrzeby rozcieńczając, 

zgodnie z instrukcją producenta chemikaliów. Należy przestrzegać 

wytycznych producentów środków chemicznych w zakresie  

stosowanych stężeń roztworów i środków ostrożności. 

8. Dokręcić pokrywę, aby zapobiec wyciekom ze zbiornika. 

 
 

Aby rozpocząć zamgławianie: 

1. Podłączyć do gniazdka sieciowego. 

2. Ustawić przełącznik zasilania w pozycji ON. 

3. Poczekać, aż silnik się uruchomi. 

4. Aby rozpocząć zamgławianie, obróć pokrętło regulacji przepływu w 

położenie 1 lub więcej.  

5. Wyregulować strumień rozpylanej cieczy za pomocą pokrętła regulacji 

przepływu. 

6. Skierować dyszę w żądanym kierunku. 

7. Pracę rozplanować tak by urządzenie zasysało możliwie jak najmniej 

mgły. Wycofywać się z miejsca, w którym już rozpylono środek przez 

obszar, w którym jeszcze nie rozpylono środka. 

 

Uwaga! Po zakończeniu zamgławiania, nie powtarzaj ponownie 

zamgławiania, w krótkim czasie w tym samym pomieszczeniu. 
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Aby zakończyć zamgławianie: 

1. Ustawić pokrętło regulacji przepływu w pozycji 0. 

2. Poczekać, aż dysza rozpylająca się zatrzyma, a następnie ustawić 

przełącznik zasilania w pozycji OFF.  

3. Aby ponownie uruchomić maszynę, poczekać, aż silnik się wyłączy. 

Szybkie przełączanie mocy może skrócić żywotność silnika. 

4. Odłączyć od gniazdka sieciowego. 

5. Wykonać czynności opisane w sekcji „Czyszczenie”, aby wyczyścić 

zbiornik i rurociąg roztworu. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

użycia silnych środków chemicznych. 

6. Przed ponownym korzystaniem z pomieszczenia, należy zapewnić mu 

odpowiednią wentylację. Stosować się do zaleceń producentów 

zastosowanych środków chemicznych. 

 

Czyszczenie: 

1. Opróżnić zbiornik ze środkami chemicznymi. 

2. Oczyścić zbiornik: dodać wodę, dokręcić pokrywkę i potrząsnąć. 

3. Oczyścić rurociąg roztworu: uruchomić maszynę i rozpylać 1-2 minuty. 

4. Wyłączyć urządzenie i opróżnić wodę z płukania ze zbiornika. 

 

Długotrwałe przechowywanie: 

1. Wykonać czynności opisane w sekcji „Czyszczenie”, aby wyczyścić 

urządzenie. 

2. Po opróżnieniu zbiornika wody płuczącej osuszyć zbiornik i rurociąg, 

uruchamiając maszynę przez 1-2 minuty z pustym zbiornikiem. 

3. Przechowywać urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. 

4. Pozostawić pokrywę roztworu otwartą. 

 

Konserwacja: 

Części ruchome należy smarować co około 3 - 6 miesięcy, aby zapobiec 

korozji i utlenianiu. Jeśli jakiekolwiek węże, uszczelki i pierścienie 

uszczelniające staną się, kruche, sztywne lub pęknięte należy je natychmiast 

wymienić. 
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Lista części zamiennych do modelu 2680 
 
Lp.    Nazwa części zamiennych       Ilość        Uwagi 
  
 1      Śruba       2        ST4.2 x 16 

 2      Pokrywa dyszy                           1          ULV-105 

 3      O-ring                                         1            8 x 1.5 

 4      Regulowana dźwignia                1                 

 5      Śruba                                         3            M2 x 5 

 6      Ograniczony blok                       1            35A-G 

 7      Gałka przepustnicy                    1        

 8      Śruba                                         1            M3 x 12 

 9      Nakrętka                                    4                M4 

10     Śruba                                         1            M4 x 15 

11     Urządzenie wirowe                    1                 

12     Pierścień łączący                       2 

13     Śruba                                         6         ST4.2 x 12 

14     Śruba                                         6            M4 x 12 

15     Podkładka płaska                      6             4.3 x 9 

16     Nakrętka zabezpieczająca        7                M4 

17     Podstawa                                   1 

18     Przełącznik montażowy             1 

19     Komora ciśnieniowa                  1 

20     Kabel zasilający                         1 

21     Cewka zasilająca                       1 

22     Nakrętka                                    2               M10 

23     Gwóźdź                                     2 

24     Uszczelka                                  1 
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Lp.    Nazwa części zamiennych        Ilość         Uwagi 
 

25      Silnik                                           1         220V 800W 

26      Gąbka aspiracyjna                      1 

27      PVC rura                                     2             4 x 6 

28      Nakrętka                                     2 

29      Gwóźdź                                       2 

30      Nakrętka                                     2             M14 

31      Głowica ssąca                            1 

32      Filtr cieczy                                   1 

33      Śruba                                          2           M4 x 12 

34      Zbiornik                                       1 

35      Uszczelka                                   1       51 x 42.5 x 3.5 

36      Pokrywa                                      1          M60 x 5.5 

37      Listwa łącząca                            1           55 x 64 

38      Zatrzask klamry                          1           10 x 19 
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