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Általános biztonsági utasítások

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
  FIGYELEM! 

A termék használata előtt fi gyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Fontos biztonsági fi gyelmeztetések

 Óvatosan csomagolja ki a terméket, és ne dobja el a csomag egyetlen részét sem, amíg ki nem csomagolta 
és nem találta meg az összes alkatrészt.

 A terméket helyezze száraz helyre és gyermekektől távol.
 Olvassa el a fi gyelmeztetéseket és utasításokat. A fi gyelmeztetések és utasítások be nem tartása balesetet, 

tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Csomagolás
A termék csomagolásban van, amely védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újrahasznosítható 
nyersanyag, ezért ajánlatos újrahasznosítani.

Használati utasítás
Mielőtt elkezdené a munkát a készülékkel, olvassa el az alábbi biztonsági szabályokat és üzemeltetési 
utasításokat. Ismerkedjen meg alaposan a készülék kezelőelemeivel és azok megfelelő használatával. 
Az utasításokat tegye el biztos helyre későbbi felhasználás céljából. Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolást, 
beleértve a belső csomagolóanyagokat, a nyugtát és a jótállási kártyát, legalább a garancia időtartamára őrizze 
meg. Ha szállításra van szükség, akkor csomagolja a készüléket a gyártó által szállított eredeti dobozba, ezáltal 
garantálja a termék maximális védelmét szállítás során (pl. Szervizközpontba szállításkor vagy küldéskor). 

Megjegyzés: Ha továbbítja a készüléket egy másik felhasználónak, mellékelje az utasításokat is. 
A készülék helyes használatának előfeltétele a mellékelt kézikönyvben szereplő kezelési utasítások 
betartása. Az üzemeltetési utasításokon kívül a használati utasítások a karbantartási és javítási munkákat is 
tartalmazzák. 

A gyártó nem vállal felelősséget balesetekért vagy károkért, amelyek a kézikönyv 
utasításainak be nem tartásából erednek.
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2. JELZÉSEK

Olvassa el a használati útmutatót.

Figyelmeztető szimbólum - Legyen éber 
és kövesse az általános biztonsági 
utasításokat.

A tartály térfogata kb. 6,25 liter vagy 
11 pint. A teljes térfogat feltöltése nem 
lehetséges.

Max. töltési kapacitás: Kb. 5 liter vagy 
8,8 pint.

Óvja a tartályt a napfénytől!

Nem használható tűzveszélyes 
folyadékokkal!

Ne permetezze más személyekre!

Csak a növényeket permetezze!
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Ezt a készüléket csak 0–40 °C 
hőmérsékletű folyadékkal töltse fel.

Viseljen légzésvédőt.

Viseljen permetálló vízálló ruházatot, amely 
eltakarja a test szabad részeit.

A CE jelentése "Conformity Européenne", 
ami azt jelenti, hogy "megfelel az 
EU-irányelveknek". A CE jelöléssel a gyártó 
megerősíti, hogy a termék megfelel 
a vonatkozó európai irányelveknek.

Megengedett üzemeltetési nyomás: 
Kb. 2,5 bar.

Nem használható maró hatású 
anyagokkal!

Ne permetezze elektromos készülékekre, 
elektromos kábelekre vagy vezetékekre.

Ne permetezze állatokra!
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Ne használja a terméket italokra!

Viseljen szemvédőt (védőszemüveget vagy 
arcvédőt).

Használjon védőkesztyűt.

Viseljen vízálló, permetálló cipőt.
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Biztonsági utasítások

3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Az összes biztonsági ajánlást és utasítást biztonságos helyen tárolja későbbi felhasználás 
céljából.

  FIGYELEM!
  Gyermekek vagy olyan személyek, akiknek nincs elegendő ismerete vagy tapasztalata a készülék 

használatáról, vagy csökkent fi zikai, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező személyek, soha 
nem használhatják ezt a készüléket, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, és utasítást kaptak a biztonságukért 
felelős személytől. A gyermekeknek soha nem játszhatnak ezzel a készülékkel.

  Ha a készülék megsérült, ne javítsa meg! Soha ne használja a sérült készüléket!
  Ne használja a készüléket, ha fáradt, beteg, alkohol, más drog vagy gyógyszer hatása alatt áll.
  A permetlével való érintkezés esetén bőrsérülés veszélye áll fenn. Használat közben mindig viseljen 

megfelelő szemvédőt (védőszemüveget vagy arcvédőt), védőruházatot, kesztyűt és légzésvédőt.
  Ne végezzen javításokat vagy módosításokat a permetezőgépen.
  Használat közben nem szabad enni, dohányozni és inni.
  Minden permetezés után mosson kezet és arcot.
  Óvja a terméket a földre eséstől, felborulástól, rezgéstől, rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklettől, 

közvetlen napfénytől és ütésektől szállítás közben a termék károsodásának megelőzése és a tartalom 
kiömlésének elkerülése érdekében.

  Mindig olvassa el és tartsa be a vegyszergyártó utasításait, mielőtt a permetoldatokkal dolgozna és keverné 
őket.

  A tartály kinyitása előtt engedje ki a tartályban lévő maradék nyomást a biztonsági szelep felfelé húzásával 
(3. ábra).

  Soha ne használja ezt a készüléket erős szél vagy ellenszél esetén. A permetlével való érintkezés esetén 
bőrsérülés veszélye áll fenn.

  Kérjük, keverje össze és töltse fel a permetező tartályát a környezeti szennyeződés elkerülése érdekében, 
különös tekintettel a növényvédő szerekre, műtrágyákra, fertőtlenítőszerekre vagy tisztítószerekre.

  Soha ne permetezzen más emberekre, állatokra, elektromos berendezésekre és vezetékekre, széllel szembe 
vagy vízfelületekbe.

  Ne próbálja meg kitisztítani az eltömődött részeket úgy, hogy a szájával próbálja átfújni.
  Semmilyen módon ne próbálja megjavítani vagy módosítani a terméket. A termék tisztításához és 

karbantartásához kövesse ezeket az üzemeltetési utasításokat. Csak a gyártó által jóváhagyott 
pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. A javítást csak a gyártó, annak szervizképviselője vagy hasonló 
képesítéssel rendelkező személy végezheti. Ellenkező esetben veszélyes eset keletkezhet.

  Kövesse országa balesetmegelőzési törvényeinek előírásait, és ezt a terméket külsőleg 2 évente 
ellenőriztesse szakképzett szakember, és 5 évente belsőleg ellenőriztesse.

  Évente rendszeresen ellenőrizze a terméket tiszta vízzel. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket.
  Ne használja a permetezőt, ha bármi szivárog, vagy ha a permet áramlása egyenetlen.

Tervezett használat

A termék folyadékok permetezésére szolgál otthon, a kertben és üvegházakban. A víz, növények rovarölő és 
gombaölő szerei, az országában használható fertőtlenítőszerek és vízben oldódó műtrágyák folyadékként 
használhatók. Kizárólag a BBA (Szövetségi Mezőgazdasági és Erdészeti Biológiai Kutatóközpont) által 
jóváhagyott folyékony trágya, herbicidek és peszticidek (PSM) használata megengedett. Ezeknek a jóváhagyott 
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PSM-eknek a termék gyártása során nem volt ismert káros hatása a felhasznált anyagokra. Növényi rovarirtókat, 
gombaölőket és műtrágyákat csak a permetgyártó utasításaiban meghatározott koncentrációban lehet 
permetezni. Az oldószerek, oldószertartalmú folyadékok vagy olajok permetezése egyértelmű példa a termék 
nem megfelelő használatára. A készülék csak otthoni használatra készült.

4. TERMÉKLEÍRÁS ÉS SPECIFIKÁCIÓK
A csomag tartalma:

  Nyomáspermetező
  Permetezőcső
  Hordószíj
  Felhasználói kézikönyv

A termék tulajdonságai

1 Szivattyú fogantyúja
2 Szivattyú
3 Biztonsági szelep
4 Aljzat
5 Tartály
6 Hordószíj
7 Permetező fúvócső
8 Permetezőcső
9 Illesztő anya (szívótömlő)
10 Illesztő anya (permetező fogantyúja)
11 Permetezőcső fogantyúja
12 Szívótömlő
13 Indítókar

Felkészülés különböző felhasználási körülményekre

Állapot Szükséglet

Rovarölő és gombaölő szerek növényekre, fertőtlenítők és vízben 
oldódó műtrágyák használatára.

Víz használata esetén
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5. HASZNÁLAT
ELŐKÉSÍTÉS HASZNÁLATHOZ (KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS)

  Csomagolja ki az összes részt, helyezze egyenes felületre, és ellenőrizze, hogy az összes szállított rész teljes 
és sértetlen.

  A permetezőcső rögzítése (lásd 1.kép). Forgassa el az illesztő anyát (10) az óramutató járásával ellentétes 
irányba, hogy kioldja a fogantyúból (11). Tolja a permetezőcsövet (6) a fogantyúba (11), amennyire csak 
lehet. Húzza meg az illesztőanyát (10) az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

  FIGYELEM!
A termék minden egyes használata előtt ellenőrizze, hogy nem sérült, nincs eltömődve, 
és hogy minden alkatrész rendeltetésszerűen működik. A gumi alkatrészek, például 
tömlők vagy tömítőgyűrűk, nem tartalmazhatnak repedéseket vagy pórusokat. Különös 
fi gyelmet fordítson a biztonsági eszközökre. Biztosítsa, hogy minden csatlakozás stabil 
legyen. Tavasszal első használat előtt ellenőrizze a terméket.

Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően működik! A nyomáspermetező minden egyes használata előtt ellenőrizze, 
hogy nem sérült láthatóan és biztonságosan működik. Ezt a következő tesztekkel és ellenőrzésekkel teheti meg:

  Ellenőrizze a tartály (5), a szívótömlő (12) és a hordószíj (6) látható sérüléseit.
  Ellenőrizze, hogy a tömlő csatlakozása nem szivárog.
  Ellenőrizze, hogy a cső csatlakozása nem szivárog.
  Pumpálja fel a kézi nyomáspermetezőt. Húzza fel a biztonsági szelepet (3) az ütközőig. Hallani kell 

a szivárgó nyomást.

  FIGYELMEZTETÉS: 
Ne használja a terméket vizuális sérülés vagy meghibásodás esetén.

NYOMÁSPERMETEZŐ TARTÁLYÁNAK FELTÖLTÉSE ( 2. ÁBRA)

  FIGYELEM! 
Ne lépje túl a névleges térfogatot! Győződjön meg arról, hogy a permetlé megfelelő 
a termékhez. Győződjön meg, hogy az Ön országában megengedett a peszticidek, 
folyékony műtrágyák vagy tisztítószerek használata.

  Ügyeljen arra, hogy a talaj, ahol mozogni kíván, vízszintes és szilárd legyen. Használat közben kerülje 
a kiömlést. Kerülje a környezetszennyezést.

  Nyomja lefelé a szivattyú fogantyúját (1) és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. 
Megjegyzés: A tartály kinyitása előtt húzza felfelé a biztonsági szelepet (3) a tartályban (5) fennmaradó 
maradék nyomás felszabadításához.

  Húzza ki a szivattyút (2) a tartályból (5).
  Most töltse meg a tartályt. 

Megjegyzés: A tartályt (5) csak annyi folyadékkal töltse fel, amelyre valóban szüksége van egy adott 
permetezéshez (legfeljebb 61).

  Helyezze vissza a szivattyút (2) a tartályba (5), és forgassa el a szivattyú fogantyúját (1) az óramutató 
járásával megegyező irányba, amennyire csak lehetséges.
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ÜZEMELTETÉSI NYOMÁS KIALAKÍTÁSA

  Mozgassa a szivattyú fogantyúját (1) felfelé és lefelé, amíg a permetezőt a maximálisan megengedett üzemi 
nyomást meghaladó nyomásra nem pumpálja.

  Megjegyzés: amikor a tartályban a levegő nyomása eléri a maximumot, a nyomást automatikusan 
kiengedi a biztonsági szelep (3).

  Tolja a szivattyú fogantyúját (1) a mélyedésekbe.
 Megjegyzés: Hordozás vagy szállítás előtt ellenőrizze, hogy a fogantyú mélyedésekkel van rögzítve 

a tartalom elvesztésének, sérülésének vagy személyi sérülés elkerülése érdekében.

PERMETEZÉS

  FIGYELEM!
Számoljon a szél, az eső, valamint más éghajlati és környezeti feltételekkel, hogy 
megakadályozza az ellenőrizetlen vagy nem szándékos folyadékeloszlást.

  Akassza vállra a nyomáspermetezőt a hordószíj segítségével (6). 
Megjegyzés: Győződjön meg, hogy a permetező mindig függőleges helyzetben van.

  Tartsa erősen a permetezőcsövet a fogantyúval (11), és irányítsa az állítható szórófejet (7), pl. növényre.
  Kezdje el a permetezést az indítőkar (13) megnyomásával.
  Állítsa meg a permetezést az indítőkar (13) megnyomásával.

 Megjegyzés: Amikor a tartályban (5) lévő nyomás már nem elegendő a permetezéshez, pumpálja 
a tartályt (5) a nyomás növelése érdekében.

  Permetezés után húzza a biztonsági szelepet (3) a lehető legnagyobb mértékben felfelé, hogy a tartályból 
(5) maradék nyomás kiszabaduljon (lásd a 3. ábrát).
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6. HIBAELHÁRÍTÁS
Ha problémába ütközik, próbálja meg megoldani az alábbi megoldások szerint, vagy vegye fel a kapcsolatot 
a kereskedővel vagy a gyártóval.

Hiba Okok Megoldás

Folyadék szivárgás vagy nem 
megfelelő permetezés

Laza vagy sérült tömítőgyűrű.
A fúvóka- vagy szívószűrő 
eltömődött.
A fúvóka részlegesen el van 
tömődve.

Húzza meg vagy cserélje ki.
Tisztítsa ki.
Tisztítsa ki vagy javítsa meg.

A szivattyú fogantyúja túl nehéz 
a kezeléshez

A dugattyú tömítőgyűrűje nincs 
megfelelően megkenve.
Túl nagy a nyomás a tartályban.

Kenje meg a tömítőgyűrűt 
kenőanyaggal
Hagyja abba a nyomás 
létrehozását. Ellenőrizze, hogy 
a nyomáscsökkentő szelep nincs 
eltömődve. Szükség esetén javítsa 
meg.

A szivattyú fogantyúja túl könnyű 
a kezeléshez

Kopott vagy levált dugattyútömítés.
Levált vízálló alátét.

Cserélje ki a dugattyútömítés.
Javítsa meg.

Levegő permetezése víz helyett A tartályban lévő szívótömlő levált. Távolítsa el a tömlő fedelét, és 
húzza meg a szívótömlőt.

Nincs vagy egyenetlen permet 
áramlik

Dugulás. Ellenőrizze és tisztítsa meg 
a szívótömlőt és a fúvókát.
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7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
  FIGYELEM! 

Tisztítás előtt mindig engedje ki a maradék nyomást (lásd 3. ábra). A permetezéshez 
hasonlóan megfelelő egyéni védőeszközökkel (PPE) védje magát a veszélyes 
anyagokkal szemben. Tegyen óvintézkedéseket a veszélyes anyagok által okozott 
környezetszennyezés ellen.

  FIGYELEM! 
Ha úgy tűnik, hogy a fúvóka (7) eltömődött, ne próbálja átfújni a szájával.

Minden használat után tisztítsa meg a nyomáspermetezőt.

1. Kézi nyomáspermetező tisztítása
  Csavarja le a permetező fúvókát (7).
  Tisztítsa meg a szórófejet (7) folyó víz alatt.
  Ha a permetező fúvóka (7) eltömődött, tisztítsa meg úgy, hogy tűt húz át a fúvókán.
  Öblítse ki vízzel a nagynyomású permetezőt, a csöveket és tömlőket.
  Tisztítsa meg a termék felületét nedves ruhával.

2. Szívótömlő tisztítása (12)
  Lazítsa meg a szívótömlő illésztőanyáját (9) a tartályon (5).
  Húzza ki a szívótömlőt (12) a tartályból (5).
  Tisztítsa meg a szívótömlőt (12) folyó víz alatt.
  Tisztítás után helyezze vissza a szívótömlőt (12) a tartályban (5) lévő nyílásába.
  Húzza meg kézzel az illesztőanyát (9).

3. Szivattyú (2) és tartály (5) tisztítása
  Távolítsa el a szivattyúegységet (2) és öblítse le a csap alatt.
  Öblítse le vízzel a permetezőtartályt (5). Fordítsa fejjel lefelé, hogy teljesen kiürüljön.

TÁROLÁS

  Engedje ki a maradék nyomást, amely használat után a tartályban (5) maradt. Ehhez húzza felfelé 
a biztonsági szelep gombját (3) addig, amíg a szivárgó levegő már nem hallható.

  Téli tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket, és hagyja megszáradni. Ez megakadályozza 
a fagykárokat.

  Tárolás előtt tisztítsa meg a nyomáspermetezőt.
  Távolítson el minden permetfolyadékot a tartályból (5) és a csövekből.
  Tárolja a nyomáspermetezőt száraz, pormentes környezetben.
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8. MŰSZAKI ADATOK
Max. üzemeltetési nyomás: 2,5 bar

Optimális üzemeltetési nyomás: kb. 1,5 bar

Biztonsági szelep: 2,6 - 3,0 bar

Névleges térfogat: 5 l

Bruttó tömeg (üres eszköz): kb. 1,15 kg

Bruttó tömeg (5 l tartalom) 7,69 kg

Bruttó térfogat: kb. 6,25 l

Üzemi hőmérséklet: 0 - 40 °C

Permetezőcső hossza: kb. 500 mm

Teljes rendelkezésre álló térfogat: 30 ml

A nyomásszelep működési tartománya: 1,4 ±0,2 bar (min. nyitási nyomás)

1,1 ±0,2 bar (min. zárási nyomás)

Átlagos áramlási sebesség (ml/perc): 210

Tartály mérete: Ø 75 × 335 mm

Szűrő típusa és mérete: 0,9 × 0,9 mm

Fúvóka: nyílás átmérője Ø 1,2 mm
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9. JÓTÁLLÁS
A termékre törvényes garancia vonatkozik.

A nem megfelelő kezelés vagy üzemeltetés, helytelen elhelyezés vagy tárolás, helytelen csatlakoztatás vagy 
telepítés, valamint erő vagy egyéb külső hatások által okozott károkra ez a garancia nem vonatkozik. Javasoljuk, 
hogy fi gyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, mivel fontos információkat tartalmaznak.

 Megjegyzés:
1. Ha a termék nem működik megfelelően, először ellenőrizze, hogy vannak-e olyan külső körülmények, mint 

például az elektromos készülékek áramkimaradása vagy a nem megfelelő kezelés.
2. Felhívjuk fi gyelmét, hogy a hibás termékhez a következő dokumentumokat és információkat kell mellékelni:

- A vásárlást igazoló nyugta
- A modell leírása/típusa/márkája
- A hiba és a probléma legrészletesebb leírása

Garanciális igény vagy hiba esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
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Megsemmisítés

10. MEGSEMMISÍTÉS
A teljes csomagolás újrahasznosítható anyagokból készül, amelyeket a helyi újrahasznosító 
létesítményben adhat le. A kiselejtezett termék megsemmisítésével kapcsolatos további információkért 
forduljon a helyi hulladékkezelő szolgálathoz.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
Az összes használt csomagolóanyagot a hulladékkezelő hatóság által kijelölt helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé 
dobni. Vigye el a termékeket az erre meghatározott gyűjtőudvarokba, ahol gondoskodnak 
helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió 
egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos 
új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő 
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul 
a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti 
és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi 
önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen 
típusú hulladék helytelen megsemmisítése esetén a vonatkozó nemzeti előírásoknak 
megfelelően bírságok szabhatók ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt 
a termék eladójától vagy forgalmazójától. Megsemmisítés Európai Unión kívüli 
országokban. Ha ezt a terméket likvidálni szeretné, kérje a helyi hatóságoktól vagy 
a forgalmazótól a megsemmisítéssel kapcsolatos információkat.

Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és e változtatások jogát fenntartjuk.

Eredeti nyelvű felhasználói kézikönyv.







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, 
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi im-
portőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyár-
tási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:








