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 חשוב!

קרא מדריך הפעלה זה בעיון לפני ההפעלה, 
 והקפד לציית לתקנות הבטיחות!

 

מרסס לחץ עם 
 סוללה נטענת

    416 LI 

 מיוצר בגרמניה
 

 
  



   2 עברית

 Li 416 מרסס לחץ עם סוללה נטענת -עברית  -
 

 מדריך הפעלה
 תרגום מדריך הפעלה 

 
 זהירות!

מדריך הפעלה זה לפני הפעלת היחידה, קרא 
 בעיון, והקפד לציית לכל כללי הבטיחות.

 

להבטחת המשך הפעולה התקניה של המכשיר, ולהפקת 
הביצועים האופטימליים למשך שנים רבות, הקפד לפעול 

 על פי כל הנחיות התפעול והתחזוקה.
 

המורשה שלך ישמח לסייע לך במידה  SOLOמשווק 
 ותתעוררנה שאלות.

 
 ECהצהרת תאימות 

בדף נפרד מהווה חלק מהוראות  ECהצהרת התאימות 
 ההפעלה הללו.

 
 דרישות ברמה הלאומית

ייתכן שמרסס הלחץ יהיה כפוף לדרישות הלאומיות בנוגע 
לבדיקה שוטפת על ידי גופים ייעודיים לכך, כמוגדר בתקנה 

EC1/2009/1281. 
 

 אריזה וסילוק

להגן על הציוד מפני נזק שמור על האריזה המקורית כדי 
 במהלך השינוע, במידה ותרצה לשלוח אותו למקום אחר.

במידה ואין צורך בחומרי האריזה, יש לסלק אותם בהתאם 
על פי התקנות המקומיות הישימות. חומרי אריזה מקרטון 

הינם חומרי גלם שניתן למחזר או לעשות בהם שימוש 
 חוזר.

 

זכור לסלק אותו בהתאם בסיום חיי השירות של הציוד, 
 להנחיות הרשמיות ולתקנות החלות באזורך.

 
 
 
 

 
כדי שנוכל להמשיך ולפתח את המוצר, אנו שומרים את 

הזכות לשנות את התיכון ואת התצורה של כל מוצר ללא מתן 
 הודעה מראש.

 

מסיבה זו, לא נקבל כל תביעה הקשורה בטקסט 
 ובתרשימים שבמדריך זה.

 
 
 
 
 
 

 
של הפרלמנט האירופאי ושל  EC/2009/128הנחיה    1

קובעת מסגרת עבודה  2009באוקטובר  21-המועצה מה
לפעילות קהילתית לצורך שימוש בר קיימא בחומרי 

 הדברה.

 

 סמלים
 

הסמלים הבאים נמצאים בשימוש במדריך הפעלה זה והם 
 מופיעים על גבי המכשיר עצמו:

 

 במדריך ההפעלה:
 

 המדריך בעיון.קרא את       
 

אי ציות להוראות עלול לגרום לתאונות  סכנה! 
 ולפציעה מסכנת חיים.

 

  לבש את ביגוד המגן המתואר.      

 לבש כפפות מגן.     

 השתמש במגן פנים
 )לדוגמה, משקפי בטיחות(.

 

השתמש במסכת נשימה.       

  העישון אסור.     

 חשופה.אין להשתמש בלהבה     

 מרחק מינימלי בין המוצר לצופים מהצד:  

 יארד( 16-מטרים )כ 15
 

 

 על גבי המכשיר:

 (:12מתג משאבה )
 

 (, עםIמתג משאבה פעיל ללחץ תפעול נמוך )מצב 
 35.7באר ] 2.46-פיה סטנדרטית: כ

 אטמוספירות[
 

 "(Oמתג משאבה כבוי )מצב "
 

, עם (IIIמתג משאבה פעיל ללחץ תפעול גבוה )מצב         
 אטמוספירות[ 62.4באר ] 4.3-פיה סטנדרטית: כ

 

 אין להשליך ציוד חשמלי לפח האשפה הביתי.
הקפד לסלק או למחזר את המכשיר ואת כל 

האביזרים החשמליים במתקן סילוק או מחזור 
 רשמי המיועד לציוד חשמלי.
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   4 עברית

 תקנות בטיחות 3אחריות /  2חלקים נלבשים /  1

 

 חלקים נלבשים 1
 

חלקים שונים חשופים לבלאי ספציפי ליישום או לבלאי 
 להחליפם במידת הצורך.רגיל, ויש 

 

החלקים הבאים חשופים לבלאי רגיל ואינם מכוסים באחריות 
 היצרן:

 כל חלקי הגומי הבאים במגע עם חומר הריסוס 

 פיית מרסס 

 מסננים 

 אטמים 

 סוללה נטענת 

 נתיך 
 

 

אחריות  2
 לשנתיים

 

החברה מעניקה בזאת אחריות על איכות נקייה מבעיות, 
ותשא בעלות החלפת חלקים פגומים מבחינת חומרים או 

שיתגלו בהם פגמים בייצור במהלך תקופת האחריות 
 הנקובה לאחר תאריך הרכישה.

 

לתשומת לבך: ייתכן שתנאי האחריות הספציפיים ישתנו בין 
 ארצות.

הסחורה. יצרן המוצר אחראי  במקרה של ספק, שאל את יצרן
 על יישום האחריות.

 

לתשומת לבך: החברה לא תוכל לשאת בחבות לנזקים 
 הנובעים מהסיבות הבאות:

 אי תאימות להוראות ההפעלה. 

 התרשלות בביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים. 

בלאי כתוצאה משימוש רגיל )במיוחד: אטמים,  

 ומסננים(.ממברנות, קולרים, פיות מרססים 

 שימוש בחומרים שלא אושרו. 

 שימוש בכוח, טיפול לא הולם, שימוש לרעה ותאונות. 

ניסיון לבצע כיוונים ותיקונים על ידי אדם  
 שאינו מוסמך לכך.

 שינוי לא מורשה או שינויים אחרים במכשיר. 

שימוש בחלקי חילוף שאינם מתאימים או בחלקים שאינם  
 וחלקים מעין אלה הינם הסיבה לנזק.מקוריים במידה 

שימוש במדיה שלא אושרה לשימוש במיכל חומר  
 הריסוס.

נזק שנגרם כתוצאה מהשימוש במוצר במהלך השכרה או  
 חכירה.

 

לא ניתן לכלול עבודות ניקוי רגיל, כיוונים או תחזוקה כחלק 
 מהאחריות.

 

כל עבודה במסגרת האחריות תתבצע באחד ממרכזי 
 מורשים של החברה.השירות ה

 תקנות בטיחות 3
 

 שימוש נכון / אזורי יישום 3.1
 

של  הריסוסיש להשתמש במרסס לחץ זה רק למטרת   

על צמחים, חומרי הדברת מזיקים להגנה נוזליים  םחומרי
וחרקים, חומרים קוטלי עשבים ודשן נוזלי הזמין 

ממשווקים מתמחים ומורשים, וכן למטרת התזה של מים 
 נקיים. 

 פעל על פי כל ההוראות שסופקו על ידי יצרן חומר הריסוס.  

מומלץ להשתמש אך ורק בחומרי ריסוס שאושרו לשימוש   

ישום הנזכרים לעיל על ידי כחומרי ריסוס בתחומי הי
 הרשויות הרלבנטיות בארצך.

יש להשתמש במרסס הלחץ רק ביישומים הקשורים   

בחקלאות, טיפול בעצים, יערנות, גידול פירות וירקות, 
 כרמים, וטיפוח חממות בבית ובגן עם אוורור מתאים.

אין להשתמש במרסס הלחץ לכל מטרה אחרת, לדוגמה   
נוזלי או להתזה של כל חומר פרט  לצורך התזה של צבע
 לנוזלים שצוינו לעיל!

ספציפית אין להתיז חומרים אגרסיביים, נוזלים המכילים 
 חומרים חומציים או ממיסים, חומרי טיהור או הפריה 

 באמצעות מכשיר זה!

  שתמש בנוזלים אשר הטמפרטורה שלהםלעולם אל ת 

 .C [104 °F]° 40עולה על 

שהמפעיל יוכל לבדוק את עמידות החומר לכימיקלים  כדי  

מסוימים שבחומר הריסוס, אנו נספק פרטים של חומרים 
 הנמצאים בשימוש במרסס הלחץ.



 5עברית 

  תקנות בטיחות

 

 

 הוראות בטיחות כלליות 3.2
 

הוראות הקדש זמן לקריאה בעיון של 
 ההפעלה הללו

לפני השימוש הראשון במכשיר, ושמור אותן במקום בטוח 
 לאחר מכן.

 היזהר תמיד כשאתה משתמש במכשיר.
 

 במידה ולא תציית להוראות הבטיחות, הנך מסכן את חייך.
כמו כן, חשוב גם לציית לכל תקנת בטיחות ובריאות רלבנטית 

 החלה במקום העבודה.
 

הבטיחות, להוראות התפעול או  אדם שלא יציית להוראות
להוראות התחזוקה יישא בחבות לכל נזק ונזק עקיף שייגרם 

 כתוצאה מכך.
 

יש לוודא כי הוראות ההפעלה תהיינה זמינות בכל עת, בין 
אם המכשיר בשימוש ובין אם לאו. כל אדם שהתבקש 

להשתמש בציוד או לבצע עבודה עם או במכשיר )כולל 
 ותיקונים( חייב לקרוא הוראות אלו.שירות, תחזוקה 

 

מפעיל המשתמש במכשיר בפעם הראשונה יקבל תדרוך   

 לפני השימוש בציוד. SOLOמעשי ממשווק של 

מורשים להשתמש במכשיר זה  18אנשים מתחת לגיל   

 להגנה על צמחים רק תחת פיקוח.

לעולם אל  הרחק בני אדם ובעלי חיים מאזורי העבודה.  

ן בני אדם, בעלי חיים או חפצים. הדבר עלול תרסס בכיוו
לגרום להם נזק. זכור שהנוזל נפלט מהפייה כשהוא 

בטמפרטורה גבוהה. כתוצאה מכך, הזרם עלול להעיף 
חפצים ולהוות סכנה במקרים מסוימים. המשתמש אחראי 

 לכל סכנה או 
 תאונה שקשורה בבני אדם אחרים ו/או ברכושם.

יועבר אך ורק לבני אדם המכירים  הציוד יושכר, יושאל או  

ציוד מסוג זה ואת אופן הפעלתו, ואשר קראו את הוראות 
ודא תמיד שאתה מצרף את הוראות ההפעלה  ההפעלה.
 למכשיר.

כשאתה משתמש במכשיר, ודא שמצבך הנפשי תקין,   
 שאינך סובל מחוסר שינה ושבריאותך תקינה.

 אין להשתמש במכשיר במצב עייפות או מחלה.

לעולם אל תשתמש במכשיר זה תחת השפעת   

אלכוהול, סמים או תרופות שעלולים לפגוע במהירות 
 התגובה שלך.

לעולם אל תבצע כל שינוי באף ציוד בטיחות או   
 בקרות תפעול.

לעולם אל תשתמש במכשיר במידה וחלק ממנו אינו בטוח   

 לשימוש או שאינו במצב כללי המאפשר שימוש בטוח בו.
י השימוש במכשיר, ודא תמיד שבטוח להשתמש בו לפנ

 .10בהתאם לסעיף 

השתמש אך ורק בחלקי  החלף מיד חלקים פגומים.  
 .SOLOחילוף מקוריים של 

השתמש אך ורק באביזרים ובתוספות אשר סופקו ואושרו  

 ספציפית על ידי החברה להתקנה במכשיר.

האיכות של חלקי חילוף בהם נעשה שימוש מהווה אף היא  

גורם חשוב בהבטחת האמינות של המכשיר ובטיחות 
השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים של  השימוש בו.

SOLOם שיוצרו באותו , משום שאלה הם החלקים היחידי
הציוד ובאותם התנאים בהם יוצרו החלקים הקיימים 

 במכשיר. דבר זה יבטיח את האיכות הגבוהה ביותר וכן 
גורמים חיוניים בהבטחת בטיחות,  –התאמה מדויקת 

אמינות ותפקוד תקין של המכשיר. חלקי חילוף ואביזרים 
 SOLOזמינים אצל משווק  SOLOמקוריים של חברת 

מוך אליך. למשווק זה יש גם גישה אל המורשה הס
רשימת חלקי החילוף הנחוצים, מהם ניתן לקבל 

מק"טים. כמו כן, המשווק מתעדכן בנוגע לשיפורים 
שוליים ושינויים בסדרת החלקים המוצעים. לתשומת 

לבך: השימוש בחלקי חילוף שאינם מקוריים יגרום 
 לפקיעת תוקף האחריות שקיבלת למוצר.

עשה שימוש במכשיר, יש לשמור אותו במקום במידה ולא נ 
בטוח בו הוא לא יסכן את הבריאות והבטיחות של בני 

הכן את המכשיר לאחסון בהתאם לסעיף  אדם אחרים.
. ודא שהמכשיר מאוחסן במקום בטוח בו אנשים 9.8

 שאינם מורשים לא יוכלו לגשת אליו.
 

 (PPEציוד מגן אישי )בגדי עבודה /  3.3
 

ללבוש תמיד ביגוד מגן מתאים על פי התקנות יש 
  הרלבנטיות.

על הביגוד להגן על כל חלקי הגוף מפני מגע עם חומרי 
כלומר  -הריסוס ומפני חפצים אותם המכשיר מעיף באוויר 

כפפות מגן, הגנה על הפנים )לדוגמה, משקפי מגן(, נעלי 
מגן, הגנה על הגוף )כגון סינר גומי(, ואף אמצעי נשימה 

 מידה ויש צורך.ב

כלומר שהוא הדוק אך לא  -יש לוודא שהביגוד מתאים  
 מפריע.

 יש לנעול נעלי מגן עם אחיזה טובה, עדיף נעלי בטיחות. 

 יש ללבוש כפפות מגן מונעות החלקה. 

יש להשתמש באמצעי הגנה על הפנים )כגון משקפי  

 מפני חומרי הריסוס.מגן( 

יש להשתמש תמיד באמצעי נשימה במידה  

והעבודה מתבצעת בתוך צמחים צפופים 
וגבוהים, בחממות, בבורות באדמה או בשוחות, 
 וכן כאשר נעשה שימוש בחומרי ריסוס מסוכנים.

 יש להחליף מיד כל פריט ביגוד שנספג בחומר הריסוס. 

 שטוף את בגדי העבודה באופן קבוע. 

אל תענוד עניבה, תכשיטים  לעולם אל תלבש צעיף, 

רפויים או פריטי לבוש נוספים שעלולים להיתפס בשיח 
 או בענף.
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 טיפול בטוח בחומרי הריסוס 3.4
 

מזיהום הסביבה, אספקת המים ו/או מערכות ביוב  הימנע  

 ציבוריות בחומר ריסוס או בחומר ניקוי!
הקפד למנוע זיהום כאשר אתה מערבב, ממלא, 

משתמש, מנקז, מנקה, נותן שירות ומשנע את המכשיר 
 באמצעות השימוש במכלים ובנהלים מתאימים.

אל לעולם אין לאפשר חדירה של חומר ריסוס וחומרי ניקוי  

גם לא באמצעות  -תוך מערכת אספקת המים הרשאית 
שאיבה הפוכה במהלך המילוי, אל תוך מערכות הביוב 
הציבוריות, התזה על גבי שטחים ריקים, ניקוז אל תוך 

כמו כן,  גופי מים טבעיים או השלכה לפח האשפה הרגיל.
יש להיזהר גם במהלך המילוי ולוודא שחומר הריסוס אינו 

 תוך צינורות המים. חומרי ריסוס  נשאב בחזרה אל
וחומרי ניקוי, וכן כל שאריות חומרי הריסוס והניקוי ייאספו 

במיכל מתאים ויפונו במתקנים שאושרו עבור פסולת כימית 
ביתית. לקבלת פרטים אודות מתקן הסילוק הקרוב אליך, 

 צור קשר עם הרשויות המקומיות.

 אין לבוא במגע ישיר עם חומרי הריסוס. 
ם חומרי ריסוס המסוכנים מקרה של מגע ישיר עב

שטוף מיד את חלקי הגוף הנגועים בכמות  לבריאות,
גדולה של מים נקיים. החלף מיד את הבגדים הספוגים 

 בחומרי הריסוס ופנה מיד לקבלת ייעוץ רפואי.

 לעולם אל תאכל ואל תשתה תוך כדי הטיפול 
 בחומרי ריסוס.

הפסק מיד את העבודה במידה ואינך מרגיש טוב, או אם  

במידה ומצבך אינו משתפר, פנה  אתה חש עייפות חריגה.
 לקבלת ייעוץ רפואי.

לעולם אל תאפשר לילדים או לכל מי שאינו מכיר את אופן  

 הטיפול בחומר ריסוס מסוג זה לטפל בחומר.

נקה את מיכל חומר הריסוס ואת כל החלקים האחרים  

שהכילו את חומרי הריסוס במידה ועליך להחליף את 
לשטיפת משקעים מהמשאבה ומהצינור,  חומר הריסוס.

הפעל את מרסס הלחץ עם מים נקיים לאחר ניקוי מיכל 
חומר הריסוס ולפני מילוי המכל בחומר הריסוס הבא. 

 דבר זה ימנע סכנה של תגובה כימים 
 בין שני החומרים.

חומרי הריסוס רעילים  -סגורים  לעולם אל תרסס בחללים 

יש להשתמש בציוד הריסוס רק,  ומהווים סכנת הרעלה.
לדוגמה, בחממות בהן ישנו אוורור מתאים. יש להציב 

 שילוט מתאים בחממות שעברו טיפול.
 אין להרשות כניסה לחממה עד שהיא אווררה היטב.

בסיום הריסוס, הכן את המכשיר לאחסון בהתאם לסעיף  

 וף היטב את פניך ואת ידיך בסבון., שט9.8

 הסר את בגדי העבודה וזכור לכבס אותם באופן תדיר.
חומר ריסוס שנותר במכשיר ולא היה בשימוש עלול לגרום 

 קורוזיה, ואף 
לגרום נזק למכשיר. יש לשים לב במיוחד לחלקים 

 מתבלים כגון פיות ריסוס, מסננים 
 ואטמים.

 
 עןובמטטיפול בטוח בסוללה הנטענת  3.5

 

יש לחבר את המטען רק אל אספקת חשמל במתח שבין  
יש לחבר אותו תוך  הרץ. AC, 50/60וולט  240-ל 100

 שימוש במתאם הנכון.

ית מתאימה לפני ודא שאספקת המתח הראש -
 שתחבר את המכשיר.

 השתמש בתקע מתאים למתאם החשמל. - 

אין לחבר את המטען לאספקת חשמל בארצות בהן  -
לא צורף מתאם חשמל מתאים יחד עם מרסס הגב 

או בארצות בהן המתח באספקת החשמל שונה 
במקרה מעין זה, יש  ממתח הפעולה של המטען.

לפנות למשווק המקומי ולברר בנוגע לאפשרויות 
 חיבור המטען אל אספקת החשמל הראשית.

אחוז תמיד את המטען כשאתה מחבר או מנתק אותו  

 לעולם אל תמשוך את הכבל. משקע החשמל.

 SOLOהמטען מיועד אך ורק לטעינת הסוללה הנטענת של  

הטעינה, ודא תמיד לפני  אשר צורפה למרסס לחץ זה.
 שהסוללה מחוברת נכון אל המטען.

המיוצר על ידי  TNS30Wבמטען דגם  השימוש הערה:
ShenZhen TengShun Power Supply  עבורSOLO 

 שסופק עם המכשיר, ובו בלבד לטעינת סוללת המרסס.

 כבה תמיד את המשאבה כאשר המטען מחובר. 

לעולם אל תקצר בין שני המגעים של הסוללה הנטענת  

 ( באמצעות חפץ מוליך )קיצור מעגל(.-)+ / 

הרחק את המטען, את הסוללה הנטענת ואת כל חלקי  

יש לנקות את  האלקטרוניקה האחרים מנתזי מים.
האזורים הללו בעזרת מטלית יבשה או לחה במקצת. לפני 

שקע ואת כבל הניקוי, נתק תמיד את תקע החשמל מה
 הטעינה משקע הטעינה במכשיר.

לעולם אל  הסוללה הנטענת מכילה חומרים מסוכנים. 

 תפתח את הסוללה או את המטען.

טעינת הסוללה תיעשה אך ורק באמצעות המטען  
 המקורי.

אין להשליך את הסוללה הנטענת והמטען לפח האשפה  

זכור להביא אותם אל מתקן סילוק רשמי  הביתי הרגיל.
 עבור ציוד חשמלי.
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 רשינוע המכשי 3.6
 

 כבה תמיד את משאבה במהלך שינוע המכשיר.  

למניעת נזק וסכנות פוטנציאליות למשתמשים אחרים  

בכביש, יש להשתמש בציוד קיבוע כדי להדק את המכשיר 
למקומו וכדי למנוע התהפכות ונפילה במהלך השינוע 

 ברכב.

נקוט באמצעים המתאימים וודא שחומר הריסוס לא יוכל  

בדוק את מיכל חומר הריסוס, את  לנזול או להישפך.
המשאבה ואת כל הצינורות דרכם זורם חומר הריסוס, 
וחפש נזילות. לפני שינוע המכשיר, מומלץ להכין אותו 

 .9.8סעיף לשינוע על פי 
 

 לפני ובמהלך העבודה 3.7
 

לפני כל תחילת העבודה עם המכשיר, בדוק את המכשיר  

 .10כולו וודא שהוא בטוח לשימוש על פי סעיף 

בדוק את מיכל חומר הריסוס, את המשאבה ואת כל 
 הצינורות דרכם זורם חומר הריסוס

 וחפש נזילות.

לעולם אל תתחיל בעבודה במידה וזיהית חריגות או  

 ל מסגרת התמיכה(, אם נזילות, אם זיהית נזק לציוד )כול
כיווני המכשיר אינם תקינים או במידה והציוד אינו פועל 

כשורה. במקרה מעין זה, הבא את המכשיר לבדיקה 
 .SOLOבסדנה מורשה של 

במקרה של הפרעות חמורות או תאונות במהלך הפעלת  

המכשיר, כגון עשן, ריח חזק מהמכשיר או במידה 
היחידה מגופך ושמור והמכשיר עולה באש, הסר מיד את 

במקרה שריפה, צור מיד קשר עם מכבי  על מרחק בטוח.
 האש.

אף  המכשיר יופעל על ידי אדם אחד בלבד בכל זמן נתון. 
של פחות  להימצא ברדיוס אדם אחר אינו מורשה 

 .באותו הזמןיארד[  16-]כמטרים  15-מ

הפנה  בהפעלת המשאבה, ודא ששסתום הכיבוי סגור. 

 את צינור הריסוס לאזור פתוח.

ודא תמיד שיש תחלופת אוויר מספיקה כאשר אתה עובד  

בתנאים מוגבלים, בין צמחיה צפופה וגבוהה, וחממות, 
 בבורות באדמה או בשוחות.

הישאר לתמיד במרחק קריאה עם אנשים שיכולים  
 ירום.להזעיק עזרה במקרה ח

 צא להפסקות במרווחים קבועים. 

 לעולם אל תאכל ואל תשתה תוך כדי ריסוס. 

 לעולם אל תעשן באזורי העבודה. 

כשאתה מסיר את שפופרת המרסס, אל תכוון את הקצה  

 כלפיך או כלפי בני אדם אחרים.
 

 תחזוקה, תיקונים ואחסון  3.8
 

הנך מורשה לבצע בעצמך עבודות תחזוקה ותיקונים רק 
כל  במידה והעבודות הללו צוינו בהוראות ההפעלה הללו.

עבודה מסוג אחר תתבצע במעבדת תיקונים מורשה של 
SOLO. 

 

התיקון של מכשירים מודרניים וכן של מכלולים הקשורים 
בבטיחות מצריך קבלת הכשרה מיוחדת והסמכה במעבדת 

 תיקונים המצוידת 
בכלים ובמכשירי בדיקה מיוחדים. לרשות המתקן יעמדו 

ק לך את הפתרון ההכשרה, הניסיון והציוד הדרושים כדי לספ
 המשתלם ביותר, וכן כדי לסייע לך בדרכים שונות 

 באמצעות ייעוץ ושירות.
 

אין לספק שירות למכשיר, אין לתקן אותו ואין  
 להשאירו בקרבת להבות חשופות.

לפני ביצוע של עבודת תחזוקה או תיקונים, וכן לפני פתיחת  
ן מיכל חומר הריסוס, כבה את המשאבה ונתק את המטע

 משקע הטעינה של המכשיר.

יש להקפיד ולכבות את המשאבה ולשחרר את הלחץ  

מהמכשיר לפני פתיחת ההברגה של צינור הלחץ הגבוה 
, כתלות בדגם(, 9(, מד הלחץ )8(, שסתום הניתוק )7)

 (.11( ותוסף הפייה )10שפופרת המרסס )
לשחרור הלחץ מהמכשיר, כאשר המשאבה כבויה, החזק 

או במיכל את שפופרת המרסס בתוך מיכל חומר הריסוס 
אחר המתאים לחומר הריסוס, והפעל את שסתום הניתוק 

 עד שלא יותז נוזל.

 בחלקי חילוף תיקונים יתבצעו אך ורק תוך שימושכל ה 
 .SOLOמקוריים של 

אין לבצע כל שינוי במכשיר, משום שהדבר עלול לפגוע  

 בבטיחותו ואף לגרום לתאונה או לפציעה.
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 מבט: על, מיכל חומר ריסוס פתוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מבט: צד ימין, חלק תחתון
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מבט: מארז מגן פתוח                        מטען ומתאם שקע אספקת חשמל   
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 הכנת המכשיר לשימוש 6

 

 הכנת המכשיר לשימוש 6
 

 הרכבה   6.1
 

מרסס הלחץ עם הסוללה הנטענת מפורק לפני המשלוח. 
 לפני השימוש, יש להרכיב את כולו מחדש.

 

 חיבור הסוללה הנטענת:

 " )משאבה כבויה(.O( במצב "12ודא שמתג המשאבה )

 (:10הרכבת שפופרת המרסס )
 
 
 
 
 
 
 
 
משמשת כאטם בין שפופרת  מ"מO  (16x3 )-טבעת ה 

הדק ידנית את אום  (.8ושסתום הניתוק ) (10המרסס )
 ( שבשסתום הניתוק.aהחיבור )

 

בסיום העבודה, שפופרת המרסס אמורה להיות 
 מחוברת אל תושבת שפופרת המרסס.

 

 התקנת מד הלחץ )כתלות בדגם(:

הברג החוצה את הצווארון השחור בעל התבריג  
 הניתוק.ושלוף אותו משסתום 

הברג את הצווארון השחור בעל התבריג של ערכת אביזר  
 מד הלחץ על גבי שסתום הניתוק.

לצווארון התבריגי והברג את מד הלחץ  Oהכנס טבעת  

אין להשתמש  אל הצווארון בעל התבריג בהידוק ידני.
 בכלים!

 

 

-( כ17מארז המגן, סובב את שני לחצני הנעילה )לפתיחת 
 פתח את מארז המגן. מעלות נגד כיוון השעון. 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
חבר את תקע החוט האדום של הסוללה מגע חיובי: 

מחבר כבלים זה מהודק  שבמחבר הכבלים לכבל האדום.
 באמצעות תופסן על הצינור העליון

חיבור זה כבר מותקן במפעל. תקע החוט מגע שלילי: 
השחור של הסוללה מחובר אל מחבר הכבלים לכבל השחור. 

 מחבר כבלים זה מורכב על גבי לוחית הבסיס.

 ודא שהתקעים מחוברים היטב ושהקוטביות נכונה.

וסובב בחזרה את לחצני הנעילה בכיוון סגור את מארז המגן 
 השעון עד שיהיו אופקיים.

 מילוימסננת ו כדוריפיית מרסס, מסנן שסתום    6.2        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O-טבעת ה( יחד עם 11הברג היטב את תוסף הפייה )
(10x2  בהידוק ידני אל שפופרת המרסס. אין )מ"מ

 להשתמש בכלים!
 

)א( מורכב  F80-03וכחולה מסוג פיית סילון שטוחה 
 כפייה הסטנדרטית.

 13קצב אספקה: ראה סעיף 
 

, פתח רשת: 539 00 49מסנן שסתום כדורי )ב, מק"ט:  
"[( מחובר אל המפרק במעלה פיית 0.0138מ"מ ] 0.35

המרסס. המסנן מצמצם למינימום נזילות מהפייה כאשר 
 שסתום הניתוק סגור.

 

מ"מ  0.7, פתח רשת: 3מרסס הלחץ מצויד במסננת מילוי )
[ נמצאת בצוואר המילוי של 104 00 42"[, מק"ט: 0.0276]

 מיכל חומר הריסוס.
 

במרסס לחץ זה יש להשתמש אך ורק בפיות המרסס 
, במסנן השסתום הכדורי המקורי 13המופיעות בסעיף 

 שצוינה לעיל.שצוין לעיל וכן במסננת המילוי המקורית 
החלפת פיות מרסס ומסנן שסתום כדורי: ראה סעיף 

9.4 
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 הכנת המכשיר לשימוש 6

 

 טעינת הסוללה 6.3
 

כבה תמיד את המשאבה כאשר המטען 
 מחובר.

לטעון את הסוללה הנטענת לפני השימוש הראשון יש 
 במרסס הלחץ.

 שעות 5.5לפחות  זמן טעינה:

 .6.1לפני הטעינה, חבר את הסוללה כמתואר בסעיף 

( של 13חבר את כבל הטעינה של המטען אל שקע הטעינה )

 מרסס הלחץ. חבר את המתאם הנכון עבור 
 שקע החשמל בארצך אל המטען.

 מערכת מתאימה לאספקת חשמל.חבר את המטען אל 

 ACהמטען יקבל אוטומטית כל מתח 
וולט אשר יסופק לו.  40עד  100הרץ ובטווח  50/60בתדר  

במהלך טעינת הסוללה, נורית המטען תידלק בצבע אדום. 

לאחר שהסוללה נטענה לגמרי, הנורית תשנה את צבעה 

לירוק והטעינה תופסק אוטומטית. המטען מונע טעינת יתר 

 של הסוללה.

בסיום תהליך הטעינה, נתק את תקע החשמל מהשקע ואת 
 כבל הטעינה משקע הטעינה שבמרסס הלחץ.

הרם שוב את שני תופסני ההחלקה כדי לשחרר את 
 הרצועות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
במהלך כיוון הרצועות, ודא שהפנל האחורי יימצא במקום 
המתאים ויהודק בצורה בטוחה אל גב האדם שלובש את 

 מרסס הלחץ.
 

 אהכיוון רצועות הנשי 6.4
 

( משני הצדדים 6תפוס את רצועות הנשיאה בתופסנים )
 והרם את מרסס הלחץ אל מעל לכתפיים.

 

השתמש בתופסני ההחלקה כדי לכוון את רצועות הכתף 
 ולהתאימן לאורך הנכון.

 

משוך את הקצוות המשוחררים של רצועות הנשיאה כדי 
 להדק אותם.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

נתב את הרצועה התחתונה מסביב לסרעפת המשתמש 
וסגור את התופסן, שוב בעזרת תופסני ההחלקה כדי לכוון 

 את אורך הרצועות כנדרש.
 

  הפעלת ניסיון  6.5
 

בהפעלה הראשונה, בתחילת עונת הריסוס ולאחר שימוש 
תדיר במשך חודש לפחות, בצע הפעלת ניסיון על פי סעיף 

 המכשיר כולו., כדי לבדוק את 9.2
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ערבוב חומרי הריסוס ומילוי מיכל  7
 חומר הריסוס

 

במהלך הטיפול בחומרי ריסוס, פעל תמיד בהתאם 
שבמדריך ההפעלה )שים לב להוראות הבטיחות 

( ולמידע אותו סיפק היצרן של 3.4במיוחד לסעיף 
 חומר הריסוס הספציפי.

 

לפני שתפתח את מיכל חומר הריסוס, כבה את 
משקע הטעינה של המשאבה, נתק את המטען 

המכשיר ושחרר את הלחץ מהמכשיר! לשחרור הלחץ 
מהמכשיר, כאשר משאבה כבויה, החזק את שפופרת 

 המרסס במיכל חומר הריסוס או במיכל מתאים 
עבור חומר הריסוס והפעל את שסתום הניתוק עד שלא 

 תר נוזל.ווי
 

 נפח חומר ריסוס:

ערבב את חומרי הריסוס בהתאם להוראות היצרן של 
 החומר. בחר בנפח המתאים בהתאם לדרישות.

 

 ערבוב חומרי ריסוס:

יש לערבב את חומרי הריסוס רק במקום פתוח. לעולם אל 
תעשה זאת בחללי מגורים, באורוות או במתקני אחסון 

 חיים.המיועדים למזון בני אדם או בעלי 

לעולם אל תערבב את חומר הריסוס ישירות במיכל 
 חומר הריסוס.

 

 חומרי ריסוס בצורת אבקה:

ערבב את חומר הריסוס במיכל נפרד, ולא במיכל חומר  
 הריסוס.

ודא שהתערובת עורבבה היטב לפני שתשפוך אותה דרך  

 מסננת המילוי אל תוך מיכל חומר הריסוס.

סס וערבב באופן השתמש אך ורק בשפופרת המר 
 יסודי את חומר הריסוס במיכל.

 

 חומרי ריסוס נוזליים:

 ממיכל חומר הריסוס במים נקיים. 1/4מלא  

לאחר מכן, ערבב מראש את חומר הריסוס במים נקיים  

 במיכל נפרד, על פי הוראות יצרן חומר הריסוס.

שפוך את חומר הריסוס המעורבב מראש דרך מסננת  
 המילוי אל תוך מיכל חומר הריסוס.

 הוסף כמות נדרשת של מים נקיים על פי הנחיות היצרן. 

פן השתמש אך ורק בשפופרת המרסס וערבב באו 
 יסודי את חומר הריסוס במיכל.

 

במידה ונעשה שימוש בחומרי ריסוס שעורבבו מתכשירי 
צמחים, יש לסנן מראש את הנוזל לפני מזיגתו דרך מסננת 

 המילוי, אחרת המסננת עלולה להיסתם.

 מילוי מיכל חומר הריסוס:

 ודא תמיד שהמשאבה כבויה
וששסתום " על גבי מתג המשאבה( O)במיקום "

( סגורים )הידית אמורה 18( וכן שסתום הניקוז )8הניתוק )
להימצא בזווית המתאימה לצינור( לפני מילוי של נוזלים 

במיכל חומר הריסוס. הסר את המכשיר מגבך והנח אותו על 
 משטח מתאים על גבי הקרקע.

 

כשאתה ממלא את מיכל חומר הריסוס, השתמש תמיד 
ואר המילוי של מיכל חומר במסננת המילוי שנמצאת בצו

 הריסוס, ופקח על תהליך המילוי כולו.
לפני מילוי המכל, בדוק את מסננת המילוי ונסה לאתר 

 לכלוך או נזקים.
 9.8ניקוי מסננת המילוי: ראה סעיף 

במידה והמסננת ניזוקה, החלף אותה בחלק חלופי מקורי של 
SOLO   :מ"מ  0.7, פתח רשת: 104 00 42)מק"ט

[0.0276.)]" 
 

הימנע ממגע ישיר בין צינור המילוי לתוך מיכל חומר 
 הריסוס.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (.4( ישנם סימונים למפלס מילוי )1בצד מיכל חומר הריסוס )

 5.28ליטרים ] 20למיכל חומר הריסוס קיבולת מרבית של 
גלון[ )סימון עליון(. כשאתה ממלא את מיכל חומר הריסוס, 

 ממלא מעל לסימון העליון.ודא שאינך 
 

לעולם אל תאפשר הצפה של מיכל חומר הריסוס או זיהום 
 של גופי מים צינוריים, ניקוזי מי גשם או ניקוז ביוב.

 נגב מיד כל חומר ריסוס שנשפך.
 

לאחר המילוי, סגור היטב את מכסה מיכל חומר הריסוס 
 הריסוס.( שבפתח המילוי כדי למנוע בריחה של חומר 2)
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 זיהוי תוכן המכל:

הדבק את המדבקה 
הרלבנטית אל מיכל חומר 

הריסוס כדי לציין את תכולת 
המכל )כלומר, קוטל עשבים, 

קוטל פטריות או קוטל 
 חרקים(.

 

יש להצמיד את ציון סוג חומר 
הריסוס אל המכשיר ולעדכן 

את הרישום בכל החלפה של 
 חומר ריסוס.

 ודא שאתה מרסס רק את הפריטים המיועדים לריסוס. 

חומר על בני אדם, בעלי חיים, לעולם אל תרסס את ה 

חלונות פתוחים או דלתות פתוחות, כלי רכב או כל 
 דבר אחר לו חומר הריסוס עלול להזיק.

פיות זמינות:  השתמש בפיית ריסוס המתאימה ליישום. 
 13ראה סעיף 

במהלך הריסוס, ודא שחומר הריסוס מתפזר בצורה שווה  

 והומוגנית על גבי האזור המטופל.

 שא את המכשיר על גבך כשהוא מוכן לשימוש ומאוזן. 

השאר את שסתום הניתוק במצב כבוי כשאתה מפעיל את  
 המשאבה )כלומר, אל תמשוך את הידית(.

בחר בלחץ ההפעלה הנדרש ממתג המשאבה, על פי  

 ווח הדרוש וקצב האספקה.הט
, המשאבה תכבה אוטומטית כאשר לחץ IIבמצב 

ניתוק. במידה והלחץ צונח השסתום אל הפעולה יגיע 
תוך כדי הריסוס, המשאבה תופעל בחזרה באופן 

אוטומטי. תכונה זו מבטיחה ניצול מלא של הסוללה 
 הנטענת בדרך הטובה ביותר.

 

 זהירות:
 

במיכל חומר לעולם אל תמלא חומרי ריסוס שונים 
הריסוס מבלי לנקות תחילה באופן יסודי את המכל 

ואת כל החלקים הבאים במגע עם חומר הריסוס 
ומבלי לשטוף את המערכת בכמות רבה של מים 

 נקיים.
 

עבור  SOLOהמלצה: השתמש בחומר הניקוי המיוחד של 
 מרססים המיועדים להגן על צמחים )בקבוק במינון של 

 (.600 00 49אונקיות[, מק"ט:  16.9-מ"ל ]כ 500
 

לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים, חומצתיים או 
 ממיסים )לדוגמה, בנזין(.

 

 

 שימוש במרסס הלחץ 8
 

כל הוראות הבטיחות במהלך הקפד לפעול על פי 
 השימוש במרסס הלחץ.

 

לפני כל תחילת העבודה עם מרסס הלחץ, בדוק את  
המכשיר כולו וודא שהוא בטוח לשימוש על פי סעיף 

10. 
 

 ריסוס 8.1
 

כשאתה מתיז חומר ריסוס, נקוט אמצעים מתאימים ופעל  

על פי הנהלים המתאימים כדי למזער את הגעת החומר 
 לא רצויים מסביב לאזור הריסוס.אל אזורים 

. 

 בצע תמיד את הריסוס בזהירות רבה. 

לעולם אל תשתמש במכשיר כאשר נושבת רוח או בגשם,  

משום שהדבר עלול לגרום סחיפה רבה של חומר 
 הריסוס.

לפני תחילת העבודה, בדוק את כיוון הרוח ובחר בכיוון  

 ריסוס כך שהחומר לא יועף אל המשתמש.

מומלץ לבצע את הריסוס בשעות הבוקר או הערב, משום  
  שלרוב אז יש פחות רוח.

 

 
 
 

, ייתכן שהמכשיר לא יגיע ללחץ הכיבוי גם אם Iבמצב 
שסתום הניתוק סגור, וכתוצאה מכך המשאבה תפעל 

פן קבוע. במקרה מעין זה, מומלץ לכבות ידנית את באו
המשאבה באמצעות המתג במידה ותצא להפסקה 

 ותפסיק את הריסוס.
המתג לפני מ זכור תמיד לכבות לגמרי את המשאבה

 יציאה להפסקות ארוכות או בסיום הריסוס.

לעולם אל תאפשר למשאבה לפעול כאשר חומר הריסוס  

 גרום לה נזק.הפעלה יבשה של המשאבה ת ריק.
 

 ריסוס:
 בידך משסתום הניתוק. המרססאחוז את שפופרת 

 (.8התחל לרסס על ידי לחיצה על שסתום הניתוק )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שחרור שסתום הניתוק יפסיק את תהליך הריסוס.
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 תחזוקה, ניקוי ואחסון 9שימוש במרסס הלחץ /  8

 

ניתן להשתמש בתופסן האדום כדי להדק את שסתום 
לשם  הניתוק במצב המנוחה שלו כדי למנוע ריסוס בשוגג.

כך, משוך במקצת את המוט )א( והרחק אותו מהידית, 
 תוך נעילת התפס )ב(.

 תחזוקה, ניקיון ואחסון 9
 

 הוראות תפעול ותחזוקה כללית 9.1
 

שעות, בדוק את כל האומים  5-כלאחר הפעלת המכשיר למשך 
והברגים הנגישים וודא שהם לא התרופפו. הדק אותם במידת 

 הצורך.
 
 
 
 
 
 

 
 

( בשסתום הניתוק 10ניתן לסובב את שפופרת המרסס )
התבריג. דבר זה לאחר שחרור הצווארון בעל  –( 8)

 שימושי לריסוס מתחת לעלים.
 

במידה וחומר הריסוס לא פוזר באופן תקין, פיית המרסס או 
מסנן השסתום הכדורי עלולים להיחסם ואף להינזק. במידת 
 הצורך, נקה או החלף את הפיה ואת מסנן השסתום הכדורי.

 9.8ניקוי: ראה סעיף 
הכדורי : ראה סעיף החלפת פיית המרסס ומסנן השסתום 

9.4 
 

במידה ולחץ הפעולה שנוצר במשאבה צונח משמעותית 
והמשאבה לא מגיעה אל רמת לחץ הפעולה הרגיל, הפסק 

 את הריסוס עם הסוללה הקיימת וטען אותה.
 

 סיום הריסוסשאריות חומרי ריסוס /  8.2
 

כבה מיד את המשאבה במידה ונשאב אוויר אל תוך 
ת המרסס. ניתן לזהות זאת המערכת ונפלט דרך פיי

באמצעות אדים שמותזים מהפייה. בשלב זה, מיכל חומר 
 הריסוס עדיין יכיל שאריות חומר בכמות קטנה 

אונקיות[. אם תרצה להפסיק את הריסוס  8.45מ"ל ] 250-מ
 0.66ליטרים ] 2.5-מבלי להוסיף חומר, דלל את השארית ב

ל. לאחר כיבוי גלון[ של מים נקיים ורסס אותה באזור המטופ
המשאבה, אחוז בשפופרת המרסס כשהיא פונה מטה כלפי 

האזור המטופל, והפעל את שסתום הניתוק כדי לפרוק 
 שאריות חומר ריסוס שנותר בצינור הלחץ הגבוה.

 

לעולם אל תאפשר למשאבה לפעול כאשר מיכל חומר  
 הריסוס ריק. הפעלה יבשה של המשאבה תגרום לה נזק.

 

בסיום העבודה, הכן את המכשיר לאחסון בהתאם לסעיף 
. רחץ היטב את פניך ואת ידיך בסבון, הסר את בגדי 9.8

 העבודה וודא שהם יכובסו באופן קבוע.

  הפעלת ניסיון  9.2
 

ה הראשונה בכל עונת ריסוס ולאחר שימוש לפחות בהפעל
תדיר במשך חודש לפחות, בצע הפעלת ניסיון עם מים נקיים 

 לבדיקת הדברים הבאים:

כל רכיבי הציוד מהודקים בלחץ המרבי המותר  

 כאשר שסתום הניתוק פתוח וסגור

 כל הרכיבים הפעילים תקינים 
, 9מד לחץ ) (,12(, מתג משאבה )8סתום ניתוק ))ש

 על פי הדגם((

דיוק החלוקה והמינון של כל הפיות הנמצאות בשימוש על  
ידי מדידת קצב האספקה של חומר הריסוס על פי סעיף 

9.3 
 

לעולם אל תתחיל בעבודה במידה וזיהית חריגות או נזילות,  
אם זיהית נזק לציוד )כולל מסגרת התמיכה(, אם אחת 

 ההגדרות שגויה או במידה והציוד 
במקרה מעין זה, הבא את המכשיר  אינו פועל כשורה. 

 .SOLOשל במעבדה מורשה לבדיקה 
 

בדיקת פיות המרסס ומסנן השסתום הכדורי   9.3
עות מדידת קצב האספקה של חומר באמצ

 הריסוס
 

מלא את המכל במים נקיים עד לסימון המרבי, הפעל את 
המכשיר ורסס למשך דקה אחת בדיוק. לאחר מכן, מדוד 

את כמות המים שיש להוסיף כדי למלא את המכל למפלס 
 המרבי שלו. הערך הנמדד מתייחס לקצב האספקה 

מצב הנבחר של של המכשיר ביחידות ליטר לדקה, עבור ה
 מתג המשאבה.

 .13מהערך המצוין בסעיף  10%-אין לסטות יותר מ
 

במידה והערך בפועל קטן מדי, ייתכן שהסיבה לכך היא 
משקעים בפיית המרסס ו/או במסנן השסתום הכדורי, או 

 שהסוללה חלשה.
 טען את הסוללה, נקה את החלקים וחזור על הבדיקה.

מדי, ייתכן שהסיבה לכך היא במידה והערך בפועל גבוה 
 בלאי או נזק בפיית המרסס.

 

כשאתה בודק את הפיות, ודא גם שפיית המרסס מפיקה 
 סילון בתבנית סימטרית בצורת מניפה.
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מדי לאחר ניקוי הפיה  שבמידה וקצב האספקה עדיין חל
ומסנן השסתום הכדורי, או במידה והפייה ו/או מסנן 

השסתום הכדורי בלויים או שהם ניזוקו, החלף את הפייה 
ו/או את מסנן השסתום הכדורי בחלקי חילוף מקוריים של 

SOLO. 
ראה סעיף  ומסנן השסתום הכדורי :החלפת פיית המרסס 

9.4 
 

 פיית המרסס ומסנן השסתום הכדורי החלפת  9.4
 

 13יש להשתמש רק בפיות המרסס המפורטות בסעיף 
, פתח 539 00 49ובמסנן השסתום הכדורי המקורי )מק"ט:  

 "[( יחד עם מרסס לחץ זה.0.0138מ"מ ] 0.35רשת: 
 

המשאבה, לפני שתפרק את תוסף הפיה, כבה את 
משקע הטעינה של המכשיר ושחרר  נתק את המטען

את הלחץ מהמכשיר! לשחרור הלחץ מהמכשיר, 
כאשר משאבה כבויה, החזק את שפופרת המרסס 

עבור חומר  במיכל חומר הריסוס או במיכל מתאים
הריסוס והפעל את שסתום הניתוק עד שלא יותז יותר 

 נוזל.
 

 דורי :החלפת פיית המרסס או מסנן השסתום הכ

 שטוף את תוסף הפייה במים נקיים. 

 (.11פרק את תוסף הפייה )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, את מסנן השסתום הכדורי )ב( ואת O-נקה את טבעות ה 

 פיית המרסס )א( במים נקיים ובעזרת מברשת רכה.
לעולם אל תנשוף אוויר מהפה דרך פיית המרסס! לעולם 

 אל תשתמש בחפצים קשים לניקוי הפיות!

החלף את הפייה הקודמת בפייה חדשה, או את מסנן  
 השסתום הכדורי במסנן חדש.

הרכב מחדש את רכיבי תוסף הפייה בהתאם  
 לתרשים שלמעלה.

 

 ידע אודות השימוש בסוללה נטענתמ  9.5
 

ין, הסוללה הנטענת תישאר במצב עבודה טוב בשימוש תק
 למשך שנים רבות.

 חשוב: לעולם אין לפרוק לגמרי את הסוללה הנטענת.
 

במידה ולחץ הפעולה שנוצר במשאבה תוך כדי ריסוס צונח 
משמעותית והמשאבה לא מגיעה אל רמת לחץ הפעולה 

 הרגיל, הפסק את הריסוס עם הסוללה הקיימת וטען אותה.

במידה ולא נעשה שימוש במרסס הלחץ יחד עם הסוללה 
הנטענת למשך זמן רב, מומלץ לטעון את הסוללה פעם 

בחודש באמצעות המטען המצורף. דבר זה ימנע פריקה 
 עמוקה של הסוללה.

 

 עבודה עם שתי סוללות

מומלץ לרכוש סוללה נטענת שנייה במידה ותרצה להמשיך 
שר הסוללה מתרוקנת. ולעבוד ללא הפסקה מבלי לעצור כא

( נדרש לצורך 789 00 59)מק"ט:  SOLOכבל טעינה של 
 טעינה של הסוללה הנוספת מחוץ למרסס הלחץ.

במידה ואתה מחליף בין שתי סוללות, תוכל להשתמש באחת 
מהן כדי להפעיל את המרסס בזמן שהסוללה השנייה נטענת 

במטען באמצעות כבל הטעינה הנפרד. קל להחליף בין 
פתח את מארז המגן ושחרר את רצועות לשם כך  –לות הסול

ודא שהקוטביות נכונה כאשר הכבלים  (.23הוולקרו )
( ושהסוללה 6.1מחוברים אל הסוללה הנטענת )ראה סעיף 

 מהודקת היטב באמצעות רצועת הוולקרו.
 

 החלפת הנתיך 9.6
 

 )מק"ט:  4Aמ"מ  5x20ניתן להזמין את נתיך הזכוכית החלופי 
 המקומי. SOLO( ממשווק 055 84 00

 
 

 החלפת הנתיך:

( בעזרת מברג )סובב אותו 14שחרר את תושבת הנתיך ) 
 חצי סיבוב נגד כיוון השעון( ולאחר מכן שלוף החוצה.

לאחר שהכנסת נתיך חדש, החלק את תושבת הנתיך  

בחזרה פנימה ונעל אותה באמצעות חצי סיבוב עם כיוון 
 השעון.

 

ידה והנתיך נשרף בתדירות גבוהה, הבא את המכשיר במ
לפני שתמשיך  SOLOלבדיקת מומחה במעבדת 

 להשתמש בו.
 

 ימון אטם המכסה ש 9.7
 

לאיטום מתאים של מיכל חומר הריסוס, יש לשמן היטב את 
 אטם המכסה בחומר סיכה מסיליקון.

 

יקוז מיכל חומרי הריסוס וניקוי חלקי נ  9.8
 חומר הריסוסהנשיאה של 

 

לפני שתפתח את מיכל חומר הריסוס ולפני פירוק 
כבה את המשאבה ושחרר לחץ תוספת הפייה, 

מהמכשיר! לשחרור הלחץ מהמכשיר, כאשר 
המשאבה כבויה, החזק את שפופרת המרסס בתוך 
 מיכל חומר הריסוס או במיכל אחר המתאים לחומר
הריסוס, והפעל את שסתום הניתוק עד שלא יותז 

 נוזל.
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 ריקון מיכל חומר הריסוס:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הנח את ידית מרסס הלחץ על משטח ישר. 

מעלות נגד כיוון  100-( כ17סובב את שני לחצני הנעילה ) 

 פתח את מארז המגן. השעון כדי לשחרר את מארז המגן.

( כשהוא מכוון אל מיכל 19אחוז בקצה צינור הפריקה ) 
 מתאים.

( )הידית אמורה להיות 18פתח את שסתום הניקוז ) 
 מקבילה לצינור(.

סגור את שסתום הניקוז )יש לקבוע את  לאחר הניקוז: 

הידית בזווית ימנית לצינור( וחבר בחזרה את צינור 
 הפריקה אל הפנל האחורי.

את מכסה ההגנה וסובב את לחצני הנעילה בחזרה  סגור  

 עם כיוון השעון עד שיהיו במצב אופקי.
 

 ניקוי מיכל חומר הריסוס:

נקז את מיכל חומר הריסוס ואת כל החלקים האחרים דרכם 
עובר חומר הריסוס, באופן יומיומי ובמיוחד בסיום עונת 

 הריסוס, ושטוף אותם היטב במים נקיים.
ר במכשיר ולא היה בשימוש עלול לגרום חומר ריסוס שנות

קורוזיה, ואף נזק למכשיר. יש לשים לב במיוחד לחלקים 
 מתבלים כגון פיות ריסוס, מסננים ואטמים.

 

 קרא ופעל על פי הוראות הניקוי המצורפות לחומר הריסוס.
 

עבור  SOLOהמלצה: השתמש בחומר הניקוי המיוחד של 
 קבוק במינון שלמרססים המיועדים להגן על צמחים )ב

 (.600 00 49אונקיות[, מק"ט:  16.9-מ"ל ]כ 500
 

לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים, חומצתיים או 
 ממיסים )לדוגמה, בנזין(.

 

לאחר הניקוי, השאר את מיכל חומר הריסוס פתוח והנח לו 
 להתייבש.

 ניקוי מסננת המילוי, פיית המרסס ומסנן השסתום הכדורי :

 שטוף את תוסף הפייה במים נקיים. 

 (.11פרק את תוסף הפייה )

, את מסנן O-נקה את מסננת המילוי, את טבעות ה 

השסתום הכדורי ואת פיית המרסס במים נקיים ובעזרת 
לעולם אל תנשוף אוויר מהפה דרך פיית  מברשת רכה.

 המרסס! לעולם אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי הפיות!

 הרכב מחדש את רכיבי תוסף הפיה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הוצאת המרסס משימוש והעברה לאחסון  9.9

 

 .9.8הכן את המכשיר לאחסון בהתאם לסעיף 
 

אחסן את המכשיר כשהוא מוגן מפני אור שמש במקום 
בטוח, יבש ונטול כפור ובטמפרטורת סביבה שלא תעלה 

 .C [95 °F]° 35על 
 

ודא שאין להבות חשופות או סכנות דומות בקרבת            
 מקום.

 

גם כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לטעון את הסוללה )וכן 
ישנה( פעם בחודש באמצעות את הסוללה הרזרבית אם 

 המטען המצורף.
 

ודא שאדם לא מורשה, ובמיוחד ילדים, לא יוכל 
 להשתמש ביחידה.
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 ודא שהמכשיר בטוח לשימוש: כולומרסס הלחץ 

 בדיקה ויזואלית של המכשיר. 

בדוק וודא שכל רכיבי הציוד מהודקים )בלחץ המרבי  

 המותר כאשר שסתום הניתוק פתוח וסגור(

ודא תפקוד תקין של כל הרכיבים הפעילים )שסתום  

 ניתוק, מתג משאבה, מד לחץ )על פי הדגם((

X      

צינורות וחיבורי ההברגה 
 שלהם

      X בדיקה חזותית

      X בדיקה חזותית מיכל חומר ריסוס

    X X  (9.8ניקיון )סעיף 

פיות ומסנן 
 שסתום כדורי

   X X X  (9.8ניקיון )סעיף 

בצע הפעלת ניסיון לבדיקת פיות המרסס ומסנן 
השסתום הכדורי על ידי מדידה של קצב האספקה 

 (9.3)סעיף 
X יש לבצע הפעלת ניסיון חודשית רק במידה :*

 והמכשיר נמצא בשימוש בתדירות גבוהה.

   X X* X 

      X בדיקה חזותית מסננת מילוי

   X X X  (9.8ניקיון )סעיף 

 X  X    (9.7גירוז )סעיף  מכסהאטם 

סוללה נטענת )וסוללה 
 חלופית אם ישנה(

  X X    (6.3טעינה )סעיף 

 

לעולם אל תתחיל בעבודה במידה וזיהית חריגות או נזילות, אם זיהית נזק לציוד )כולל מסגרת התמיכה(, אם אחת 
של במעבדה מורשה ההגדרות שגויה או במידה והציוד אינו פועל כשורה. במקרה מעין זה, הבא את המכשיר לבדיקה 

SOLO. 
 

 .SOLOבמידה ויש לך שאלות, פנה אל משווק מורשה של 
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 מכשיר סטנדרטי עם שסתום ניתוק מורכב על גבי צינור הלחץ הגבוה.

 שפופרת מרסס 

 מ"מO (10x2 )תוסף פייה כולל טבעת  

 מתאמי תקעים לאספקת חשמל בארצות שונות 3-מטען עם תקע אירופאי ו 

 מדבקה עבור מיכל חומר הריסוס: קוטל עשבים, קוטל פטריות וקוטל חרקים 

 במסמך נפרד ECאלו הן הוראות ההפעלה, הצהרת התאימות של  
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 מפרט ואביזרים מיוחדים 12

 

 מפרט ואביזרים מיוחדים 12
 

 מיכל חומר ריסוס
 נפח מילוי מרבי

 נפח המכל

 גלון[ 5.28ליטר ] 20
 גלון[ 5.81ליטר ] 22

 פתח רשת  מסננת מילוי
 מק"ט        

 "[0.0276מ"מ ] 0.7
42 00 104 

 ונקיות[א 8.45מ"ל ] 250-> מ        שארי אשר לא נפלט מהמכשירנפח 

 C [32–104 °F]° 40–0 טמפרטורת הפעלה מותרת

  Iמצב  לחץ הפעלה עם פיה סטנדרטית 
 IIמצב 

  bar [35.7 psi] 2.46-כ

 bar [62.4 psi] 4.30-כ

  Iמצב  אספקה מרבית עם פיה סטנדרטית 
 IIמצב 

”1.07 l/min [0.282 USgal/min] 
”1.42 l/min [0.375 USgal/min] 

 צינור לחץ 
 אורך

 "[59מ"מ ] 1,500

 506 74 40 מק"ט  ( F80-03פיית מרסס רגילה )קצה מרסס שטוח כחול 

 574 00 49 מק"ט פיות שונות 9ערכת פיות עם אביזרים: 

 פתח רשת  מסנן שסתום כדורי
 מק"ט        

 "[0.0138] מ"מ 0.35
49 00 539 

 12Vמשאבה חשמלית  משאבה

 דירוג מתח      (Li-Ionסוללה נטענת )
 קיבולת            

11.1V 
7.8 Ah 

 ח עבודה בכניסהתמ   תמטען סוללו
 תדר מתח העבודה  
 דירוג מתח מוצא  

 זרם טעינה מרבי              
 סוג הגנה / סיווג הגנה       

100–240 V 
AC 50/60 Hz 
DC 12.6 V 
1.5 A IP 
20 / II 

 789 00 59 ק"טמ כבל טעינה לטעינה חיצונית אביזרים:

 שעות 5.5-כ זמן טעינת סוללה פרוקה

 זמן פעולה אפשרי עם פיה סטנדרטית למחזור טעינה
 II/ מצב  Iמצב         

 

 

 שעות 3.7שעות /  5.9-כ

 055 84 00 מק"ט ( 4Aמ"מ  5x20נתיך )נתיך זכוכית 

 מוכן לפעולה, מיכל חומר ריסוס ריק   משקל
 מוכן לפעולה, מיכל חומר ריסוס מלא לגמרי   

 פאונד[ 11.5ק"ג ] 5.2
 פאונד[ 55.6ק"ג ] 25.2

 גובה מידות ללא שפופרת מרסס וצינור לחץ

 חברו 

 עומק 

”670 mm [26.4]" 
”380 mm [15]" 
”250 mm [9.8]" 

 EN ISO 3744  <70 dB(A)על פי  1LPeqרמת לחץ קול 

 EN ISO 3744  <70 dB(A)על פי  1LWeqרמת הספק קול 

 1תאוצה אפקטיבית משוקללת 
hv,eqa  על פיEN ISO 5349  <]2[78.7 "/s2 m/s 2.0 

מצבי העבודה הבאים על פי התקנים לצורך קביעת הערכים המופיעים לעיל בנוגע להאצת רטט וצליל, שוקללו    1
 הקיימים.



 מפרט פיות מרססים 13

 19עברית 

 

 

 

 מפרט פיות מרססים 13
 

 

 
 

 מפרט

 

 
 

 מק"ט

מתג 
 משאבה

 l/minאספקה 
[USgal/min] 

לחץ ריסוס 
bar [psi] 

זווית 
 ריסוס

 

 
 

 יישומים

סילון בצורת חרוט 
 חלול
mm 1” [0.039]" 

 2פתח, אפור 

40 74 758 
+ 40 74 756 

I 
II * 

0.71 [0.19] 
– * 

3.54 [51.3] 
– * 

לטיפול בשיחים  70°–50
 ובעצים

 

סילון בצורת חרוט 
 חלול
mm 1.4” [0.055]" 

 2פתח, שחור 

40 74 755 
+ 40 74 756 

I 
II 

1.03 [0.27] 
1.37 [0.36] 

2.58 [37.4] 
4.52 [65.6] 

50–70° 

סילון בצורת חרוט 
 חלול
mm 1.8” [0.071]" 

 2פתח, כחול 

40 74 726 
+ 40 74 756 

I 
II 

1.25 [0.33] 
1.65 [0.44] 

2.00 [29.0] 
3.49 [50.6] 

50–70° 

No-drift DT 1,0 
2צהוב 

 

40 74 385 I 
II * 

0.83 [0.22] 
– * 

3.19 [46.3] 
– * 

לקוטלי עשבים בעיקר  105°
 ךבלחץ נמו

No-drift DT 2,5 
2חום 

 

40 74 514 I 
II 

1.43 [0.38] 
1.90 [0.50] 

1.56 [22.6] 
2.72 [39.5] 

110° 

פיית מרסס ניתנת 
 2לכיוון 

49 00 206 
 )פליז(

I 
 

II ** 

0.70–1.34 
[0.18–0.35] 

1.36–1.76 ** 
[0.36–0.46** ] 

3.60–1.80 
[52.2–26.1[ 

4.5–3.1 ** 
[65.3–45.0[ ** 

 

49 00 525 
 )פלסטיק(

I 
 

II * 

0.70–0.96 
[0.18–0.25] 
– * 

3.60–2.80 
[52.2–40.6[ 
– * 

 

 קצה מרסס שטוח
015-F80 ,
2ירוק 

 

40 74 504 I 
II * 

0.66 [0.17] 
– * 

3.73 [54.1] 
– * 

 בשטח ובשורותטיפול       80°

 קצה מרסס שטוח
02-F80 ,

2צהוב 
 

40 74 501 I 
II * 

0.82 [0.22] 
– * 

3.20 [46.4] 
– * 

80° 

 קצה מרסס שטוח
03-F80 ,

1כחול 
 

40 74 506 I 
II 

1.07 [0.28] 
1.42 [0.38] 

2.46 [35.7] 
4.30 [62.4] 

80° 

 קצה מרסס שטוח
04-F110 ,

2אדום 
 

40 74 263 I 
II 

1.27 [0.34] 
1.68 [0.44] 

1.94 [28.1] 
3.40 [49.3] 

110° 

 

 ציוד סטנדרטי 1
 אביזרים 2

 .IIאין להעביר את מתג המשאבה למצב  *

של מתג  II( עד הסוף, אם תרצה לעבור במצב 206 00 49** המלצה: פתח את פיות המרסס מפליז, הניתנות לכיוון )מק"ט:  
 המשאבה.



 

 

 

 

 

 
 

   

 מיוצר בגרמניה                
 

 
 

 אחריות
 

 מוצרחודשים. ה 12-הינה לסולו המיוצר בגרמניה  LI 461למרסס חשמלי נטען האחריות 
אסור להשתמש בחומר מרוכז אלא אך  .מהולים במים בלבדשימוש בחומרי הדברה מיועד ל

עם סיום העבודה יש לשטוף היטב את המיכל במים וסבון.  ורק בחומרי הדברה מהולים בלבד!
האחריות אינה חלה על אטמי המרסס או על שבר מכני אסור להשאיר חומר הדברה במיכל! 

חלקי  לאי סביר של מערכות חשמל,כמו כן אין אחריות זו חלה על בשל אחד ממרכיבי המרסס. 
על תיקון וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך  גומי וכו', על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני,

 על ידינו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות תבוטל באופן מידי באם יבוצע שינוי,
במידה והכלי השחתת תווית זיהוי הכלי.  / , או פגיעהמוצרתוספת שלא מאושרת ע"י יצרן ה

משמש לשימוש מסחרי, השכרה לא תחול כל אחריות על המוצר. האחריות ניתנת לקונה על 
חלק או חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד, בזמן הבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת 

המפעל ו/או "הגרעין השירות שלנו. אין כל אחריות אחרת נכללת כנ"ל או משתמעת ממנה ואין 
בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או באשמתו עקב אי מילוי 
כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך זה וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן 

וכו'( . מימוש האחריות מותנה  , פגיעה בגוף קשהלא מתאים קצר חשמלי, מתחבשוגג)
ימים למשרדי החברה. כמו כן נדרש מילוי מושלם של  14לוח ספח תעודת האחריות תוך במש

הקניה.  האחריות ניתנת  , מספרו הסידורי ותאריךמוצרתעודת האחריות הכוללים את דגם ה
 למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת האחריות והעתק חשבונית הקניה.
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