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 Προσοχή! Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το 
εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά και λειτουργήστε 
αυστηρώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ασφαλείας που ορίζει το εγχειρίδιο που 
παρέχεται από τον προμηθευτή.

Λανθασμένη χρήση μπορεί να βλάψει εσάς και 
τους γύρω σας.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη 
φορά, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί για 24 
ώρες.

Για τις λεπτομέρειες, παρακαλούμε διαβάστε τη 
σελ. 5 αυτού του εγχειριδίου.

Μόνο αυτοί που έχουν κατανοήσει πλήρως 
το εγχειρίδιο λειτουργίας μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τον ψεκαστήρα σας .Για να 
έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. να εξασφαλίσετε 
τη μακροχρόνια λειτουργία του ψεκαστήρα και να 
είστε περισσότερο ικανοποιημένοι, παρακαλούμε 
διαβάστε προσεκτικά τα μέτρα ασφαλείας και τις 
οδηγίες συντήρησης στην πρώτη σελίδα πριν 
από τη χρήση. 

 Προσοχή: Το σακίδιο του ψεκαστήρα είναι 
βαρύ, παρακαλούμε δώστε προσοχή στην 
ασφάλεια κατά τη χρήση.

Εισαγωγικές λέξεις

Οι εισαγωγικές λέξεις περιλαμβάνουν οδηγίες 
λειτουργίας και πληροφορίες στις οποίες πρέπει 
να δώσετε σημασία. Παρακαλούμε δώστε 
ιδιαίτερη σημασία στα ακόλουθα σημαντικά 
σύμβολα, που αποτελούν πολύ σημαντικές 
πληροφορίες.

 (Προσοχή) Υποδηλώνει την πιθανότητα 
τραυματισμού του χειριστή και άλλων.

Υποδηλώνει την πιθανότητα καταστροφής 
του ψεκαστήρα και του εξοπλισμού του.
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Υποδηλώνει την απαραίτητη σωστή 
χρήση για να μην μολύνεται το 
περιβάλλον.

Η δέσμευση της εταιρίας για εγγύηση 
συντήρησης ακυρώνεται αν ο ψεκαστήρας δεν 
χρησιμοποιηθεί φυσιολογικά ή αναμορφωθεί.

Μέτρα ασφαλείας

Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος χρησιμοποιώντας 
τον ψεκαστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε, 
κατανοήστε και συμμορφωθείτε με τα ακόλουθα 
μέτρα ασφαλείας φια να προστατέψετε τον εαυτό 
σας και άλλους. Εάν χάσετε αυτό το εγχειρίδιο 
η εταιρία θα σας προμηθεύσει άμεσα με άλλο 
χωρίς χρέωση.

• Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
 από λανθασμένη ή αμελή χρήση του
 ψεκαστήρα. Νέοι δεν επιτρέπεται να
 χρησιμοποιούν τον ψεκαστήρα. Όταν
 χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα, παιδιά και ζώα 
 απαγορεύεται να βρίσκονται στο όριο  
 ψεκασμού.
• Μην αφήνετε τον ψεκαστήρα σε μέρος όπου
 κανείς δεν τον προσέχει. Κλείστε το ρεύμα 
 όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην συνδέεται το  
 καλώδιο με λάθος τρόπο. Μην τον γεμίζετε με  
 επιβλαβές χημικό υγρό.
• Όταν εκμισθώνετε τον ψεκαστήρα, πρέπει
 να παρέχεται μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης. 
 Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει τον
 ψεκαστήρα πρέπει να γνωρίζει το   
 περιεχόμενο του εγχειρίδιου λειτουργίας καλά.
• Όταν βάζετε τον ψεκαστήρα στην πλάτη σας,
 θα δημιουργήσει βάρος απευθείας στη μέση 
 σας. Αν νιώθετε πόνο ή ενόχληση στη μέση,
 τον αυχένα ή τον ώμο μην το χρησιμοποιήσετε
 μέχρι να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
• Η χρήση αυτού του προϊόντος σε επικίνδυνες
 καταστάσεις μπορεί να βλάψει εσάς, άλλους  
 και το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε
 διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά.
 

 Παρακαλούμε μην αποσυναρμολογείτε ή
 αναδιαμορφώνετε τον ψεκαστήρα από μόνοι  
 σας.
• Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες
 λειτουργίας για χημικά υγρά προσεκτικά.  
 Όταν ψεκάζετε χημικά, βεβαιωθείτε οτι φοράτε
 προστατευτικά ρούχα, ότι προσέχετε τα μάτια 
 σας, τη μύτη και ολόκληρο το σώμα και τα  
 χέρια σας.
• Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αυτό 
 το προϊόν για να αποθηκεύετε ή να ψεκάζετε
 εύφλεκτα χημικά. Παρακαλούμε   
 συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς
 για τον ψεκασμό χημικών.
• Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η μπαταρία
 είναι σωστά τοποθετημένη στη θέση της και  
 κλειδωμένη.
• Όταν γεμίζετε με υγρό, ακουμπήστε τη
 δεξαμενή σε επίπεδο έδαφος. Βεβαιωθείτε
 ότι χρησιμοποιείτε φίλτρο κοσκινίσματος. 
 Όταν γεμίζετε με υγρό, βγάλτε τον ιμάντα
 και το προστατευτικό στο πίσω μέρος. Αφού 
 γεμίσετε, καθαρίσετε το υγρό που υπερχείλισε   
 και σφίξτε την τάπα.
• Αυτός ο ψεκαστήρας μπορεί να
 χρησιμοποιηθεί για ψεκασμό αγροχημικών  
 υγρών, φυτοφαρμάκων, απολυμαντικών και
 άλλων υγρών. Μην το χρησιμοποιείτε για να 
 ψεκάσετε διαβρωτικά υγρά. Αν δεν είστε
 σίγουροι για το υγρό που πρόκειται να 
 χρησιμοποιήσετε επικοινωνήστε με την  
 εταιρία GARLAND.
• Μην χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα για να
 ψεκάσετε μη υδατοδιαλυτή σκόνη. Διαλυτή
 σκόνη μπορεί να ψεκαστεί αφού διαλυθεί
 σωστά. Παρακαλούμε διαβάστε τις
 οδηγίες αυτού του εγχειρίδιου σχετικά με το
 γέμισμα υγρού και πολλαπλές λύσεις για τις  
 λεπτομέρειες.
• Ανεξάρτητα από το αν ο ψεκαστήρας είναι σε
 λειτουργία ή όχι, ποτέ μην στοχεύετε το στόμιο  
 του προς άλλα άτομα ή ζώα.
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Σχέδιο συναρμολόγησης του ψεκαστήρα

Α.Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α.Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ
1 Κούμπωμα πίσω ιμάντα 10 Πάνω κούμπωμα

2 Κούμπωμα πρόσδεσης 11 Συσκευή συγκράτησης μπαταρίας

3 Θηλυκό κούμπωμα ιμάντα μέσης 12 Κάτω κούμπωμα

4 Αρσενικό κούμπωμα ιμάντα μέσης 13 Υποδοχή φόρτισης

5 Ιμάντας μέσης 14 Καλώδιο

6 Κυκλικός μοχλός σύσφιξης 15 Διακόπτης ισχύος

7 Μονάδα αντλίας 16 Κούμπωμα σωλήνα

8 Μονάδα μπαταρίας 17 Πιστόλι ψεκασμού

9 / 18 Σχεδιασμός τοποθεσίας του φίλτρου 
κοσκινίσματος στη δεξαμενή νερού
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Σχέδιο συναρμολόγησης του ψεκαστήρα

1. Ελέγξτε την κυκλική μπάρα στο σημείο που 
 φαίνεται στο σχέδιο.
2. Βάλτε το μοχλό και σφίξτε τον. Μην
 χρησιμοποιείτε πένσες για να σφίξετε το
 παξιμάδι, γιατί μπορεί να το καταστρέψουν.
3. Κρατήστε το πιστόλι ψεκασμού με το ένα χέρι
 και προσαρμόστε την κατεύθυνση του στομίου  
 ψεκασμού κρατώντας την κεφαλή ψεκασμού.
 

Βάζοντας τον ιμάντα μέσης

1. Περάστε τη μια άκρη του ιμάντα μέσα από 
 το κάτω κούμπωμα και μετά μέσα από το
 άλλο κούμπωμα όπως φαίνεται στις εικόνες Α  
 και Β.
2. Βάλτε τον ιμάντα μέσης μέσα στο αρσενικό
 κούμπωμα όπως φαίνεται στις εικόνες C και D.

Φόρτιση μπαταρίας

Προσοχή: Για να χρησιμοποιηθεί η μπαταρία για 
πρώτη φορά πρέπει να φορτιστεί για 24 ώρες.

Στον ψεκαστήρα σας, χρησιμοποιείται μπαταρία 
μεγάλης δυναμικής 12V. Αφού φορτιστεί 
πλήρως, είναι πιθανό να δουλέψει περιοδικά 
για αρκετές ώρες. «Περιοδικά» σημαίνει αφού 
δουλεύει για λίγα λεπτά μετά να σβήνει για 
λίγα λεπτά. Για να διασφαλίσετε μακροχρόνια 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απαιτείται κατά τη 
φόρτιση φορτίο λειτουργίας χαμηλότερων αμπέρ. 

Μια εξαντλημένη μπαταρία πρέπει να φορτιστεί 
για τουλάχιστον 14 ώρες. Παρακαλούμε φορτίστε 
την μπαταρία για περίπου 8 ώρες μετά από κάθε 
χρήση για να αποφύγετε την αποφόρτιση της.

Η υποδοχή έχει δύο πρίζες. Μπορεί να φορτίσει 
με φορτίο λειτουργίας υψηλότερων αμπέρ, και 
μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση θα σβήσει στο όριο 
για να αποφευχθεί η υπερφόρτιση. 

Μπορείτε να βγάλετε την μπαταρία από 
τον ψεκαστήρα σας χωρίς εργαλεία. Έτσι, 
η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και μακριά 
από τον ψεκαστήρα. Αν θέλετε να ψεκάσετε 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείτε να 
αγοράσετε κι άλλη μπαταρία. Ώστε ενώ η 
μια είναι σε χρήση η άλλη να φορτίζεται. Για 
διευκόλυνση, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και 
όταν είναι πάνω στον ψεκαστήρα. 

Αν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε την 
μπαταρία, πρέπει να επιβεβαιωθεί από την 
εταιρία GARLAND πριν από τη χρήση. 

Παρακαλούμε απορρίψτε την χαλασμένη 
μπαταρία σε εξουσιοδοτημένο κέντρο 
ανακύκλωσης. 
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Φορτίζοντας  την μπαταρία χωρίς να τη 
βγάζετε από τον ψεκαστήρα

1. Βγάλτε τον ιμάντα ώμου και το προστατευτικό
 όπως φαίνεται στην εικόνα Α έτσι ώστε η 
 υποδοχή φόρτισης έλθει σε πλήρη επαφή με  
 τη μπαταρία.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα των πριζών (jack) όπως  
 φαίνεται στην εικόνα Β.
3. Βάλτε το βύσμα στις πρίζες όπως φαίνεται  
 στην εικόνα C.
4. Βάλτε το βύσμα σε υποδοχή ισχύος 220V.
5. Αφού φορτίσετε, βγάλτε τον φορτιστή και
 επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

Φορτίζοντας την μπαταρία βγάζοντας τη από 
τον ψεκαστήρα

1. Βγάλτε τον ιμάντα ώμου και το προστατευτικό
 όπως φαίνεται στην εικόνα Α έτσι ώστε η  
 μπαταρία να είναι πλήρως εκτεθειμένη.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα των πριζών όπως φαίνεται
 στην εικόνα Β.
3. Ξεβιδώστε το διαμεσολαβητή της μπαταρίας
 όπως φαίνεται στις εικόνες C, D, E.

4. Τοποθετήστε τη μπαταρία μακριά από τον  
 ψεκαστήρα.
5. Βάλτε το βύσμα σε υποδοχή ισχύος 220V.
6. Αφού φορτίσετε, βγάλτε το φορτιστή.
7. Επιβεβαιώστε οι ο διαμεσολαβητής μπαταρίας
 είναι ανοιχτός όπως φαίνεται στην εικόνα F.
8. Βάλτε τη μπαταρία πίσω στο θάλαμο   
 μπαταρίας.
9. Βιδώστε το διαμεσολαβητή της μπαταρίας για
 να τη φτιάξετε όπως φαίνεται στην εικόνα G.
10.Βάλτε πίσω το κάλυμμα και επιβεβαιώστε ότι  
 είναι στη σωστή θέση.

 Για την ασφάλεια σας, ο διαμεσολαβητής 
της μπαταρίας είναι σε έντονο χρώμα. Αν το 
πίσω προστατευτικό είναι εκτεθειμένο όπως 
φαίνεται στην εικόνα Α, αυτό είναι ανασφαλές. 
Παρακαλούμε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι είναι 
στη σωστή θέση όπως φαίνεται στην εικόνα Β. 
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Γεμίζοντας με υγρό ψεκασμού

1. Όταν γεμίζετε με υγρό ψεκασμού, βάλτε
τον ψεκαστήρα σε επίπεδη επιφάνεια.

2. Στον ψεκαστήρα πρέπει να χρησιμοποιείτε
φίλτρο κοσκινίσματος γεμίσματος, που
επιτρέπει στην έξοδο να μην φράξει. Αν
φράξει ο ψεκαστήρας θα ψεκάζει αφύσικα.

3. Ο ψεκαστήρας σας παρέχεται με υψηλής
ποιότητας και προσωποποιημένο ιμάντα
ώμου και πίσω προστατευτικό. Αυτά τα υλικά
έχουν τις λειτουργίες διαπερατότητας αέρα και
είναι αδιάβροχα, παρόλα αυτά το υγρό μπορεί
να διεισδύσει από την άκρη. Για να αποφύγετε
τη διείσδυση χημικού υγρού, θα πρέπει να τα
βγάζετε όταν γεμίζετε με υγρό σύμφωνα με
την ακόλουθη μέθοδο:
1. Όπως φαίνεται στην εικόνα Α,

απελευθερώστε των κάτω κουμπωμένο
ιμάντα.

 2. Όπως φαίνεται στην εικόνα Β,
απελευθερώστε των πάνω κουμπωμένο
ιμάντα.

3. Απελευθερώστε τον ιμάντα μέσης.

Αν χρησιμοποιείτε υδατοδιαλυτή σκόνη, 
παρακαλούμε να τη διαλύετε σε άλλο 
σκεύος από πριν σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή της σκόνης. Παρακαλούμε 
διαλύστε τη σκόνη σύμφωνα με τη μέθοδο 
διάλυσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή. 

Η χρήση πολλής σκόνης θα έχει ως αποτέλεσμα 
την μεγάλη ποσότητα στέρεου κατακαθιού 
απομένον στη δεξαμενή νερού, που θα 
επηρεάσει το αποτέλεσμα του ψεκασμού.

1. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε μη
υδατοδιαλυτή σκόνη. Διότι δεν μπορεί να
διαλυθεί σε υγρό και το περισσότερο

παραμένει στη δεξαμενή. Καθώς η δεξαμενή  
δεν μπορεί να ανακινηθεί, το στέρεο υλικό
θα κατακάτσει και θα μπλοκάρει το φίλτρο.
Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε υγρά χημικά. 

2. Η μέγιστη θερμοκρασία του υγρού που
πρόκειται να ψεκαστεί δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 43°C (110°F).

3. Μην χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα
που έχει χρησιμοποιηθεί για ψεκασμό
βοτανίσματος για να ψεκάσετε

φυτοφάρμακα, εκτός κι αν η δεξαμενή νερού 
καθαριστεί διεξοδικά σύμφωνα με τις οδηγίες  
του κατασκευαστή. Αλλιώς μπορεί να 
καταστρέψει τα σπαρτά που προορίζονται για 
ψεκασμό.

4. Όταν ψεκάζετε υγρό, θα πρέπει να
ακολουθείτε τις οδηγίες στην εικόνα F, έτσι
ώστε να αποφύγετε  το επιπλέον υγρό να
εισχωρήσει στην μπαταρία.
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5. Όταν γεμίζετε τη δεξαμενή με υγρό,
 παρακαλούμε σημειώσατε ότι το σημάδι στο 
 εξωτερικό της δεξαμενής είναι παραπλήσιο
 της ποσότητας και μπορεί να είναι διαφορετικό
 από την πραγματική. 
6. Αν το υγρό υπερχειλίσει, παρακαλούμε
 σκουπίστε το αμέσως. Αν το επιπλέον υγρό
 ακουμπήσει τη μπαταρία, βγάλτε τη μπαταρία
 και σκουπίστε τη με ένα πανί, καθώς επίσης  
 και το θάλαμο της μπαταρίας.

Μόλις η δεξαμενή γεμίσει, παρακαλούμε βάλτε το 
κάλυμμα και σφίξτε το δεξιόστροφα. Ανατρέξατε 
στη σελίδα 4 για αντικατάσταση του ιμάντα μέσης. 

Βάλτε τον ψεκαστήρα στην πλάτη σας

Όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε 
τον ψεκαστήρα, σας προτείνουμε να τον 
τοποθετήσετε σε ένα τραπέζι ή άλλο ψηλό 
σημείο. Έτσι μπορείτε να τεντώσετε τα χέρια 
σας μέσα από τη ζώνη εύκολα. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε τον κραδασμό, 
έπειτα δέστε τη ζώνη του ώμου, κουμπώστε τη 
ζώνη της μέσης και σφίξτε τη. 

Ανοίγοντας τον διακόπτη

Ανοίξτε το διακόπτη, πιέστε τη λαβή του πιστολιού 
ψεκασμού για λίγα λεπτά και θα αρχίσει να 
ψεκάζει. Ο ψεκασμός θα σταματήσει μόλις 
αφήσετε τη λαβή. Ο ψεκαστήρας θα συνεχίσει να 
δουλεύει όταν τελειώσει το υγρό στη δεξαμενή, 
τότε παρακαλούμε σβήστε τον. Προκειμένου να 
περιορίσετε την κόπωση του χειριστή, παρέχετε 
στη λαβή μια αυτόματη υποδοχή κλειδώματος. 

Κλείνοντας τον διακόπτη

Αφού σβήσετε τον ψεκαστήρα, για ασφάλεια, 
καλό θα ήταν να βάλετε το στόμιο προς ασφαλές 
μέρος και να πιέσετε τη λαβή, ψεκάστε το 
εναπομένον υγρό και  μετά βγάλτε το βύσμα από 
την υποδοχή της μπαταρίας.

Ένδειξη χαμηλής δυναμικότητας της 
μπαταρίας

Όταν πέσει η μπαταρία του ψεκαστήρα σας, η 
εκτόξευση υγρού θα είναι όλο και λιγότερη, τότε 
επαναφορτίστε αν είναι απαραίτητο. Δεν είναι 
απαραίτητο να φορτίζετε τη μπαταρία κάθε φορά 
που ξεμένει. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί 
κάθε φορά και θα επανέλθει στην φυσιολογική, 
βέλτιστη κατάσταση και δεν θα επηρεαστεί η 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μεταχείριση του ψεκαστήρα

Όταν μεταχειρίζεστε τον ψεκαστήρα, 
παρακαλούμε σβήστε τον. Πάντα να τον 
τοποθετείτε κάθετα και να προσέχετε τους 
μαλακούς σωλήνες μην κοπούν από αιχμηρά 
αντικείμενα. Μην μεταχειρίζεστε τον ψεκαστήρα 
όταν είναι γεμάτος με βλαβερά χημικά στη δεξαμενή. 

Καθαρισμός και αποθήκευση του ψεκαστήρα

Αφού ψεκάσετε, σβήστε τον ψεκαστήρα. 
Τοποθετήστε το στόμιο του ψεκαστήρα σε 
ασφαλές μέρος και πιέστε τη λαβή, βγάλτε το 
εναπομένον υγρό. Όπως κοιτάζετε το σήμα 
στη δεξαμενή, βγάλτε το φίλτρο κοσκινίσματος 
από την αριστερή γωνία της δεξαμενής όπως 
φαίνεται στην εικόνα Α στη σελίδα 4. Βάλτε το 
φίλτρο κοσκινίσματος πίσω στην αρχική του 
θέση αφού καθαρίσετε και βεβαιωθείτε ότι είναι 
τοποθετημένο σωστά.

Όταν καθαρίζετε τη δεξαμενή 
νερού, παρακαλούμε να το κάνετε 
αυστηρώς σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή των χημικών. Ειδάλλως, 
μπορεί να προκληθεί πρόβλημα προσωπικής 
ασφάλειας και μόλυνση του περιβάλλοντος. 
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Γενικότερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
περισσότερα καθαριστικά εκτός από εύφλεκτα 
υλικά. Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικά, 
ακολουθήστε αυστηρώς τις οδηγίες. Αφού 
καθαρίσετε τη δεξαμενή νερού, γεμίστε τη 
δεξαμενή με ένα γαλόνι νερό, έπειτα ψεκάστε το 
νερό με το στόμιο να κατευθύνεται προς ασφαλή 
κατεύθυνση. Κατά αυτόν τον τρόπο ο μαλακός 
σωλήνας και το στόμιο ψεκασμού μπορούν να 
καθαριστούν. Σβήστε τον ψεκαστήρα, βγάλτε την 
πρίζα, αποθηκεύστε τον ψεκαστήρα με το στόμιο 
να κατευθύνεται προς ασφαλή κατεύθυνση σε 
μέρος που δεν εκτίθεται στο φως και όπου δεν 
έχουν παιδιά πρόσβαση σε αυτό. 

Όταν αποθηκεύετε τον ψεκαστήρα σε κρύο 
μέρος, βεβαιωθείτε ότι έχετε αδειάσει όλο το 
υγρό για να αποφύγετε την καταστροφή του 
ψεκαστήρα!.
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Προβλήματα Ανακαλύπτοντας την αιτία

Ο κινητήρας δεν τρέχει, δεν βγαίνει υγρό 
από τον ψεκαστήρα

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας, ελέγξτε το καλώδιο 
ότι είναι σωστά συνδεδεμένο. Το μαύρο καλώδιο είναι 
συνδεδεμένο στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας και 
το κόκκινο στον θετικό. Μετά βγάλτε το βύσμα για 
να ελέγξετε την υποδοχή της μπαταρίας και να δείτε 
αν υπάρχουν υπολείμματα χημικών μέσα ή να είναι 
στεγνό. Καθαρίστε το και μετά ξαναβάλτε το βύσμα. Αν 
ακόμα δεν βγαίνει υγρό, είναι απαραίτητο να αλλάξετε 
μπαταρία.

Ελέγξτε αν ο διακόπτης λειτουργεί κανονικά. Αν 
λειτουργεί κανονικά αλλά ο κινητήρας δεν ξεκινάει, είναι 
απαραίτητο να αλλάξετε τον κινητήρα ή την αντλία.

Ο κινητήρας τρέχει, αλλά δεν βγαίνει υγρό 
από τον ψεκαστήρα

Ελέγξτε αν το σημείο εισαγωγής του νερού είναι 
φραγμένο ή έχει διαρροή. Ελέγξτε αν το φίλτρο 
κοσκινίσματος στη δεξαμενή νερού ή το στόμιο νερού 
είναι φραγμένο. Καθαρίστε τα ή αντικαταστήστε τα.

Το υγρό βγαίνει κανονικά, αλλά όταν 
κλείνετε το πιστόλι ψεκασμού συνεχίζει να 
βγαίνει υγρό

Ελέγξτε αν υπάρχουν κατακάθια στην βαλβίδα της 
αντλίας και αν ο μαλακός σωλήνας έχει διαρροή. 
Καθαρίστε τα ή αντικαταστήστε τα.

Ψεκάζει υγρό αλλά η ροή είναι μικρή Ελέγξτε αν υπάρχουν κατακάθια στο φίλτρο 
κοσκινίσματος. Καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το.

Τι να κάνετε όταν εμφανίζονται προβλήματα κατά τη διάρκεια χρήσης του ψεκαστήρα
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Λεπτομερής παρουσίαση

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού 4,5 US γαλόνια/18λ. (μέγιστη χωρητικότητα 20 λ.)

Μπαταρία 12V, 7.0AH ξηρας

Φορτιστής Εισαγωγή 115V/230V, 50/60HZ; Εξαγωγή 12V, 1200MA

Τύπος αυτόματης τροφοδοσίας Βίδα συγκράτησης μπαταρίας

Κινητήρας 12V, 1.9A, 60Psi, Διακόπτης αυτόματης πίεσης

Ρυθμός εργασίας Ασυνεχής τύπος

Οθόνη φίλτρου εισαγωγής γεμίσματος Πολυαιθυλένιο

Οθόνη φίλτρου εισαγωγής αντλίας Ανοξείδωτο ατσάλι

Σημειώσεις για εγγύηση συντήρησης

Η εγγύηση συντήρησης ισχύει για ένα χρόνο 
από την ημερομηνία αγοράς του αν εμφανιστούν 
προβλήματα σε περίπτωση κανονικής χρήσης. 
Δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση 
τα δύο χρόνια.

Η εγγύηση συντήρησης δεν υφίσταται για 
μέρη που δεν έχουν προμηθευτεί από 
την συγκεκριμένη εταιρία. Λανθασμένη 
συναρμολόγηση, ζημιά από κακή χρήση, 
αναδιαμόρφωση του προϊόντος κλπ δεν 
περιλαμβάνονται στην εγγύηση.

Προτού στείλετε τα προϊόντα, να καθαρίσετε το 
εναπομένον χημικό υγρό στη δεξαμενή νερού. 

Η εταιρία δεν ευθύνεται για εξισορρόπηση 
της ζημιάς κατά την ταχυδρομική μεταφορά. 
Παρακαλούμε να συσκευάζετε προσεκτικά.

Όλα τα απορριφθέντα προϊόντα πρέπει να 
υποβληθούν τους στάνταρ ελέγχους από την 
εταιρία. Αν δεν εντοπιστούν προβλήματα, αυτός 
που έχει επιστρέψει το προϊόν θα πρέπει να 
επιβαρυνθεί το κόστος ελέγχου και συσκευασίας. 
Αν είναι όντως πρόβλημα της εταιρίας μας δεν 
θα επιβαρυνθείτε κανένα έξοδο.

Η εταιρία δεν θα επιβαρυνθεί κανένα κόστος 
συντήρησης λόγω κακής χρήσης.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να συγκεντρώσει το 
κόστος των χημικών για τον έλεγχο.
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ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ

13.1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
- Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους (1999/44/ 
 ΕΚ), η διάρκεια της εγγύησης είναι 2 χρόνια  
 από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει 
 ελαττωματικά εξαρτήματα που οφείλονται σε  
 εσφαλμένη κατασκευή.

13.2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η εγγύηση της Garland δεν καλύπτει:
- Εξαρτήματα που έχουν φθαρεί λόγω 
 φυσιολογικής φθοράς.
- Κακή χρήση, αμέλεια, απουσία συντήρησης.
- Αστοχίες που προκύπτουν λόγω εσφαλμένης  
 χρήσης του προϊόντος. Η Garland δεν θα   
 ευθύνεται εάν τα αντικαταστημένα εξαρτήματα  
 του μηχανήματος δεν είναι από την   
 Garland και εάν το μηχάνημα μετατραπεί με  
 οποιονδήποτε τρόπο.

13.3. ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
-  H εγγύηση της Garland καλύπτει τη χώρα.

13.4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
-  Η εγγύηση θα πρέπει να συμπληρωθεί  
 με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα  
 πρέπει να επισυναφθεί σε αυτή το τιμολόγιο ή  
 το παραστατικό αγοράς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΑΣ 

ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΕΚ)

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Juan Palacios , εξουσιοδοτημένος από την Glasswelt S.L., με την 
παρακάτω διεύθυνση C/ La Fragua 22, 28932, Móstoles, España , δηλώνει ότι τα προϊόντα της 
μάρκας Garland μοντέλα FUM 150 MW (WS-12D), FUM 350 MW (WS15-D) με αύξοντα αριθμό του 
έτους 2013 και μετά  (το έτος κατασκευής καταδεικνύεται εμφανώς στην πινακίδα αναγνώρισης του 
εργαλείου, ακολουθούμενο από τον αύξοντα αριθμό) και η λειτουργία του οποίου είναι “για ψεκασμό 
υγρών”, συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα μηχανήματα και 
την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK.

Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παρακάτω κοινοτικών οδηγιών:
• Οδηγία 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006

περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό
υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως.

Οι έλεγχοι των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πραγματοποιήθηκαν από τους παρακάτω 
διακοινωμένους φορείς, οι αριθμοί των πιστοποιητικών των οποίων αναγράφονται ακολούθως:
• Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 60745-1:2009+A11. 

C/ La Fragua, 22 Pol. Ind. Los Rosales
28933 MÓSTOLES (Madrid) ESPAÑA

Juan Palacios
Διευθυντής Παραγωγής

Móstoles 19-09-2013
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NOTES
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ES TARJETA DE GARANTÍA
EN WARRANTY REGISTRATION CARD
FR CARTE DE GARANTIE
PT CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nº.

TIPO DE MÁQUINA
TYPE OF MACHINE
TYPO DE MAQUINA
TYPE DE MACHINE

VEASE EL MANUAL DE SERVICIO PARA 
DETALLES COMPLETOS SOBRE LA GARANTÍA

TIPO DE MÁQUINA
TYPE OF MACHINE
TYPO DE MAQUINA
TYPE DE MACHINE

MODELO
MODEL
MODELO
MODÈLE

NOMBRE DEL CLIENTE
CUSTOMER NAME
NOME DO CLIENTE
NOM DU CLIENT

SEE YOUR SERVICE MANUAL 
FOR FULL WARRANTY DETAILS

MODELO
MODEL
MODELO
MODÈLE

FECHA DE COMPRA
DATE OF PURCHASE
DATA DE COMPRA
DATE D’ACHAT

DIRECCIÓN
ADDRESS
ENDERECO
ADRESSÉ

PARA INFORMAÇOES DETALHADAS SOBRE GARANTIAS 
É FAVOR CONSULTAR O MANUAL QUE ACOMPANHA A 
MÁQUINA

FECHA DE COMPRA
DATE OF PURCHASE
DATA DE COMPRA
DATE D’ACHAT

PAIS
COUNTRY
PAIS
PAYS

DISTRIBUIDOR
DEALER
REVENDEDOR
DISTRIBUTEUR

LIRE LA NOTICE POUR LES DÉTAILS 
SUR LA GARANTIE

DISTRIBUIDOR
DEALER
REVENDEDOR
DISTRIBUTEUR

PRECIO PAGADO
PRICE PAID
PREÇO
PRIX PAYÉ

¿Es este su primer aparato de este tipo
Is this your first toll of this type?
É ésta a sua la compra deste tipo de maquina?
Est-ce première unité de ce genre?






