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Fig. B 
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UKSAFETY  SIMBOLS 
 

 

UK - Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 
 

 

Ηνωμένο Βασίλειο - Μην αφήνετε το μηχάνημα κοντά σε 
πηγές θερμότητας 
 

 

UK - Φοράτε προστατευτικά γάντια. 
 

 

 
Ηνωμένο Βασίλειο - Μην αφήνετε το μηχάνημα 
εκτεθειμένο στον παγετό. 
 

 

UK - Χρησιμοποιήστε προστασία σώματος. 
 

 

Ηνωμένο Βασίλειο - Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο 
μεταξύ +1°C και +40°C. 
 

 

Ηνωμένο Βασίλειο - Χρήση αναπνευστικής προστασίας  
 

 

. 
Ηνωμένο Βασίλειο - Ελάχιστη απόσταση μεταξύ του 
μηχανήματος και άλλων ατόμων 3m. 
 

 

Ηνωμένο Βασίλειο - Φοράτε προστασία των ματιών. 
 

 

Ηνωμένο Βασίλειο - σήμανση "CE". Βλέπε δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ. 
 

 

Ηνωμένο Βασίλειο - Μην ψεκάζετε προς ανθρώπους ή 
ζώα. 
 

 

Ηνωμένο Βασίλειο - Μην πετάτε την μπαταρία σε φωτιά 
όπου θα εκραγεί. 
 

 

UK - Μην χρησιμοποιείτε με διαλύτες, έλαια ή εύφλεκτα 
προϊόντα 
 

 

UK - Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία 
 

 

Ηνωμένο Βασίλειο - Μην τοποθετείτε μαζί με οικιακά 
απόβλητα 
 

 

UK - Μπαταρία Li-on. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά 
απορρίμματα 
 

 

 
 
Μετάφραση των αρχικών οδηγιών 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα συγχαρητήριά μας για την επιλογή που κάνατε. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών ψεκαστήρων μας είναι η υψηλή 
ποιότητα των εξαρτημάτων τους και η μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Έχουν μελετηθεί για να αντέχουν σε οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες και εγγυώνται μέγιστη αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη δυνατή σπατάλη ενέργειας. Όπως όλα τα άλλα 
προϊόντα μας, έτσι και αυτός ο ψεκαστήρας πέρασε από ακριβείς και ακριβείς δοκιμές- αν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
παρακάτω οδηγίες, θα καλύπτει τις ανάγκες σας για πολλά χρόνια και μια πολύ αξιόπιστη υπηρεσία ανταλλακτικών θα σας 
δώσει τη δυνατότητα να κάνετε επισκευές με γνήσια ανταλλακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Παρακαλείσθε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση, χρήση, 
συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή λειτουργία του ψεκαστήρα. 
Η σωστή χρήση του ψεκαστήρα και η αποτελεσματική και ορθολογική συντήρηση σας επιτρέπει να διατηρείτε τον ψεκαστήρα 
στις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας χωρίς να μειώνετε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του. 
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ΟΔΗΓΙΑΣ 
2006/42/ΕΚ για τις μηχανές" και θεωρείται αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του ψεκαστήρα. 
Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται κοντά στον ψεκαστήρα και να είναι έτοιμο για ανάγνωση- πρέπει να φυλάσσεται 
μαζί με τον ψεκαστήρα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, από τη δοκιμή εκκίνησης έως την τελική αποσυναρμολόγηση. 
 

1.2. ΣΚΟΠΟΊ ΚΑΙ ΌΡΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ 
Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για χρήση από: 

• Περιγράψτε τη λειτουργία και τις συνθήκες χρήσης του ψεκαστήρα. 

• Παρουσιάστε τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του ψεκαστήρα. 

• Παρέχετε τις σωστές οδηγίες χρήσης. 

• Υπογραμμίστε τους πιθανούς κινδύνους ή/και τις πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις. 

• Παροχή οδηγιών για τη συντήρηση και την επισκευή. 

• Ενίσχυση της κατανόησης πιθανών λειτουργικών προβλημάτων και του τρόπου επίλυσής τους. 
Εκτός από την τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, η χρήση του ψεκαστήρα εξαρτάται από την τήρηση 
όλων των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας. 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΨΕΚΑΣΤΉΡΑ 

2.1. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 
Ο ψεκαστήρας "V_SMART" πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με προϊόντα εγκεκριμένα από τις αρχές που ρυθμίζουν τα 
φυτοϋγειονομικά προϊόντα και τα διανεμόμενα υγρά διαλύματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη θερμοκρασία των 40°C. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα με φυτοφάρμακα. 
 
 
 
 
 
 

Αντλία αντλία διαφράγματος 
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Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3,7V DC 2,6 Ah 

Ρυθμιζόμενο κωνικό ακροφύσιο ΝΑΙ 

Πίεση λειτουργίας 0 ÷ 2 bar 

Παράδοση Μέχρι 0,35 lt. /min 

Λίτρα που αποδίδονται για κάθε φόρτιση της 
μπαταρίας 

Μέχρι 52,5 

Χωρητικότητα δεξαμενής 5 λίτρα 

Καθαρό βάρος χωρίς λόγχη 1,25 kg 

Βάρος με πλήρες ρεζερβουάρ 6,25 kg 

Μικτό βάρος με συσκευασία     1,45 kg  

Φίλτρο ψεκαστήρα ΝΑΙ 

Θύρα φορτιστή μπαταρίας Micro USB 
 

2.2. ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ 
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να λειτουργήσει ο ψεκαστήρας είναι: Θερμοκρασία: Υγρασία: 0÷70% (χωρίς 
συμπύκνωση). Είναι επίσης απαραίτητο να τοποθετείται ο ψεκαστήρας προστατευμένος από κακές καιρικές συνθήκες, 
ηλιακές ακτίνες και κρύο, σε καθαρό και στεγνό μέρος. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ο ΨΕΚΑΣΤΉΡΑΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΜΕ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ 
ΈΚΡΗΞΗΣ. 
 

2.3. ΘΌΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΉΣΕΙΣ 
Οι δονήσεις και ο θόρυβος που παράγονται κατά τη χρήση του ψεκαστήρα είναι σε μεγάλο βαθμό κάτω από το όριο όχλησης 
που ορίζει ο νόμος και δεν μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον χειριστή (στάθμη ηχητικής πίεσης επιφάνειας <70dBA- 
μηχανή δόνησης < 2,5m/s²). 
 
3. ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ 

3.1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ 
Παρά τις προειδοποιήσεις, ο ψεκαστήρας μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις και πιθανούς κινδύνους στο χώρο 
εργασίας. Είναι απαραίτητο να αναλύεται προσεκτικά η πιθανή παρουσία αυτών των επικίνδυνων καταστάσεων και 
κινδύνων, προκειμένου να διασφαλίζονται ασφαλείς διαδικασίες εργασίας, κατάλληλοι κανόνες συμπεριφοράς και να 
σχεδιάζονται ατομικές προστατευτικές διατάξεις. 

• ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΉΡΑ, Ο ΧΕΙΡΙΣΤΉΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΑΣΦΑΛΟΎΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΊ 
ΤΟΥΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ SICURITY.  

• Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα των οποίων τα τοξικολογικά χαρακτηριστικά είναι άγνωστα. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά 
προϊόντα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, τηρώντας προσεκτικά όλες τις οδηγίες που αναγράφονται στη 
συσκευασία. 

• Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του ψεκαστήρα από παιδιά, εφήβους και έγκυες γυναίκες. 

• Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση κόπωσης, ασθένειας ή υπό την επίδραση αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που 
μπορούν να επηρεάσουν τη σωματική και πνευματική κατάσταση. 

• Μην ψεκάζετε διαλύτες, οξέα και εύφλεκτα υγρά. 

• Φοράτε πάντα προστατευτικά ρούχα και συσκευές, προκειμένου να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με επιβλαβή και 
τοξικά προϊόντα: 
- Προστασία χεριών 
- Προστασία σώματος 
- Αναπνευστική προστασία 
- Προστασία των ματιών 

• Αποφύγετε προσεκτικά την εισπνοή αναθυμιάσεων ή σταγόνων του χημικού διαλύματος: σε περίπτωση τυχαίας 
επαφής ή εισπνοής καλέστε γιατρό. 

• Μην τρώτε και μην καπνίζετε κατά τη χρήση του ψεκαστήρα. 

• Χρησιμοποιήστε τον ψεκαστήρα σε καλά αεριζόμενους και φωτιζόμενους χώρους, όχι με αέρα ή σκιά. 

• Μην χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα με τον άνεμο. 

• Χρησιμοποιήστε τον ψεκαστήρα τουλάχιστον 6mt μακριά από ανθρώπους ή ζώα. 

• Κρατήστε τον ψεκαστήρα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα- μην ψεκάζετε κοντά σε ενυδρεία ψαριών. 

• Μην τρώτε επεξεργασμένα φρούτα ή λαχανικά πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του 
χημικού προϊόντος και, σε κάθε περίπτωση, πλύντε τα πολύ προσεκτικά. 

• Μην πιέζετε με συσκευές υπό πίεση. 

• Μην διασκορπίζετε τα υπόλοιπα χημικά διαλύματα στο περιβάλλον. 
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• Μετά τη χρήση του ψεκαστήρα, πλύνετε προσεκτικά τα χέρια, το πρόσωπο και τα ρούχα. 

• Μην αφήνετε τον ψεκαστήρα έξω σε κακές καιρικές συνθήκες. 

• Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι ο ψεκαστήρας διατηρείται σε βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας, ώστε ο 
ψεκαστήρας να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια. Τα μέρη και τα εξαρτήματα του εξοπλισμού πρέπει να 
αντικαθίστανται όταν δεν εξασφαλίζουν πλέον τη σωστή λειτουργία του ψεκαστήρα. 

 
3.2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

• Απαγορεύεται η χρήση φυτοφαρμάκων 

• Απαγορεύεται η τροποποίηση των εξαρτημάτων του ψεκαστήρα. 

• Απαγορεύεται η εφαρμογή συσκευών ή εξαρτημάτων στον ψεκαστήρα χωρίς την άδεια της DAVIDE E LUIGI VOLPI S.P.A. 

• Απαγορεύεται η χρήση διαλυτών, όπως οινόπνευμα, διαλύτες βενζίνης ή διαλυτικό, για τον καθαρισμό του ψεκαστήρα. 
 
4. ΟΔΗΓΊΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ 

Η μεταφορά του ψεκαστήρα πρέπει να πραγματοποιείται με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή ζημιών. 
Κατά τη μεταφορά του ψεκαστήρα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης on/off είναι πάντα κλειστός. 
Κατά τη μεταφορά, η δεξαμενή πρέπει πάντα να είναι άδεια ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να είναι στερεωμένη με ασφάλεια, 
ώστε να αποφεύγεται η τυχαία έκχυση υγρού. 
Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, μην τοποθετείτε τον ψεκαστήρα πάνω ή κάτω από άλλα υλικά. 
Κατά τη μετακίνηση του ψεκαστήρα, συνιστάται να αποφεύγονται οι προσκρούσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. 
 

5. ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 

5.1. ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΉΡΑ 

• Σηκώστε τη λόγχη και στρέψτε την προς το πάτωμα. 

• Ενεργοποιήστε τον ψεκαστήρα χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που βρίσκεται στη 
χειρολαβή του ψεκαστήρα. 

• Επαληθεύστε την ενδεχόμενη διαρροή νερού που έχει απομείνει στο κύκλωμα.  

• Κλείστε τον ψεκαστήρα 

• Επαληθεύστε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μέσω των λυχνιών led στο πλάι της βάσης του ψεκαστήρα. 

• Ο οδηγός αριθ. 3 είναι αναμμένος = φόρτιση μπαταρίας 100% 

• LED 2 αναμμένο = φόρτιση μπαταρίας 50 % 

• Ο οδηγός αριθ. 1 είναι αναμμένος = φόρτιση της μπαταρίας 20% 

• 0 led αναμμένο = χαμηλή μπαταρία 

• Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα 6.2. 

• Ο ψεκαστήρας είναι εξοπλισμένος με ένα στήριγμα λόγχης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της χειρολαβής του 
ψεκαστήρα. 

• Για να ρυθμίσετε το μήκος της λόγχης θα πρέπει να χαλαρώσετε τον δακτύλιο (1) και στη συνέχεια να σύρετε προς τα 
έξω (2) μέχρι την επιθυμητή έκταση το εσωτερικό μέρος της λόγχης με το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο.  
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5.1 ΓΈΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΉΣ 
Προετοιμάστε το διάλυμα σε ειδικό δοχείο. 
Ξεβιδώστε το καπάκι της δεξαμενής και ρίξτε το παρασκευασμένο διάλυμα μέσα από το φίλτρο. Βιδώστε προσεκτικά το 
καπάκι. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  
Μην προετοιμάζετε το διάλυμα στη δεξαμενή του ψεκαστήρα, αλλά πάντα σε ξεχωριστό δοχείο. 
Μην ρίχνετε ποτέ το διάλυμα στη δεξαμενή χωρίς τη χρήση του φίλτρου. 
 
5.2 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΉΡΑ 
Τοποθετήστε τον ψεκαστήρα σε μια επίπεδη επιφάνεια και σε κατάλληλο ύψος, ώστε να είναι ευκολότερη η τοποθέτηση 
των ιμάντων ώμου που έχουν ρυθμιστεί προηγουμένως με τις δύο αγκράφες. 
 

5.3 ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΨΕΚΑΣΤΉΡΑ 
- Σηκώστε τη λόγχη και στρέψτε την προς την περιοχή ψεκασμού. 
- Ενεργοποιήστε τον ψεκαστήρα χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που βρίσκεται 

στη χειρολαβή του ψεκαστήρα. 
- Για να σταματήσετε τον ψεκασμό, απενεργοποιήστε τον ψεκαστήρα μέσω του ίδιου διακόπτη. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφήνετε τον ψεκαστήρα να λειτουργεί όταν το δοχείο είναι άδειο. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας- όταν η μπαταρία αρχίσει να αδειάζει, χρειάζεστε 
πλήρη επαναφόρτιση.  
Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν αποθηκεύσετε τον ψεκαστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
 

5.4 ΡΎΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΊΟΥ 
Αυτός ο ψεκαστήρας παρέχεται με ρυθμιζόμενο κωνικό ακροφύσιο.  
Βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας το τελικό μέρος του ακροφυσίου, είναι δυνατόν να ρυθμίσετε τη διάμετρο του ψεκασμού 
"τριαντάφυλλο" μέχρι να πάρετε το "jet". 
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5.5 ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΎΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΉΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 
Όταν τελειώσετε τις εργασίες, ρίξτε το υπόλοιπο υγρό σε ειδικό δοχείο και ξεπλύνετε προσεκτικά το εσωτερικό της 
δεξαμενής και τον εύκαμπτο σωλήνα αφήνοντας το να περάσει μέσα από τη λόγχη με καθαρό κρύο νερό. 
Ελέγξτε ότι το νερό που χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα έχει βγει εντελώς. 
Απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 
Αφού καθαρίσετε τη δεξαμενή, αφαιρέστε, καθαρίστε και συναρμολογήστε ξανά το φίλτρο του ψεκαστήρα. 
 

 
Καθαρίστε τη λαβή με ένα υγρό πανί χωρίς να τη μουλιάσετε σε νερό.  
Απομακρύνετε από τη δεξαμενή τυχόν υλικά ή αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στον ψεκαστήρα. 
Να φοράτε ρούχα και προστατευτικές συσκευές κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην διασκορπίζετε το νερό έκπλυσης ούτε το υπόλοιπο διάλυμα στο περιβάλλον.  

         να ρίχνετε όλα αυτά τα υγρά σε ειδικούς αγωγούς, κατάλληλους για τον καθαρισμό και την αποστράγγιση του 
νερού. 

Απενεργοποιείτε πάντα τον γενικό διακόπτη μετά από κάθε χρήση. 
Διατηρείτε τον ψεκαστήρα μακριά από παιδιά, προστατευμένο από τις ακτίνες του ήλιου και τις χαμηλές θερμοκρασίες και 
με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. 
5.6 ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΥΓΡΟΎ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΉ 
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αλλαγή του υγρού στο εσωτερικό της δεξαμενής, ακολουθήστε τις οδηγίες του 
σημείου 5.6 και, στη συνέχεια, τις οδηγίες του σημείου 5.2. 
 
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η σωστή χρήση του ψεκαστήρα και η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητες για να διατηρείται ο ψεκαστήρας στις 
καλύτερες συνθήκες λειτουργίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. 
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά. 

 
6.2 ΕΠΑΝΑΦΌΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 
Ο ψεκαστήρας τροφοδοτείται από μια σφραγισμένη μπαταρία αποθήκευσης, η οποία επαναφορτίζεται μέσω καλωδίου 
USB (δεν περιλαμβάνεται) που πρέπει να συνδεθεί στη θύρα Micro USB, η οποία βρίσκεται στη βάση του ψεκαστήρα, δίπλα 
στις ενδεικτικές λυχνίες του επιπέδου φόρτισης. 
Η θύρα Micro USB ασφαλίζεται με κατάλληλο κάλυμμα. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια των εργασιών επαναφόρτισης, ακολουθήστε ασφαλείς διαδικασίες εργασίας και 
τηρήστε προσεκτικά τους γενικούς κανόνες ασφαλείας. 
Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 

• Απενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη  

• Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας Micro USB. 

• Συνδέστε το καλώδιο USB του τροφοδοτικού (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα Micro USB που βρίσκεται στη βάση του 
ψεκαστήρα. 

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ 

Πίεση (bar) Λίτρα / λεπτό. Χρόνος λειτουργίας της 
μπαταρίας (ώρες) 

Λίτρα για κάθε φόρτιση της 
μπαταρίας 

1 0,35 2,5 52,5 

2 0,24 2,0 29 

Ρυθμιζόμενη πίεση μέσω του ακροφυσίου 
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• Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία επαναφόρτισης, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν διαδοχικά. Όταν ανάψουν 
όλα τα 3 led, η επαναφόρτιση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. 

• Για την πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας χρειάζεστε 3-4 ώρες. 
• Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφόρτιση, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη θύρα Micro USB. 

• Κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων αδράνειας, ελέγξτε ότι ο γενικός διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. 
 

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται κυρίως από την τήρηση ορισμένων σημαντικών κανόνων: 

• Μην δημιουργείτε βραχυκύκλωμα. 

• Μην την αποφορτίζετε υπερβολικά: όταν η μπαταρία είναι σχεδόν αποφορτισμένη, φορτίστε την αμέσως. 

• Φορτίστε το αμέσως με τον γενικό διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κλειστό και τηρώντας τον απαραίτητο 
χρόνο φόρτισης. 

• Μην ενεργοποιείτε τον ψεκαστήρα κατά τη διάρκεια των φάσεων φόρτισης. 

• Αποθηκεύετε πάντα τον ψεκαστήρα με τον γενικό διακόπτη απενεργοποιημένο. 

• Μετά την πλήρη επαναφόρτιση διατηρήστε τον ψεκαστήρα μεταξύ 5 και 40° C. 

• Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης ή μη χρήσης, επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε τέσσερις μήνες. 
 

7 ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ - ΑΙΤΊΕΣ - ΛΎΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΈΣ ΑΙΤΊΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Όταν ανοίγετε το διακόπτη του 
ψεκαστήρα, δεν βγαίνει νερό. 

Το μοτέρ δεν λειτουργεί Χαμηλή μπαταρία  Επαναφόρτιση 

 Μπλοκαρισμένος 
ψεκαστήρας 

Επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης 

 Σπασμένο καλώδιο Επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης 

 Βλάβη κινητήρα Επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης 

Έργα κινητήρα Φραγμένο ακροφύσιο Καθαρό 

 Φραγμένο φίλτρο 
ψεκαστήρα 

 

 Φραγμένο φίλτρο λαβής Καθαρό 

 Ελαττωματικός 
ψεκαστήρας 

Επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης 

Όταν ανοίγετε το διακόπτη του 
ψεκαστήρα, βγαίνει λίγο νερό. 

 Βρώμικο φίλτρο 
ψεκαστήρα 

Καθαρό 

Ελαττωματικός 
ψεκαστήρας 

Επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης 

Βρώμικο ακροφύσιο Καθαρό 

Ο χρόνος λειτουργίας της 
μπαταρίας δεν είναι ο 
αναμενόμενος 

Χαμηλότερος χρόνος 
εργασίας 

Η μπαταρία δεν είναι 
πλήρως φορτισμένη 

Επαναφόρτιση της μπαταρίας 

Καμία αντοχή Σπασμένο καλώδιο Επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης 

 

 

 

 

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Για την αποσυναρμολόγηση του ψεκαστήρα, είναι απαραίτητο να λειτουργήσετε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
απευθυνόμενοι, εάν είναι απαραίτητο, σε εξειδικευμένες εταιρείες διάθεσης υλικών. 
Ο ψεκαστήρας είναι κατασκευασμένος από μη επικίνδυνα υλικά: 

• Πλαστικά και συνθετικά υλικά, 

• Σιδηρούχα μέταλλα (χάλυβας) και μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο, ορείχαλκος, χαλκός), 

• Ηλεκτρική μπαταρία 
 
9 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ 

Ref. Κωδικός 
προϊόντος 

Περιγραφή Κομμάτια σε κάθε 
συσκευασία 
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1 19SMER010 Πεζά γράμματα 1 

2 19SMER020 Δεξαμενή 1 

3 19SMER030 Κάλυμμα καλωδίου 1 

4 19SMER040 Αριστερή λαβή 1 

5 19SMER050 Δεξιά λαβή 1 

6 19SMER060 Καπάκι με βαλβίδα και OR 1 

7 19SMER070 Φίλτρο πλήρωσης 1 

8 19SMER080 Φίλτρο αντλίας με σώμα, άκρο καπακιού Ή 1 

9 19SMER081 Φίλτρο αντλίας 2 

10 19SMER090 Ηλεκτρονική πλακέτα με μπαταρία λιθίου 1 

11 19SMER100 Αντλία διαφράγματος 1 

12 19SMER101 Αντλία κλειδώματος 1 

13 19SMER110 Φλάντζα εύκαμπτου σωλήνα 2 

14 19SMER120 Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης 1 

15 19SMER130 Τηλεσκοπική λόγχη 1 

16 19SMER131 Υποστήριξη Lance 2 

17 19SMER132 Βαλβίδα μη επιστροφής 1 

18 19SMER140 Διακόπτης 1 

19 19SMER150 Καουτσούκ κάλυμμα Micro USB 10 

20 19SMER160 Λουράκι ώμου 1 

21 19SMER170 Σετ βιδών και σφιγκτήρων σωλήνων δεξαμενής 1 
 

10 ΕΓΓΥΗΣΗ 

24 μήνες εγγύηση για ιδιώτες χρήστες και 12 μήνες εγγύηση για επαγγελματίες χρήστες. Καλύπτει τα βασικά εξαρτήματα, 

συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας Li, του φορτιστή, του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης.  

Οι ακόλουθες συνθήκες ακυρώνουν την εγγύηση: 

-Κάθε  ανώμαλη λειτουργία 

 -Το προϊόν δεν συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης. 

 -Τροποποιήσεις προϊόντων 

-Οποιαδήποτε  ζημία, ακόμη και αν έγινε κατά λάθος 

-Κατεστραμμένο  μετά από ερασιτεχνική επισκευή. 

 -Φύση που προκάλεσε ζημιές 

-Η μπαταρία  δεν φορτίζεται με τη ζητούμενη συχνότητα 

-Τα εξαρτήματα  που υπόκεινται σε φθορά κατά την κανονική λειτουργία δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

 

Η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί μέσω του ιστότοπου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 

αγοράς. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να γράψετε στη διεύθυνση 

 

info@volpioriginale.it 

 

Ενεργοποιήστε την εγγύηση για το νέο σας προϊόν Originale Volpi μέσω της ιστοσελίδας μας: 

 

http://www.volpioriginale.it/garanzia/ 

 

  
 

Ο αγοραστής πρέπει επίσης να κρατήσει αντίγραφο του εγγράφου πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) και της εγγραφής εγγύησης: 

ένα αντίγραφο αυτών των εγγράφων πρέπει να δοθεί στον Αντιπρόσωπο ή στην Εξουσιοδοτημένη Εξυπηρέτηση Πελατών 

μαζί με το μηχάνημα προς επισκευή. Ελλείψει αυτών των εγγράφων, το μηχάνημα θα θεωρηθεί σε κάθε περίπτωση εκτός 

εγγύησης 
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11 ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ CE  Μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου 
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Η εταιρεία 

Davide e Luigi Volpi S.p.A. 
Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) ΙΤΑΛΙΑ 

 

ΔΗΛΏΝΕΙ ΌΤΙ Η ΜΗΧΑΝΉ 
 

Ονομασία: ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΨΕΚΑΣΤΉΡΑΣ 

Τύπος: V-BLACK SMART 

Μοντέλο: 19SME 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΉ ΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΕΝΑΡΜΌΝΙΣΗΣ: 
ΟΔΗΓΊΑ 2006/42/ΕΚ  Οδηγία για τα μηχανήματα 
ΟΔΗΓΊΑ 2014/30/UE  Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

 

Παραπομπή στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή παραπομπές σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές 
για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση: 

UNI EN ISO 12100:2010 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-6-3:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 
     

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη δημιουργία της τεχνικής τεκμηρίωσης: 

Όνομα: Davide e Luigi Volpi S.p.A. 

Κατοικία: Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia 
 

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 
 

Casalromano, 10 Δεκεμβρίουth 2019     Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

         Eligio Volpi 
 

 

EL 

http://www.volpioriginale.it/
mailto:commerciale@volpioriginale.it

