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Įžanga 
 

Mielas Kliente, 

Norime padėkoti Jums, pasirinkus šį 
ypatingos kokybės SOLO gaminį. 

Mes naudojame naujausias technologijas 
siekdami užtikrinti visišką kokybės kontrolę. 
Siekiame užtikrinti, jog Jūs būsite visiškai 
patenkintas šiuo moderniu SOLO įrenginiu. 

Mes tikimės jog šis purkštuvas Jums 
tarnaus ilgai, bei patikimai. 

Siekdami užtikrinti jog Jūsų įrengimas 
Jums tarnaus ilgai, būtinai vadovaukitės šia 
naudotojo instrukcija. 

Jei, Jums perskaičius šią instrukciją, bus 
neaiškios kurios nors jos dalys, nedvejokite, ir 
kreipkitės į SOLO prekybos atstovą, kuris 
Jums visada padės atsakydamas į kilusius 
klausimus. 
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CE Atitikties deklaracija 

SOLO Kleinmotoren GmbH, Stuttgarter Strasse 
41,D-71069 Sindelfingen, pažymi, jog sekantis 
produktas visose jo versijose:  

Produkto aprašymas: purkštuvas su įkraunama 
baterija. 
 

Atitinka visiems ES reikalavimams pagal 
straipsnius:  
98/37/EC ir RL - 2004 - 108 EC dėl atitikimo 
elektromagnetiniams reikalavimams 

Standartai:  
ISO 12100 1 dalis, 2 dalis, DIN EN 294 

Serijinis numeris, Surinkimo metai � Tipo 
lentelė 

Ši deklaracija negalioja, jei įrenginiui 
savavališkai padarytos modifikacijos ar 
pakeitimai. 

 

 

Simboliai / Tipo lentelės informacija 
 

Šie simboliai naudojami šioje naudojimo 
instrukcijoje ir egzistuoja ant paties įrengimo: 

Naudojimo instrukcijoje: 

 
Perskaitykite naudojimo instrukciją 

 Dėmesio! 

 
Nerūkyti naudojant 

 
Nenaudoti arti atviros ugnies 

 
Naudoti apsaugines pirštines 

 

 

Elektriniai prietaisai negali būti 
išmetami kaip buitinės atliekos. 
Įsitikinkite, jog visi elektriniai įrankiai 
būtų išmetami tam skirtose vietose.  

 

              Įkraunamos baterijos : 

Pb 

 

Įsitikinkite, jog akumuliatorius būtų 
išmetamas tam skirtose vietose. 

 

 

 

 

Tipo lentelė : 

 
 
a: Modelis/Tipas 

b: Serijinis numeris 

c: Pagaminimo metai  
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 
 
Saugumo reikalavimai 

 

Teisingas naudojimas 
 

• Šis purkštuvas gali būti naudojamas tik skystiems persticidams, insekticidams, herbicidams ir 
skystoms trąšoms purkšti, kurios parduodamos specializuotose parduotuvėse.  

• Sekite visas instrukcijas, kurias pateikia pesticido gamintojas.  
• Šis purkštuvas negali būti naudojamas purkšti kitoms medžiagoms. 
• Mes rekomenduojame naudoti tik tuos pesticidus, kurių naudojimą patvirtino Jūsų šalies vyriausybė.  
• Niekada nenaudokite skysčių, kurių temperatūra didesnė nei 40°C. 
• Šis purkštuvas gali būti naudojamas tik skystiems produktams. 
•    Šis purkštuvas negali būti naudojamas jokiems kitiems tikslams. Pvz. Purkšti skystiems dažams ar  

pan. Bet kokios neištirpusios medžiagos ( milteliai ir t.t ir pan.) gali sugadinti purkštuvą.Skysčiai 
privalomai ruošiami ir maišomi atskiroje talpoje, tik tuomet pilnai ištirpusios medžiagos supilamos į 
purkštuvą. 
 

 

Bendri saugumo nurodymai 
 

Įdėmiai perskaitykite visas šias naudojimo instrukcijas prieš pirmą kartą naudodami šį įrenginį. 
Visada saugokitės ir naudokite įrengimą su atsarga.  

Nesilaikydami saugumo nurodymų rizikuojate savo ir aplinkinių sveikata ir gyvybėmis. Be to, būtina laikytis 
privalomų saugumo reikalavimų darbo vietai. Naudojimo instrukcija turi būti perskaityta ir įsisavinta visų 
žmonių, kurie naudojasi purkštuvu.   
• Asmenys kurie neturi 18 metų, gali naudotis įrenginiu tik su suaugusiojo priežiūra, ir tik mokymo 

tikslams.  
• Neleiskite pašalinių asmenų ar gyvūnų į teritoriją kurioje dirbate. Niekada nepurškite į kitų asmenų , 

gyvūnų ar kitų objektų pusę. Turėkite galvoje, jog skystis iš purkštuvo išpurškiamas ypač dideliu 
greičiu. Objektai gali būti nubloškiami skysčio bangos, ir kai kuriais atvejais sukelti grėsmę saugumui. 
Naudotojas yra atsakingas už bet kokius incidentus sukeltus naudojant įrenginį.  

• Šis įrengimas gali būti skolinamas, nuomuojamas ar perduodamas žmonėms, kurie yra susipažinę su 
šiuo įrenginiu bei šia naudotojo instrukcija. Visuomet įsitikinkite, jog perduodami įrenginį, perduodate ir 
naudojimo instrukciją. 

• Įsitikinkite jog esate geros formos, pailsėję ir sveiki, prieš pradėdami naudoti įrenigimą. 
• Niekuomet nenaudokite šio įrengimo apsvaigęs nuo narkotikų ar alkoholio, vaistų, kurie gali sulėtinti 

Jūsų reakcijos greitį.  
• Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, jog aplinka bei įrengimas yra saugūs bei paruošti darbui. 
• Naudokite tik orginalius ir gamintojo patvirtintus priedus savo akumuliatoriniams purkštuvams.  
• Naudokite tik orginalias atsargines dalis kurias Jums gali pateikti tik SOLO gamintojo atstovas. 

Naudojant neorginalias atsargines dalis, prarandama teisė į garantiją gaminiui, sukeliama įrenginio 
sugadinimo rizika, galima sukelti pavojų sau ir aplinkiniams. 

• Kuomet įrenginys nenaudojamas, jis turėtų būti saugiai sandėliuojamas ir  saugomas vietoje, kurioje 
nekelia grėsmės aplinkiniams. 

Bet kuris asmuo nesilaikantis šių saugumo reikalavimų lieka atsakingas už bet kokią žalą padarytą sau, 
aplinkiniams, ar kitiems objektams. 
 
 
 

Saugus pesticidų naudojimas 
 

• Pesticidai niekada negali patekti į visuomeninę kanalizacijos sistemą, išpurškiami į šiukšlynus, negali 
patekti į vandens telkinius. Pesticidai visuomet turi būti išmetami tam skirtose vietose. Visuomet 
susisiekite su vietos valdžia, kuri Jums suteiks informaciją apie netoli Jūsų esančią pesticidų 
perdirbimo/atsikratymo įstaigą.  

• Niekada nelieskite ir neikite į atvirą kontaktą su pesticidais.  
• Jei dirbdami pasijaučiate prastai, ar neįprastai pavargę. Iš karto nutraukite darbą. Jei savijauta 



 

  

nepaiskeičia, kreipkitės į medikus.  
• Niekuomet neleiskite vaikams, ar asmenims nesusipažinusiais su šio tipo skysčių naudojimu, jais 

operuoti.  
• Išvalykite skysčio baką purkštuve, kai tik pakeičiamas naudojamo skysčio tipas. Išpurškite pilną baką 

švaraus vandens, baigus purkštuvo valymą. Tai užtikrins, jog nebebus jokių cheminių reakcijų tarp 
dviejų skirtingų skysčių.  

• Niekuomet nepurškite pesticidų uždarose patalpose. Naudodami purkštuvą šiltnamiuose ar kitose 
patalpose įsitikinkite jog jose įrengta reikalinga ventiliacija. Niekas neturėtų įžengti į šiltnamį, kol jis nebus 
pilnai išvėdintas. 
• Baigus purkšti, išvalyti  ir paruošti įrengimą saugojimui. Kruopščiai nusiprauskite veidą ir rankas muilu, 

darbo rūbus išskalbkite. Bet kokie užsilikę purkštuve skysčiai gali sukelti koroziją ir pažeisti jo 
konstrukciją.  

 
Saugus baterijos ir kroviklio naudojimas 
 

• Kroviklis gali būti pajungiamas tik tuomet kai elektros įtampa yra tarp 100V ir 240V AC 50/60Hz. Jis turi 
būti prijungiamas tik per tinkamą elektros laidą su EURO rozete.  

- Įsitikinkite jog įtampa yra tinkama  
- Naudokite tinkamą kištuką bei rozetę  

• Visuomet  laikykite už kištuko galo, jungdami jį į rozetę, niekuomet netraukite ar nekiškite laikydami už 
laido.  

• Pakrovėjas yra sukurtas pakrauti tik baterijai patiekiamai SOLO šiam purkštuvui. Visuomet įsitikinkite, 
jog baterija tinkamai pajungta prie pakrovėjo, prieš pradėdami ją krauti.  

• Niekuomet nesujunkite dviejų baterijos polių (+ / -) sukeldami trumpą jungimą. 
• Laikykite pakrovėją, bateriją ir kitus elektroninius prietaisus atokiai nuo vandens. Šios dalys turi būti 

valomos tik sausu skudurėliu. Visuomet atjunkite kroviklį nuo baterijos prieš valydami.  
• Niekuomet neatidarinėkite purkštuvo baterijos, joje yra pavojingų Jūsų sveikatai skysčių. 
• Visuomet naudokite gamintojo pateiktą orginalų kroviklį, kraudami bateriją.  
• Baterija ir jos kroviklis negali būti išmetamos kaip paprastos buitinės atliekos. Jomis turite atsikratyti 

specialiose, tam tikslui skirtose vietose.  
 

Darbo rūbai 
 

Visuomet naudokite apsauginius rūbus, kurie atitinka keliamus saugumo reikalavimus. Rūbai turi 
apsaugoti visą Jūsų kūną nuo pesticidų. (Apsauginiai  batai, pirštinės, akiniai, kelnės ir t.t.) 
 

• Rūbai turi būti tinkami, t.y. apsaugoti pilnai, tačiau nevaržyti naudotojo judesių. 
• Niekuomet nenaudokite juvelyrikos, kaklaraiščių ar kitų papildomų rūbų ar aksesuarų, kurie galėtų 

kliudyti dirbti.  
• Visuomet dėvėkite respiratorių (veido kaukę) dirbdami su aukštais ir tankiais augalais, šiltnamiuose 

arba naudodami skysčius kurie yra pavojingi.  
• Iš karto pasikeiskite rūbus, kurie permirksta purškiamu skysčiu.   

Įrenginio transportavimas 
 

• Visuomet išjunkite purkštuvą, norėdami jį transportuoti.  
• Kuomet įrenginį tranportuojate automobiliu, tvirtai jį pririškite ir įtvirtinkite, kad nesukeltumėte pavojaus 

aplinkiniams transporto dalyviams.  
• Imkitės reikalingų veiksmų, siekdami užtikrinti, jog neišsilietų purškiamas skystis. Geriausiai būtų 

nusausinti ir išvalyti skysčio talpą.   
 

Prieš ir po darbo 
 

Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti įrenginį, įsitikinkite jog jis yra Saugus naudoti.  
• Įjungimo/Išjungimo mygtukas ant įrenginio turi veikti tinkamai.  
• Patikrinkite skysčio baką, pompą ir visas šlangeles – ar jose nėra skylių ar nutekėjimų.  
• Niekuomet nepradėkite darbo, jei pastebite kokių nors neįprastų simptomų. Jei matote pažeidimų 

korpuse ir t.t. iš karto kreipkitės į autorizuotą SOLO servisą.  
• Įrenginys turi būti naudojamas tik vieno žmogaus vienu metu, aplinkui jį, 5 metrų spinduliu neturi būti 

jokių pašalinių asmenų.  



 

  

• Kuomet įjungiate pompą, įsitikinkite, jog rankinis vožtuvas ant purškimo vamzdelio nenustatytas į 
ištisinio purškimo padėtį, vožtuvėlis turi būti uždarytas, vamzdelis nukreiptas į tusčią zoną.  

• Visuomet įsitikinkite jog dirbamoje vietoje yra pakankama oro ventiliacija.   
•   Visuomet dirbkite netoli kitų asmenų, kuriuos, prireikus, būtų galima pasikviesti į pagalbą nelaimės 

atveju.  
• Reguliariai ilsėkitės bei darykite pertraukas dirbant.  
Niekuomet nerūkykite vietose kuriose dirbate 
 

Remontas ir aptarnavimas 
 

Remontą ir aptarnavimą atlikite pats, jei esate susipažinęs su šio įrenginio remonto ir aptarnavimo 
instrukcijomis. Kitu atveju remontą ir aptarnavimą patikėkite autorizuotam SOLO servisui.  
• Įrenginys negali būti remontuojamas ar aptarnaujamas netoli atviros liepsnos.  
• Prieš valydami, aptarnaudami ar remontuodami įrengimą, visuomet išjunkite pompą ir ištraukite 

baterijos kroviklį iš krovimo lizdo purkštuve.  
• Aukšto spaudimo šlanga , rankinis vožtuvėlis , spaudimo matuoklis  (priklausomai nuo modelio 

versijos), purškimo vamzdelis  ir purškimo antgalis  gali būti nusukami tik tuomet, kai pompa yra 
išjungta ir įrenginys yra nuorintas. Norėdami tą padaryti, išjunkite pompą, ir  laikykite purkšimo 
vamzdelį virš skysčio bako ar kitos taros, atsukdami rankinį vožtuvėlį.  

• Remontui naudoti galima tik dalis, kurios yra orginaliai pateiktos gamintojo.  
• Įrenginys negali būti modifikuotas ar kitaip pakeistas savavališkai. 
 
Standartinis paketas 
 

• Standartinis įrenginys su rankiniu vožtuvėliu užmontuotu ant aukšto spaudimo šlangutės 
• Purškimo vamzdelis su primontuota purškimo galvute.  
• Kroviklis su kabeliu/EURO jungtimi ir 3 jungtimis skirtingoms šalims 
• 1x lipdukas kiekvienos rūšies skysčių taroms pažymėti : Herbicidų, Fungicidų ir Insekticidųs 
• Ši vartotojo instrukcija 

 
Priklausomai nuo modelio paketas gali skirtis. 

 
 

Surinkimas 
 

Nugarinis purkštuvas būna išrenkamas prieš jį supakuojant, taigi, būtina prieš naudojimą jį surinkti. 

 

Baterijos prijungimas 

Įsitikinkite jog pompos įjungimo mygtukas  yra padėtyje "0" (pompa išjungta). 
 

Purškimo vamzdelio surinkimas 

 

 

 

 

 

O- žiedas (16x3 mm) yra naudojamas užtikirinti jog tarp purškimo vamzdelio (10) ir rankinio vožtuvėlio 
(8) bus visiškas sandarumas. 
Rankiniu būdu užsukite varžtelį (a) ant rankinio vožtuvėlio. 
(Spaudimo matuoklės priklausomai nuo modelio) 
 
 

Baterijos krovimas 
 

Perskaitykite saugumo reikalavimus.  



 

  

Baterija turi būti pilnai įkrauta prieš pradedant naudoti purkštuvą pirmą kartą.  
Standartinė baterija  turi būti kraunama bent 5 valandas, tuo tarpu pasirinktinai perkama (7.2 Ah) 
baterija turi būti kraunama mažiausiai 7 valandas.  

Prieš pradėdami krauti bateriją, prijunkite ją prie krovimo stotelės .  

Prijunkite krovimo kabelį prie elektros lizdo.  

Prijunkite kroviklį prie tinkamo energijos šaltinio naudodami pateiktą kabelį ir EURO lizdą. Jei EURO 
lizdas Jūsų rozetei netinka, naudokite vieną iš papildomai pateiktų jungčių.  
Kroviklis pats prisitaiko prie esamos įtampos, kuri gali kisti nuo 100 V iki 240 V. 

Kol baterija kraunasi, indikatoriaus lemputė ant kroviklio švies raudonai. Kuomet baterija pilnai 
pakrauta, indikatoriaus lemputė pasikeičia į žalią ir krovimas automatiškai sustoja, apsaugodamas 
bateriją nuo perteklinio krovimo.  

Kuomet krovimo procesas yra baigtas, atjunkite laidą iš rozetės. 

 

Nenaudojamas daugiau nei 30 dienų purkštuvas: baterijas privaloma pakrauti ne rečiau kaip kas  30 
dienų iki 100 proc. įkrovos. Baterijos saugomos sausoje švarioje aplinkoje, ne žemesnėje nei 10 C 
temperatūroje ir ne aukštesnėje nei 35 C temperatūroje (Celsijaus laipsniai). 

 

Diržų pritaikymas 
 

Atkabinkite nešiojimo dirželius (6) bei išskaidykite juos abiejose pusėse. Pakelkite ir užsidėkite 
purkštuvą ant savo pečių. 

Pasinaudodami slenkančiais fiksatoriais prisitaikykite pečių diržus pagal save iki tinkamo ilgio. 
Patraukite palaidus galus į apačią tam, kad  suveržtumėte diržus. 

Jei yra : Apatinį diržą apjuoskite apie naudotojo liemenį, bei užspauskite fiksatorių, vėlgi, naudokite 
slankiojančius fiksatorius nustatyti reikalingą diržo ilgį.  

Įrenginio naudojimas pirmą kartą, arba po ilgos pertraukos 
 

Prieš naudojant įrenginį pirmą kartą užpylus jį pesticidais, arba, jei įrenginys ilgai nebuvo naudojamas 
pesticidų purškimui, pirmiausiai atlikite bandomąjį purškimą su švariu vandeniu, siekdami įsitikinti ar 
viskas gerai veikia bei nėra skysčio nutekėjimo.  

Įsitikinkite, jog Jūs sekate visomis saugumo taisyklėmis, netgi tuomet kai atliekate bandomąjį 
purškimą.  

Bandomasis purškimas: 

Atlikus vizualinį įrenginio patikrinimą, užpildykite skysčio baką  – išleidimo vožtuvas  turi būti 
uždarytas.  
Patikrinkite visus purkštuvo komponentus dėl galimų skysčio nutekėjimų.  
Patikrinkite šių komponentų veikimą: pompos įjungimo jungiklį , rankinį vožtuvėlį , spaudimo matuoklę  
(priklausomai nuo įrenginio tipo).  
Patarimas: Per bandomąjį purškimą pabandykite purkšti vandenį abiem purškimo spaudimo režimais. 

Taip bus lengviau perprasti įrenginio veikimą.  
Niekada nepradėkite dirbti su įrenginiu, pastebėję ant jo bet kokių pažeidimų. Iš karto kreipkitės į 
autorizuotą serviso centrą.



 

  

 

Rekomendacijos 
 
 

Kuomet dirbate su skysčiais skirtais purškimui, visuomet sekite saugumo reikalavimus 
nurodytus  instrukcijoje, bei nurodymus pateiktus skysčio gamintojo instrukcijoje.  

Kitos taisyklės pildant skysčio baką  

Visada įsitikinkite kad išsiurbimo vožtuvėlis yra uždarytas, prieš pildami bet kokius skysčius į 
baką. 

Bake esančio skysčio žymejimai 

Pritvirtinkite atitinkamą lipduką, siekdami pažymėti kuriame bake, kokio tipo skystis yra supiltas  (Pvz. 
Herbicidas, Fungicidas ar Insekticidas). 

 
Kuomet pildote baką skysčiu, įsitikinkite, jog nepripilate daugiau skysčio nei viršutinė žymė.  
Užpildymo koštuvas  skysčio bako pylimo angoje turi 0.55 mm. tankio sietelį. Visuomet naudokite 
užpildymo koštuvą pildami bet kokį skystį į baką. Visuomet prieš pildami patikrinkite ar koštuvas nėra 
pažeistas, radus pažedimų, pakeiskite jį orginalia atsargine dalimi su tinkamu sieteliu. 
Kuomet pildote baką skysčiu, išjunkite pompą, nusiimkite purkštuvą nuo nugaros ir padėkite jį ant 
tinkamo lygaus paviršiaus. Niekuomet nepilkite netoli kanalizacijos vamzdžių, vandens telkinių ar 
pan., arba įsitikinkite, kad pilamas skystis nenutekės. Išsiliejus skysčiui, greitai išvalykite ir 
nusausinkite užterštą vietą. 
Užpildydami baką, įsitikinkite, jog rankinis vožtuvėlis ir išsiurbimo vožtuvas yra uždaryti.  

Niekuomet nemaišykite purškimo skysčio tiesiai skysčio bake – į jį pilkite jau sumaišytą skystį.  

Užpildžius baką, tinkamai užsukite bako dangtelį, užtikrindami, jog skystis neišbėgs.  

 

 

DĖMESIO: 

Niekuomet nepilkite skirtingų skysčių į baką, prieš tai jo tinkamai neišvalius.  

Visada valykite baką ir purkštuvą po darbo, naudokite švarų vandenį plovimui ir visos  sistemos 
valymui.Visada pašalinkite visus skysčius prieš sandėliavimą ir sistemos. 

 
 
 

Purkštuvo naudojimas 
 

 

Pritaikymas 
 

Šis nugarinis purkštuvas gali būti naudojamas purkšti skystiems pesticidams, insekticidams, 
herbicidams, ir trąšoms kurias perkate specializuotose parduotuvėse. Mes rekomenduojame naudoti 
tik tuos pesticidus, kuriuos leidžia Jūsų šalies vyriausybė.  
Purkštuvas gali būti naudojamas agrikultūrinėms reikmėms, medžių priežiūrai, miškų priežiūrai, vaisių 
auginimui, vynuogynams, daržovių auginimui ir šiltnamių priežiūrai.  

Purškimo galvutė 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Purškimas 
 

Įsitikinkite, jog Jūs laikotės visų saugumo 
reikalavimų, kuomet naudojatės  purkštuvu.  

Niekada nenaudokite purkštuvo esant 
vėjuotoms oro sąlygoms ar lyjant, tokiu atveju 
Jūs sumažinate riziką, jog pesticidai pasklis 
aplinkoje.   

Patikrinkite vėjo kryptį, prieš pradėdami dirbti.  

Geriausiai dirbti anksti ryte arba vakare, nes 
tuo metu paprastai būna mažiau vėjuota. 

• Ant nugaros neškite pilnai paruoštą ir 
sureguliuotą įrenginį.  

• Laikykite purškimo vamzdelį suėmę už 
rankinio vožtuvėlio. 

• Nespauskite rankinio vožtuvėlio rankenėlės 
kuomet įjungiate pompą.  

• Pasirinkite tinkamą darbo spaudimą ir 
purškimo intensyvumą, nustatydami jį ant 
pompos įjungimo jungiklio.  
 

 

• Paspauskite rankinio vožtuvėlio rankenėlę 
(a) – pradėsite purkšti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raudonas fiksatorius gali būti naudojamas 
užfiksuoti rankenėlę tuščioje pozicijoje 
(nepurškiama). Siekiant apsisaugoti nuo 
atsitiktinio purškimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norėdami tai padaryti, pastumkite rankenėlę 

kiek toliau nuo rankenos (a) ir užfiksuokite 
fiksatorių (b). 
 
 
Niekuomet nepurškite link atidarytų langų, 
durų, automobilių, gyvūnų, vaikų ar bet ko kito, 
kam gali pakenkti chemikalai.  

Visuomet būkite budrūs ir atsargūs purkšdami.  

Įsitikinkite, jog purkšdami apimate tik tas 
vietas, kurias planavote apimti.   

Jei darbinis pompos spaudimas stipriai 
nukrenta, ir pompai nepavyksta atstatyti 
spaudimo, sustabdykite darbą, ir pakraukite 
purkštuvo bateriją.  

 

Darbo pabaiga 
 

Nedelsdami išjunkite pompą, kai tik oras yra 
įsiurbiamas ir išpučiamas per purškimo 
galvutę. Tai galima atpažinti pagal rūką 
išpučiamą per galvutę. Tuo metu skysčio 
bakas dar turės labai mažą skysčio kiekį 
(mažiau nei 200 ml.). Jei neketinate papildyti 
purkštuvo skysčiu, ir norite sustoti purkšti, 
įpilkite apie litrą švaraus vandens ir išpurškite jį 
į pageidaujamą zoną. Išjungus pompą, 
laikykite purškimo vamzdelį nukreiptą į žemę.  
Niekuomet neleiskite pompai dirbti su tusčiu 
skysčio baku. Jei pompa dirbs esant tusčiam 
bakui, ji bus greitai pažeista ir sugadinta.  
Išjunkite pompą kuomet baigėte dirbti su 
purkštuvu, išplaukite visas sistemas su švariu 
vandeniu bei pašalinkite visus skysčių likučius 
iš purkštuvo, siekdami paruošti įrenginį 
saugojimui. Kruopščiai nusiplaukite rankas ir 
veidą muilu. Įsitikinkite jog darbo rūbai yra 
nuolat plaunami ir prižiūrimi.  

 

 

Darbo ir priežiūros instrukcijos 
 
 

Bendros darbo ir priežiūros 
instrukcijos 

 

Padirbus su įrenginiu apie 5 darbo valandas, 
patikrinkite ar neatsilaisvino varžtai, veržlės ir 
kt. Prisukite juos jei reikia.  

Visuomet prieš pradėdami naudoti purkštuvą, 
patikrinkite ar jis atitinka visus saugumo 
reikalavimus.  

Išpurškimo intensyvumo tikrinimas 
 

Bent vieną kartą prieš kiekvieną purškimo 
sezoną patikrinkite ar išpurškimo intensyvumas 
(matuojamas litrais per minutę) atitinka .  



 

  

Norėdami tą patikrinti, užpildykite baką iki 
maksimalios ribos, įjunkite purkštuvą ir 
purkškite lygiai vieną minutę.  

Tada pamatuokite vandens kiekį reikalingą vėl 
užpildyti baką iki maksimalaus lygio.  

Gautas rezultatas parodys kiek l/min Jūsų 
purkštuvas išpurškia. Reikšmė neturėtų skirtis 
daugiau nei 10% nuo reikšmių .  
Jei reikšmė yra per žema, tai gali būti dėl 
susikaupusių pašalinių šiuklių purškimo 
galvutėje. Išvalykite ją ir pakartokite testą. 
Jei reikšmė yra per didelė, taip gali būti dėl 
pažeistos ar nudėvėtos purškimo galvutės.  

Tikrindami išpurškimo intensyvumą, patikrinkite 
ar purškimo galvutė lygiai išpurškia skystį.  

 

Informacija apie baterijos naudojimą  
 

Tinkamai naudojama baterija Jums tarnaus ne 
vienerius metus. Būtina paminėti, jog baterija 
niekada negali būti iškrauta pilnai.  
Jei darbinis pompos spaudimas stipriai 
nukrenta, ir pompai nepavyksta atstatyti 
spaudimo, sustabdykite darbą, ir pakraukite 
purkštuvo bateriją.  

Jei purkštuvas su baterija yra nenaudojamas 
ilgą laiką, rekomenduojame įkrauti bateriją 
kartą per mėnesį. Tai apsaugos bateriją nuo 
gilaus ir visiško išsikrovimo.  
Kelios alternatyvios baterijos 

Mes rekomenduojame Jums nusipirkti antra 
papildomą bateriją, jei Jums reikia pastoviai 
dirbti su įrenginiu. Tokiu būdu Jums nereikės 
stabdyti darbo vienai baterijai išsikrovus.  
Kuomet dirbate su dviem baterijomis, Jūs 
galite kaitalioti ją vieną su kita, kuomet dirbate 
su viena iš jų, kitą galite palikti krovimui.  

Saugiklio pakeitimas 
 

Keičiami stikliniai saugikliai (gali būti užsakomi 
pas SOLO prekybos atstovą  

Norėdami pakeisti saugiklį, atleiskite saugiklio 
laikiklį  su atsuktuvu (prieš laikrodžio rodyklę), 
ir ištraukite saugiklį.  
Įstatę naują saugiklį, vėl užsukite saugiklio 
laikiklį.  

Jei saugiklis pastoviai išmušamas, vežkite 
prietaisą įgaliotam SOLO serviso centrui.  

 

Purkštuvo paruošimas saugojimui 
Saugokite įrenginį saugioje, sausoje ir 
apsaugotoje nuo šalčio vietoje, kurioje 
temperatūra ne aukštesnė nei 35°C.  

Arti negali būti atviros liepsnos šaltinių.  

Net jei įrenginys yra nenaudojamas, reguliariai 
(kartą per mėnesį) įkraukite visas turimas 
baterijas.  

Įsitikinkite kad įrenginiu negalės naudotis 
žmonės kuriems to negalima daryti (ypač 
vaikai).  



 

  

Purkštuvo bako išsiurbimas ir nusausinimias 
 

• Pastatykite purkštuvą ant lygaus horizontalaus paviršiaus.  

• Uždarykite apsauginį gaubtą ir pritvirtinkite užrakinimo spaustukais.  
Išleiskite skysčio baką kiekvieną dieną baigę darbą, ir kruopščiai išvalykite jį su vandeniu. 
Pasinaudokite instrukcijomis pateiktomis pesticido gamintojo.  

 

 

GARANTIJA  
 
 

 
Gamintojas užtikrina gaminio kokybę, ir padengs visas išlaidas kilusias dėl brokuotų ar netinkamų 
dalių per visą garantijos periodą, kuris prasideda klientui nusipirkus įrenginį. Atminkite, jog 
specifinės garantijos sąlygos kinta priklausomai nuo šalies. Jei nesate tikras dėl garantijos sąlygų, 
klauskite Jums įrenginį pardavusio pardavėjo. Pardavėjas, kuris Jums pardavė įrenginį yra 
atsakingas už garantinį Jūsų įrenginio aptarnavimą.  
Tikimės, jog Jūs suprantate, jog mes negalime būti atsakingi už žalą padarytą įrenginiui dėl šių 
priežasčių:  

• Nesilaikymas naudotojo instrukcijos.  

• Nekreipiant dėmesio į reikalingą įrenginiui priežiūrą ar remonto darbus.  

• Nusidėvėjimą dėl normalaus naudojimo.  

• Nepatvirtintų ir netinkamų įrankių naudojimo. 

• Jėgos naudojimo, netinkamo naudojimo, incidentų ir t.t.  

• Bandymo pataisyti ar modifikuoti įrenginį meistrų, kurie neturi kvalifikacijos tą daryti.  

• Neorginalių ar netinkančių atsarginių dalių naudojimo, jei tos dalys galėjo sukelti gedimą.  

• Neleidžiamos medžiagos naudojimo skysčio bake.  

• Žalos padarytos įrenginiui jį nuomuojant ar naudojant nuomos versle.  
Normalus valymas, reguliavimas ar priežiūros darbai, nėra priskiriami garantijai.  
Visi garantiniai darbai turi būti atliekami autorizuoto SOLO serviso centro 
 

Susidėvinčios dalys 
 

 

 

Kai kurios dalys įrengime yra besidėvinčios, ir turi būti keičiamos reguliariai. Sekančios dalys yra 
besidėvinčios ir nėra apimtos  garantinių sąlygų:  

Visos guminės dalys, kurios liečiasi su purškiamu skysčiu.  

• Purškimo galvutė 

• Filtrai 

• Vožtuvai 

• Baterija 

• Saugiklis 

• Siekdami užtikrinti technologinį progresą, mes pasiliekame teises daryti technologines 
modifikacijas įrenginiui be jokio išankstinio perspėjimo.   

• Taigi, jokie priekaištai dėl teksto ar iliustracijų pateiktų šioje instrukcijoje negali būti pateikiami 
mums.  

 

 


