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 چکیده:

دقیق برای کسانی که میخواهند سمپاشی دقیقی انجام دهند طراحی شده است.تلفیق  این سمپاش بطور

طراحی اروپا و چین ، مشخصه های ایمنی، اثر باال، طراحی جدید، ظاهربی نظیر این سمپاش توسط چندین 

 کشور مورد حمایت قرار گرفته است. نسل جدید دستگاهها برای افرادی که به سبک سنتی کار میکنند نیز

مرتبه سمپاشی را پاسخگو باشد،  4الی 3میباشد که قادر است تا  12V/10Aمناسب است. باطری دستگاه 

کیلو گرم سمپاشی انجام دهد.که این نتیجه 480-400ساعت و  9به عبارت دیگر هر بار شارژ میتواند تا 

 اتمایزر بسیار خوب دستگاه است.

 

 ساختار و مشخصات

مخزن دستگاه بطور آرگونومیک به گونه ای طراحی شده است که قابلیت ( دستگاه ظاهری ساده دارد.1

 حمل آن بصورت کوله پشتی آسان میباشد.

( دستگاه دارای مینی پمپ میباشد که سایز کوچک ، وزن سبک، فشار باال و بمراتب سرویس کاری باال 2

 اتیک مایع را اسپری کند.تری دارد و دارای یک سوییچ میباشد که به دستگاه اجازه میدهد بطور اتوم

( صفحه سه گانه ای در قسمت نازل طراحی شده است که مانع از عبور یا وارد شدن اشیاء خارجی به نازل 3

 میشودو قابلیت تمیز کاری آسانی دارد.

( دستگاه جریان ولتاژ پایینی داشته که در طوالنی مدت و هنگامی که شارژ باطری رو به اتمام است صدای 4

رسیده است و باید باطری  5/10Vبه گوش خواهد رسید.و این به این معناست که ولتاژ به زیر  هشدارش

 شارژ شود.

 

 

 

 



جریان   (مرحله بطور هوشمند انجام میپذیرد3( دستگاه دارای شارژ مخصوص میباشد که این شارژ در 5

 پایدار / ولتاژ ثابت / نگهداری شارژ( و جریان کوتاه/ فعالیت بیش از اندازه / اتصال معکوس.

 چراغهای شارزر: قرمز = در حال شارژ و سبز= شارژ کامل

 

 فشار اسپری مدل نازل

MPA 

 مصرف

L/MIN 

 شار اسپری مدل نازل

MPA 

 مصرف

L/MIN 

نازل دو  0.8-0.7 0.32-0.29 نازل مخروطی

 روطیمخ

0.17-0.18 1.6-1.7 

    1.3-1.2 0.17-0.16 نازل صنعتی

نازل قابل 

 4تنظیم 

 سوراخه

0.27-0.28 0.8-0.85     

 

 روش کار -4

( نازل صنعتی: این مدل صرفا برای محصوالت زراعی طراحی شده است و باید بطور موازی در جهت وزش 1

 باد آنرا حرکت داد 

آات طراحی شده و باید در جهت وزش باد بطور صلیبی آنرا حرکت داد  ( نازل مخروطی: برای کنترل 2

 اسپری کرد.

 

 

 

 

سوراخه: طراحی شده برای درختان میوه و محصوالت زراعی با حجم باال. گرچه ممکن 4( نازل قابل تنظیم 3

 است برای آفات نیز نتیچه بخش باشد.



 

زن سمپاش را تا میزان مشخص شده پر کنید و از میزان شارژ دستگاه سم پاش اطمینان حاصل نمایید.مخ

درب مخزن را  ببندید و چک کنید که نشتی نداشته باشد. دستگاه را وشن کنید و سوییچ دسته را به حالت 

 قفل روی وضعیت روشن بگذارید.

 

 نکات:  -5

ودیه خود کمی ( لطفا قبل از اینکه صدای هشدار باطری به صدا در آید آن را شارژ کنید.گرچه باطری به خ1

 شارژ ذخیره دارد.بنابراین این شارژ اضافی قبل از استفاده الزم است.

( از ریختن آب درون مخزن و انجام سمپاشی خودداری نمایید زیرا باعث آسیب رساندن به دیافراگم 2

دستگاه دستگاه میشود و از پرت کردن آن به زمین خودداری نمایید.این کار نه تنها باعث آسیب رساندن به 

 بلکه به باطری نیز میشود.

( اگر بوی سوختگی از دستگاه به مشام خورد یا اسپری بطور ضعیف انجام شود نشان دهنده ضعیف بودن 3

باطری است در این حالت بدون اینکه باطری را از دستگاه جدا کنید آنرا شارژ کنید. برای هر بار شارژ 

ساتی زمین  50ه حتما باید در مکانی خشک با ارتفاع بیش از ساعت زمان الزم است و شارژ دستگا 8حداقل 

 انجام شود.

مطمئن شوید هیچگونه نشتی یا اسپری  تست کنید ب( در ابتدای کار و هنگامیکه دستگاه نو است آنرا با آ4

 ضعیف در کار نیست.

 

 

 

 ( هنگام کار با دستگاه نکاتی هستند که اپراطور باید به خاطر داشته باشد:5

استفاده از ماسک و دستکش الزامیست. هرگز با چشم بدون عینک یا بدون لباس مخصوص کار نکنید. * 

هرگز از اسپری آفت کش در مخالف جهت باد استفاده نکنید، از گرفتن اسپری به سمت انسانها و حیوانات یا 

 ری نمایید.غذاها جدا بپرهیزید.از اسپری کردن در دمای هوای باال به مدت طوالنی جدا خوددا



درون مخزن بپرهیزید.از اسپری کردن بطور مداوم طوالنی مدت و * از ریختن سمی که اسید باالی دارد 

 آفت کش های سمی برای گیاهان ، رختان میوه و گیاهان دارویی خودداری نمایید.

مایع فعلی با * پس از هر بار استفاده از دستگاه لطفا دستگاه را تمیز کنید تا از وردگی و مخلوط شدن 

 بعدی ر دستگاه خودداری کنید زیرا ممکن است آثرسم پاشی را پایین بیاورد.

روش تمیز کاری: بدن بیرونی دستگاه را با یک پارچه تمیز مرطوب تمیز کرده و برای داخل دستگاه ، کمی 

 آب درون مخزن ریخته و مخزن را تکان دهیدو آب را تخلیه کنید.

 

ه کوتاه مدت از دستگاه نیاز به شارژ مجدد نیست اما در مورد استفاده های طوالنی برای هر بار استفاد -6

 مرتبه صورت پذیرد.1مدت بطور منظم بید شارژ و سرویس باطری هر ماه دو مرته یا ماهی 

 درجه از اسپری کردن خودداری نمایید.10درجه و کمتر از 45در دمای بیش از  -7

دستگاه باید قطعاتی که از بین رفته اند را تعویض کنید و پیچ ها و مهره ها را ماه استفاده از 6بعد از هر  -8

 نیز بررسی نمایید.

 قبل از کار از سالم بودن سوییچ دستگاه طمئن شوید 

 همیشه دستگاه را دور از آتش یا از بردن آن در آب بری شستشو دور نگاه دارید 

 

 

 نیدبرای پاشیدن پودرها از این دستگاه استفاده نک 

 از شارژرهای غیر مجاز مثل شارژرهای خانگی برای شارژ دستگاه استفاده نکنید 

 

 راه حل ها علت مشکالت

 کابل متصل نیست  استارت نخوردن موتور

 شارژ باطری تمام شده 

 سوییچ آسیب دیده 

 اتصال را برقرار کنید 

 باطری را شارژ کنید 

  سوییچ جدید جایگزین

 کنید



 پیچ ها را محکم کنید پیچه یا پمپ آسیب دیده  موتور شنیدن صدای غیر عادی از

ابتدا یا انتهای لوله پمپ   مشاهده نشتی از انتهای دستگاه

 شکسته یا از بین رفته

 لوله را تعویض یا محک کنید

سوراخ اسپری مسدود   اسپری ضعیف

 است

 صفحه اسپری پاره شده 

  صفحه اسپری برعکس

 شده

 صفحه فیلتر مسدود شده 

 ها نشتی لوله 

 باطری ضعیف است 

 داخل پمپ هوا گرفته 

  شی خارجی را بیرون

 اورید

  یک صفحه جدید

 جایگزین کنید

  صفحه اسپری را درست

 کنید

 فیلتر را تمیز کنید 

 لوله ها را محکم کنید 

 باطری را شارژ کنید 

  نازل را خارج کرده و

 هواگیری کنید

 

 


