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Uwaga! 

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone zdjęcia, rysunki, opisy 

mogą się różnić od zakupionego towaru oraz mogą zawierać elementy opcjonalne lub 

specjalistyczne, nieprzewidziane w wersji standardowej. Nie wpłynie to jednak na 

obsługę urządzenia, a wskazówki będą ciągle obowiązywać te same. Różnice te nie 

mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w niniejszej instrukcji są 

zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter 

informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji technicznych i 

funkcjonowania wynikających z postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o 

kontakt z najbliższym serwisem lub sprzedawcą. 

Zmiany techniczne i wizualne mogą być wprowadzane bez zapowiedzi, w trakcie procesu 

modyfikacji i ulepszania produktów. Wszelkie wymiary, wskazówki i dane podane w niniejszej 

instrukcji obsługi są w związku z tym podawane w sposób niewiążący. Roszczenia zgłaszane 

na podstawie treści instrukcji obsługi są nieważne. 

 

Wskazówka  

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcja 

zawiera ważne informacje o BEZPIECZEŃSTWIE, MONTAŻU, PRACY I 

KONSERWACJI.  

 

 

Uwaga! 

Zwracaj szczególna uwagę na rozdziały, które zawierają sygnały ostrzegawcze i uwagi. 

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu 

uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją 

obsługi/ wskazówkami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i wskazówki, aby można 

było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, 

proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi/ wskazówki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy 

za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i 

wskazówek bezpieczeństwa. 

 

 

Uwaga! 

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego 

elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika 

lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. 

Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. 

Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień. 
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2. Zastosowanie 

 

Opryskiwacz spalinowy jest urządzeniem przenośnym o wysokiej wydajności, stosowanym 

m.in. do ochrony roślin. Może być wykorzystywany do ochrony roślin przed chorobami, do 

zwalczania szkodników na dużych plantacjach, do opylania zbiorów np. bawełny, pszenicy, pól 

ryżowych, drzew owocowych itp. Może być stosowany do herbicydów (środek do zwalczania 

chwastów), higieny i ochrony przed epidemią, do rozsypywania nawozów sztucznych i 

granulowanych chemikaliów itp. Urządzenie może być stosowane w terenach górzystych.  

 

Urządzenie nie jest przystosowane do ciągłego użytkowania zarobkowego, nie jest 

przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa 

gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, 

przemysłowych lub do podobnych działalności.   

 

Urządzenie jest przeznaczone do używania przez osoby dorosłe. Dzieciom oraz osobom, 

które się nie zaznajomiły z niniejszą instrukcją urządzenia nie wolno eksploatować.  

 

Osoba obsługująca lub użytkownik odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody poniesione 

przez innych ludzi albo uszkodzenia ich własności. Producent nie ponosi odpowiedzialności 

cywilnej za szkody, które powstały wskutek użycia urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i 

nieprawidłowej obsługi. Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub 

zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, a nie producent. 

 

3. Główne funkcje opryskiwacza 

 

1. Główne komponenty urządzenia są zrobione z plastiku, co powoduje, że opryskiwacz ten 

jest lekki. 

2. Konstrukcja opryskiwacza jest wyjątkowa. Części, które mają kontakt z chemikaliami są 

zrobione z wzmocnionego plastiku lub stali nierdzewnej, która ma właściwości 

antykorozyjne i gwarantuje długie użytkowanie urządzenia. 

3. Rozmiar wlewu do zbiornika na chemikalia jest duży, co ułatwia nalewanie cieczy, a 

chemikalia z torebek mogą być bezpośrednio wlewane do otworu. 

4. Urządzenie jest stabilne – dolna część ramy jest większa, przez co środek ciężkości 

opryskiwacza jest nisko.  

5. Uruchamianie silnika rozrusznikiem ręcznym jest proste i wygodne. Konstrukcja 

urządzenia zabezpiecza elementy, które się nagrzewają i bezpieczne jest jego 

użytkowanie. 

6. Konstrukcja obrotowa jest używana w połączeniu pomiędzy wężem a obudową 

wentylatora i jest łatwa w obsłudze. Wąż wytrzyma długie lata użytkowania. 
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4. Dane techniczne 

 

Model GR 3WF-3 

Pojemność zbiornika  14 L 

Zasięg oprysku 12 m 

Obroty  7500 obr/min 

Wielkość przepływu – rozpryskiwanie  ≥ 4 L/min 

Wielkość przepływu – rozpylanie  ≥ 6 kg/min 

Typ silnika Dwusuwowy 

Pojemność silnika 41,5 cc 

Moc znamionowa 2,13 kW przy 7500 obr/min 

Rodzaj paliwa 
Mieszanka benzyny bezołowiowej i oleju do 

silników 2T (25:1) 

Pojemność zbiornika na mieszankę 1,2 L 

Zmierzony poziom mocy akustycznej 97,8 dB(A) 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej 116 dB(A) 

Rozrusznik Ręczny 

Waga  11,5 kg 
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5. Piktogramy i znaki ostrzegawcze 

 

Dla bezpiecznej pracy i konserwacji urządzenia symbole znajdują na urządzeniu.  

Zgodnie z tymi wskaźnikami upewnij się by nie popełnić żadnych błędów.  

 

 

OSTRZEŻENIE! 

To jest znak ostrzegawczy.  

Symbol ten jest używany, gdy istnieje ryzyko zranienia.  

Upewnij się, że przeczytałeś te ostrzeżenia i je rozumiesz. 

 

UWAGA! 

To jest symbol uwagi.  

Jest on używany, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia produktu.  

Upewnij się, że przeczytałeś te uwagi i są dla Ciebie zrozumiałe. 

 

UWAGA!  

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie i dokładnie przeczytać 

instrukcję obsługi i stosować się do wszystkich wskazówek.  

Zachowaj szczególną ostrożność!  

Zachowaj instrukcję dostępną do użytku w przyszłości. 

 

 

 

UWAGA!  

Do pracy zakładaj odpowiednią odzież roboczą: 

- Osłonięty kapelusz 

- Okulary przeciw pyłom i brudom 

- Maska ochronna na twarz 

- Długie rękawice ochronne 

- Okrycie chroniące przed substancjami szkodliwymi 

- Wysokie buty na nieślizgającej się podeszwie 

 

Produkt odpowiada standardom bezpieczeństwa. 

 

Przekaż niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej 

z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji.  

Urządzeń nie należy wyrzucać razem ze śmieciami domowymi.  

Należy oddać zużyte urządzenie w punkcie recyklingu.  

   Tabliczka znamionowa 
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6. Wskazówki bezpieczeństwa 

 OSTRZEŻENIE 

W przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenie może spowodować poważne urazy bądź 

pożar. W celu uniknięcia szkód osobowych i rzeczowych, proszę koniecznie przeczytać i 

przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i dobrze się zaznajomić ze wszystkimi 

częściami obsługi. Przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem urządzenia. Przeczytaj i 

stosuj się do wskazówek dotyczących urządzenia i pracy z nim. Zapoznaj się z częściami 

sterującymi urządzeniem i prawidłowym użytkowaniem urządzenia zanim uruchomisz silnik. 

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać każdemu kolejnemu 

użytkownikowi. Przyda się również przy zamawianiu części i rozwiązywaniu problemów. 

 

1. Przeczytać uważnie instrukcję obsługi urządzenia. Upewnić się, że dobrze rozumie 

się zasady działania urządzenia i sposoby jego użytkowania.  

2. Należy zakładać odpowiednią odzież roboczą (Rys. 1). 

 

 Rys. 1 

(1) Osłonięty kapelusz 

(2) Okulary przeciw pyłom i brudom 

(3) Maska ochronna na twarz 

(4) Długie rękawice ochronne 

(5) Okrycie chroniące przed substancjami szkodliwymi 

(6) Wysokie buty na nieślizgającej się podeszwie 

 

3. Niżej wymienione osoby nie mogą używać urządzenia. 

- Osoby będące pod opieką psychiatry. 

- Osoby nietrzeźwe. 

- Osoby niepełnoletnie i w podeszłym wieku. 

- Osoby nieznające zasad pracy z maszyną. 

- Osoby przemęczone, będące pod opieką lekarza bądź inne, które nie są w stanie 

prawidłowo obsługiwać urządzenia. 

- Osoby po ciężkich ćwiczeniach fizycznych lub osoby niedostatecznie wyspane. 

- Kobiety karmiące piersią lub ciężarne. 

4. Zapobieganie wzniecaniu ognia 

- Nie wolno rozpalać ognia lub palić papierosów w pobliżu urządzenia. 
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- Nigdy nie napełniać zbiornika paliwa, gdy silnik jest gorący lub pracuje. 

- Nie rozlewać paliwa na maszynę. Jeśli się to wydarzy powycierać je dokładnie. 

- Zawsze dokręcać korek zbiornika paliwa! 

- Uruchamiać silnik minimum 3 m od miejsca gdzie znajduje się zapas paliwa 

5. Uruchamianie silnika (Rys. 2) 

 

 Rys. 2 

 

- Ustawić uchwyt urządzenia w możliwie jak najniższej pozycji przed uruchomieniem silnika, 

w innym wypadku chemikalia zostaną “wyrzucone” ze zbiornika przy starcie silnika. 

- Nie wolno stać naprzeciw dyszy. Nawet jeśli dopływ proszku jest zamknięty, pozostałe 

resztki w rurze zostaną wydmuchane. Patrz Rys. 2 . 

6. Opryskiwanie / rozpylanie 

- Można korzystać z urządzenia przy zimnej pogodzie i lekkim wietrze, np. wczesnym 

rankiem czy późnym popołudniem. To ograniczy parowanie oraz spływanie chemikaliów 

dodatkowo polepszając efekt ochronny. 

- Operator powinien poruszać się z kierunkiem wiatru (nigdy pod wiatr). Podczas pracy 

ustawiać się zawsze tyłem do kierunku wiatru! Nie pracować podczas silnego wiatru!  

- Jeśli oczy bądź usta będą miały kontakt z chemikaliami, niezwłocznie umyć je za pomocą 

czystej wody i udać się do lekarza. 

- Jeśli odczuwasz ból głowy bądź zawroty niezwłocznie zakończ pracę i natychmiast udaj 

się do lekarza. 

- Dla bezpieczeństwa operatora opryskiwanie i rozpylanie powinno być wykonywane ściśle 

z zasadami BHP, instrukcjami podanymi instrukcjami środków chemicznych oraz 

wymaganiami rolnictwa. 

7. Pozostałe wskazówki bezpieczeństwa 

- Wykorzystywane preparaty chemiczne przechowywać w oryginalnych opakowaniach z 

dala od środków spożywczych, w miejscach przewiewnych, zamkniętych i niedostępnych 

dla dzieci i zwierząt. Należy stosować wyłącznie preparaty z aktualną datą ważności i bez 

widocznych oznak rozkładu! 

- Ciecz roboczą należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu środka 

chemicznego. Wykorzystywać wyłącznie naczynia specjalnie do tego przeznaczone!!  

- W trakcie pracy nie jeść, nie pić i nie palić! W przypadku podejrzenia zatrucia lub 

poparzenia środkami ochrony zgłosić się do lekarza. 

- Po pracy resztki cieczy roboczej rozcieńczyć i rozprowadzić na opryskiwanej powierzchni. 

Opryskiwacz przepłukać kilkukrotnie czystą wodą (lub z dodatkiem detergentu) i oczyścić 

filtr a następnie przedmuchać za pomocą pompki. Nie wylewać pozostałości do zbiorników 
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wodnych, rowów melioracyjnych itp. Umyć twarz i dłonie, przepłukać usta czystą wodą i 

zmienić odzież. Puste opakowania po środkach zutylizować zgodnie z obowiązującymi 

normami.  

- Nie przechylać opryskiwacza podczas pracy! Nie dołączać dodatkowych pomp 

zwiększających ciśnienie pracy, gdyż może to doprowadzić do rozsadzenia zbiornika! 

- Nie napełniać opryskiwacza ponad objętość znamionową!  

- Nie nachylać twarzy nad zawór bezpieczeństwa i pompę opryskiwacza. Po skończonej 

pracy nie pozostawiać urządzenia pod ciśnieniem lub z cieczą roboczą w zbiorniku! 

- Opryskiwacz raz użyty do opryskiwania chemicznymi środkami ochrony roślin nie może 

być już wykorzystywany do innych celów! 

- Nie należy stosować środków łatwopalnych ani rozpuszczalników, cieczy gorących (o 

temperaturze powyżej 40
o
C) lub żrących! 

Uwaga!  

Twoja odpowiedzialność: Ogranicz użytkowanie tego urządzenia do osób, które 

przeczytały i zrozumiały i będą się stosować do ostrzeżeń i instrukcji zawartych w tej 

instrukcji. 

 

 

7. Montaż 

 Uwaga!  

Przed montażem poszczególnych elementów sprawdź czy masz wszystkie potrzebne części. 

 Uwaga!  

Uruchom silnik dopiero wtedy, gdy urządzenie jest zmontowane, kompletne i nie uszkodzone. 

 OSTRZEŻENIE 

Stosuj tylko oryginalne części zamienne  

 

7.1 Montaż adaptera rozpryskującego-opryskiwacza płynów 

1. Zdjąć nakrętki motylkowe znajdujące się na zbiorniku na chemikalia i zdjąć zbiornik. 

2. Zmienić adapter rozpylający (proszkowy) na adapter rozpryskujący. 

3. Założyć z powrotem zbiornik i dokręcić nakrętki motylkowe jak na Rys. 3 

 

 Rys. 3 

(1) Nakrętka 

(2) Płytka opylacza 
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7.2 Montaż zbiornika na chemikalia.  

 

1. Zdjąć dolną pokrywę ze zbiornika na chemikalia, zmienić ją na nakrętkę ciśnieniową, która 

jest połączona z gumową rurą (nie zapomnieć założyć pierścienia uszczelniającego). 

2. Połączyć pokrywę z gumową rurką jak pokazano na Rys. 4. 

 

 Rys. 4 

(1) Podkładka uszczelniająca   

(2) Pokrywa 

(3) Siatka filtra  

(4) Rurka 

(5) Rurka gumowa  

(6) Dolna pokrywa 

(7) Otwór wypływowy  

(8) Płytka rozpryskująca 

      

 Rys. 5 

(1) Podkładka uszczelniająca  

(2) Łącznik  

(3) Nakrętka ciśnieniowa 

 

3. Podłączyć rurkę spryskującą do urządzenia jak pokazano na Rys. 6. 
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 Rys. 6 

(1) Zacisk A  

(2) Zacisk B  

(3) Rurka plastikowa  

(4) Uchwyt  

(5) Rurka giętka  

(6) Rurka plastikowa 

(7) Dysza  

(8) Wąż 

(9) Rurka 

 

7.3 Montaż adaptera opylacza-proszkowego 

1. Zdjąć zbiornik na chemikalia, wyjąć gumową rurkę, siatkę filtrującą, płytkę spryskującą, 

nakrętkę ciśnieniową 

2. Zmienić dolną pokrywę zbiornika na chemikalia 

3. Następnie podłączyć specjalną dyszę do oprysków.  

 

7.4 Instalacja anty-elektrostatyczna 

Opylanie lub opryskiwanie granulowanymi chemikaliami może powodować elektrostatykę, 

która jest związana z czynnikami takimi jak rodzaj chemikaliów, temperaturę powietrza czy 

wilgotność powietrza. Gdy powietrze staje się suchsze, elektryczność statyczna staje się 

większym problemem, a gdy używana jest długa membranowa rurka do opylania i oprysku 

granulkami elektrostatyka występuje częściej . Należy zachować ostrożność. 

 

Montaż jak na Rys. 7 

 Rys. 7 

 

Jeden koniec łańcuszka metalowego bezpieczeństwa jest połączony z przewodem 

uziemiającym zaciskiem. Zacisk należy przykręcić śrubą przy kolanku.  

Drugi koniec przewodu uziemiającego należy wprowadzić w rurę rozpylającą. Łańcuszek 

bezpieczeństwa swobodnie wibrując drugim wolnym końcem dotyka gruntu odprowadzając 

ładunki elektrostatyczne do ziemi (uziemienie).  
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8. Obsługa urządzenia 

 OSTRZEŻENIE! 

Zawsze ściśle przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa podczas obsługi urządzenia. 

Dokładnie przeczytaj wszystkie wskazówki przed pierwszym uruchomieniem i się do nich 

stosuj.  

 

8.1 Czynności sprawdzające 

1. Sprawdźić czy świeca zapłonowa jest pewnie dokręcona. 

2. Sprawdźić czy otwory wylotowe powietrza nie są zapchane by uniknąć przegrzania 

podczas pracy.  

3. Sprawdźić czy filtr powietrza jest czysty, brudny filtr spowoduje większe zużycie paliwa i 

może pogorszyć skład mieszanki.  

4. Sprawdźić czy szczelina świecy zapłonowej wynosi od 0.6-0.7mm. 

5. Pociągnąć linkę rozrusznika 2-3 razy by sprawdzić czy silnik normalnie pracuje.  

 

8.2 Dolewanie mieszanki 

 OSTRZEŻENIE 

1. Paliwem używanym w opryskiwaczu jest mieszanka oleju 2T (do silników 

dwusuwowych) z benzyną bezołowiową. Mieszanka oleju jest określana przez 

producenta urządzenia wynosi 2,5% Przykładowo aby uzyskać mieszankę 2,5% 

należy zmieszać 125 ml oleju 2T (do siników dwusuwowych) z 5 litrami 

bezołowiowej benzyny 95 

2. Silnik powinien się „dotrzeć” – przy pierwszym uruchomieniu należy pracować 

przez 3-5 minut bez obciążenia. Nie wolno pracować silnikiem na wysokich 

obrotach bez obciążenia, ponieważ można uszkodzić części silnika lub zranić się. 

Nie wolno nagle wyłączać silnika gdy pracuje na wysokich obrotach. 

3. Paliwo należy uzupełniać przy wyłączonym, chłodnym silniku, z dala od źródeł 

ognia. 

4. Nie wolno palić papierosów!!! 

1. Mieszankę należy dolewać przy wyłączonym silniku. 

2. Należy używać benzyny bezołowiowej i oleju do silników dwusuwowych. Współczynnik 

proporcji mieszanki powinien wynosić: benzyna 25 : olej 1 (lub 30:1). Mieszanka złej 

jakości wpłynie na pracę silnika i może uszkodzić silnik spalinowy. Gdy dolewasz 

mieszanki nie wyjmuj filtra paliwa, unikasz dostania się zanieczyszczeń do zbiornika 

paliwa. 

 

8.3 Nalewanie środka chemicznego 

1. Podczas opryskiwania gdy chcemy dolać więcej środka do zbiornika należy wyłączyć 

urządzenie, patrz Rys. 8. Podczas rozpylania dźwignia rozpylania i wieko zbiornika 

paliwowego powinny być w pozycji dolnej, inaczej chemikalia będą wyciekać. 
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 Rys. 8 

 

2. Ponieważ chemikalia łatwo się mogą blokować nie powinny być zbyt długo w zbiorniku. 

3. Podczas opryskiwania pokrywa pojemnika na chemikalia powinna być mocno dokręcona. 

4. Po dodaniu środków chemicznych należy wytrzeć odpływ-ujście zbiornika chemikaliów, 

wtedy pewnie dokręcić pokrywę 

 

8.4 Uruchamianie zimnego silnika 

Silnik należy uruchamiać wg poniższej procedury: 

1. Przekręć kranik paliwa w poz. „ON”. Patrz Rys.9. 

 

 Rys. 9 

(1) Filtr powietrza 

(2) Dźwignia ssania 

(3) Kranik paliwa. 

 

2. Ustaw czerwoną dźwignię gazu w pozycję startową.  

3. Zamknij dźwignię ssania (poz. do góry) i pociągnij za linkę ,aż do uruchomienia się silnika. 

4. Po uruchomieniu ustaw dźwignię ssania w pozycji otwartej (poz. na dół) .  

5. Niech silnik popracuje na niskich obrotach przez 2-3 minuty, następnie można rozpocząć 

opryskiwanie lub rozpylanie. 
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8.5 Uruchamianie ciepłego silnika 

1. Zostaw dźwignię ssania w pozycji otwartej (poz. na dół) 

2. Kranik paliwa pozostawić całkowicie otwarty  

3. Pociągnij linkę rozrusznika 5-6 razy.  

4. Następnie uruchomić silnik jak opisano powyżej. 

                     

8.6 Regulacja prędkości obrotowej 

Gdy prędkość obrotowa nie odpowiada ustalonej liczbie obrotów na czerwonej dźwigni gazu w 

pozycjach pracy lub silnik nie chce zatrzymać się gdy dźwignia gazu jest w najniższej pozycji 

wówczas należy wyregulować prędkość obrotową jak opisano poniżej i przedstawiono na  

Rys.10. 

 Rys. 10 

(1) Nakrętka zabezpieczająca 

(2) Śruba regulacyjna 

 

1) Poluzować nakrętkę zabezpieczającą. 

2) Przekręcić śrubę regulacyjną w prawo by zmniejszyć obroty. W lewo obroty są zwiększane.  

3) Po zakończonej regulacji dokręcić nakrętkę zabezpieczającą. 

          

8.7 Zatrzymywanie silnika 

1. Przy opryskiwaniu należy najpierw zamknąć zawór opryskiwacza, następnie zatrzymać 

urządzenie. 

2. Podczas opryskiwania zamknij czerwoną dźwignię gazu (poz. na dół) oraz zamknij 

dźwignię rozpylania. 

3. Po skończonej pracy zamknij kranik paliwa aby bez trudności uruchomić silniki następnym 

razem. 

 

Wskazówka  

Podczas pracy silnika wąż musi być zamocowany do maszyny, w innym wypadku przepływ 

powietrza chłodzącego będzie ograniczony i silnik może zostać uszkodzony. 

                     

8.8 Opryskiwanie/ Rozpylanie 

8.8.1 Opryskiwanie 

Poluzować nakrętkę ciśnieniową, wyregulować długość końcówki dyszy by uzyskać 

odpowiedni rodzaj oprysku.  
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Końcówka dyszy Wypływ (L/min) 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 3 

 

Przekręć zawór regulacyjny by zmienić ilość rozpryskiwanej cieczy. Patrz Rys.11. 

 

 Rys. 11 

 

8.8.2 Rozpylanie 

Ustawić wielkość wypływu przestawiając czarną dźwignię rozpylania w jedną z trzech pozycji. 

Patrz Rys.12. 

 

 Rys. 12 

 

 

9. Konserwacja, czyszczenie, przechowywanie i zamawianie 

części zamiennych 

UWAGA!  

Zleć prace, które nie są opisane w tej instrukcji, upoważnionej placówce serwisowej 

(autoryzowanemu przez importera lub producenta serwisowi).  

Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria zalecane przez 

producenta. 

 

9.1  Konserwacja opryskiwacza 

1. Po rozpryskiwaniu  

- wyczyścić zbiornik na chemikalia  

- usunąć pozostałości mieszanki opryskowej ze zbiornika  

- umyć pozostałe części opryskiwacza 

2. Po rozpylaniu lub opryskiwaniu granulatem  

– wyczyścić płytkę rozpylającą i cały zbiornik na chemikalia (zewnątrz i wewnątrz). 
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3. Po pracy poluzować pokrywę zbiornika na chemikalia. 

4. Po czyszczeniu, niech urządzenie popracuje jeszcze ok 2-3 minut na biegu jałowym. 

 

9.2  Konserwacja system paliwowego 

1. Paliwo zanieczyszczone kurzem czy też woda w paliwie są najczęstszą przyczyną 

problemów z silnikiem. Dlatego system paliwowy powinien być często czyszczony. 

2. Jeśli paliwo pozostaje w zbiorniku paliwa i gaźniku przez długi czas może stać się lepkie i 

zatykać przewody paliwowe, powodując nieprawidłowości w funkcjonowaniu silnika. Jeśli 

maszyna nie będzie pracować przez tydzień całe pozostałe paliwo powinno zostać zlane.  

 

9.3  Konserwacja filtra powietrza i świecy zapłonowej 

1. Po codziennej pracy umyć filtr powietrza, bo jeśli chemikalia przylepią się do gąbki 

zmniejszy się moc silnika. Zwracać na to szczególną uwagę! 

2. Po umyciu gąbki benzyną należy nałożyć ją z powrotem. 

3. Prawidłowa szczelina między elektrodami świecy powinna wynosić 0.6-0.7mm, sprawdzać 

ją często, jeśli jest zbyt duża lub zbyt mała, poprawić – jak pokazano na Rys.13. 

 

 Rys. 13 

 

4. Świeca zapłonowa pasująca do tego urządzenia ma symbol 4106J. Nie używać innych 

modeli. Jeśli trzeba wymienić świecę można ją kupić w serwisie urządzeń ogrodniczych 

czy też sklepie ze sprzętem rolniczym lub ogrodniczym.  

 

 

9.4  Sprawdzanie czy świeca zapłonowa wytwarza iskrę 

Jeżeli silnik uruchamia się z trudnością lub nie chce się uruchomić, sprawdzić czy świeca 

zapłonowa wytwarza iskrę. W tym celu 

1. wykręcić świecę,  

2. dotknąć boczną elektrodą cylindra,  

3. pociągnąć linkę rozrusznika sprawdzając czy iskry pojawiają się.  

UWAGA!  

Ciągnąć ostrożnie za linkę.  

Nie dotykać metalowych części świecy, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym 

jak pokazano na Rys.14 
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 Rys. 14 

 

 UWAGA!  

UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.  

CZĘŚCI ZAMIENNE ZŁEJ JAKOŚCI MOGĄ USZKODZIĆ URZĄDZENIE I SKRÓCIĆ JEJ 

ŻYWOTNOŚĆ! 

Nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane przez nasze urządzenia, jeżeli 

zostaną wywołane z powodu nieprawidłowo wykonanej samodzielnej naprawy bądź 

zastosowania nieoryginalnych części zamiennych wzgl. zastosowania urządzenia niezgodnie 

z jego przeznaczeniem 

 

9.5  Przechowywanie przez dłuższy czas 

1. Wyczyścić całe urządzenie z zewnątrz. Nałożyć cienką warstwę oleju przeciw rdzewieniu 

na metalowe części opryskiwacza. 

2. Wykręcić świecę zapłonową. Wlać troche oleju silnikowego do cylindra (oleju do silników 

dwusuwowych). Następnie nałożyć świecę z powrotem. 

3. Wykręcić dwie śruby z nakrętkami motylkowymi. Zdjąć zbiornik na chemikalia. Wyczyścić 

płytkę rozpylającą i zbiornik wewnątrz i na zewnątrz. Jeśli zostaną pozostałości 

chemikaliów na płytce rozpylającej nie będzie ona pracować prawidłowo i może pojawić 

się wyciek substancji rozpylanej. Następnie założyć z powrotem zbiornik na chemikalia i 

poluzować pokrywę zbiornika. 

4. Zdjąć jednostkę rozpryskującą, umyć ją i przechowywać ją oddzielnie.  

5. Należy zlać paliwo ze zbiornika i gaźnika. 

6. Przykryć urządzenie plastikową folia i przechowywać w suchym miejscu, z dobrą 

wentylacją. 

 

9.6  Zamawianie części zamiennych 

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać następujące dane: 

 Typ urządzenia 

 Numer identyfikacyjny 

 Numer części zamiennej 

Informacje znajdują się na stronie: www.grass.com.pl tel: 12 258 30 07  

email: gcz@grass.com.pl  

http://www.grass.com.pl/
mailto:gcz@grass.com.pl
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10.  Transport 

 

Transport: jeżeli zachodzi konieczności przetransportowania opryskiwacza, należy opróżnić 

zbiornik paliwa i zdjąć fajkę świecy. Pamiętaj, aby w trakcie załadunku i wyładunku 

opryskiwacza  nie przechylać go w żadną stronę. 

Pamiętaj, aby opryskiwacz zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w przestrzeni 

ładunkowej pojazdu w trakcie przewożenia. Zamocuj urządzenie bezpiecznie odpowiednimi 

pasami. 

Zadbaj, aby przestrzeń ładunkowa pojazdu była odpowiednio wentylowana, w sposób 

uniemożliwiający gromadzenie się oparów paliwa. 

 

 

 

 

11.  Rozwiązywanie problemów 

1. Silnik uruchamia się z trudnością lub nie chce się uruchomić. Sprawdzić świecę jak w 

punkcie 9.4 bądź zweryfikować z poniższymi wytycznymi 

 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Brak 

zapłonu 

Świeca zapłonowa 

Zamoczone urządzenie zapłonu Wysuszyć 

Brudna świeca zapłonowa 

(nalot węglowy) 
Wyczyść nalot 

Nieprawidłowa szczelina w świecy 

zapłonowej 

Ustaw szczelinę na  

0.6-0.7mm 

Uszkodzona izolacja w świecy 

zapłonowej 
Wymień świecę zapłonową 

Wypalone elektrody Wymień świecę zapłonową 

Iskrownik 

  

Uszkodzona izolacja przewodu Wymień bądź napraw 

Uszkodzona izolacja cewki 

zapłonu 
Wymienić 

Przewód cewki przerwany Wymienić 

Uszkodzone urządzenie zapłonu  Wymienić 

Zapłon 

normalny  

Stopień sprężania 

jest dobry i paliwo w 

normie 

Zwiększony pobór paliwa Zmniejsz gaz 

Złej jakości mieszanka, woda w 

paliwie bądź brudne paliwo 
Wymień paliwo 

Paliwo w normie – 

stopień sprężania 

zły 

Cylinder i pierścień tłoka zużyte  
Wymień cylinder i pierścień 

tłoka 

Luźna świeca zapłonowa Dokręć 

Paliwo nie dopływa 

do gaźnika 

Brak paliwa w zbiorniku Wlej paliwo 

Brudny siatka filtra paliwa Wyczyść 

Otwór wlotowy powietrza korka 

zbiornika paliwa jest zatkany 
Wyczyść 

 

2. Moc silnika jest niewystarczająca  
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Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Stopień sprężania i 

zapłon normalny 

Płytka filtra zapchana Umyj 

Paliwo zmieszane z wodą Wymień paliwo 

Silnik się przegrzewa Wyłącz i ostudź go 

Osad węglowy w tłumiku Wyczyść  

Silnik się przegrzewa 

Zbyt słaba konsystencja paliwa  Wyreguluj gaźnik 

Nagar węglowy na pokrywie 

cylindra 
Wyczyść 

Zły olej silnikowy Użyj specjalnego oleju 2T 

Brak połączenia z wężem Połącz 

Trzaskające odgłosy 

Złe paliwo (mieszanka) Wymień 

Nagar węglowy w komorze 

spalania 
Wyczyść 

Obracające się części są zużyte Sprawdź i wymień  

 

3. Silnik wyłącza się podczas pracy 

 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Silnik nagle wyłącza się 

podczas pracy 

Obluzowany przewód świecy 

zapłonowej 
Pewnie połączyć 

Przytarty tłok Wymień tłok lub napraw  

Świeca zapłonowa z nalotem 

nagaru lub zwarcie na świecy 

Wyczyść, napraw , 

wymień 

Skończyło się paliwo Dolać paliwa 

Silnik powoli wyłącza się 

podczas pracy 

Zablokowany gaźnik Przeczyść gaźnik  

Otwór wlotowy powietrza korka 

zbiornika paliwa jest zatkany 
Wyczyść 

Paliwo zmieszane z wodą Wymień paliwo (mieszankę) 

4. Silnik ciężko wyłączyć 

 

Dźwignia paliwa jest na 

najniższej pozycji a 

silnik dalej pracuje. 

Linka jest za krótka (bieg jałowy 

jest wyższy)  
Wyreguluj linkę patrz Rys.10 

 

5. Rozpryskiwanie 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 
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6. Rozpylanie 

 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Brak wyrzutu proszku lub 

wyrzut jest przerywany 

Gardziel wyrzutu proszku nie jest 

otwarta. 

Wureguluj  drążek  

gardzieli wyrzutu przoszku. 

Proszek lub granulat jest 

zmiezsany z ciałami obcymi 
Wyczyść 

Zbrylony proszek bądź granulat Rozkrusz 

Zbyt mokry proszek bądź granulat Wysusz 

Gardziel rozpylająca nie 

działa prawidłowo 

Gardziel może jest niedomknięta  
Wyreguluj drążek gardzieli 

wyrzutu przoszku.  

Gardziel jest zblokowana przez 

obcy przedmiot 
Usuń przeszkodę 

Wyciek proszku 

Płytka zaciskowa z dołu zbiornika 

na chemikalia może być 

poluzowana 

Dokręć 

Uszczelka pokrywy rozpylającej 

jest zużyta bądź uszkodzona 
Wymienić na nową 

Niekotrolowany wypływ 

proszku  

Urządzenie kontrolujące 

rozpylanie może pracować 

nieprawidłowo 

Napraw 

 

 

 

12. Usuwanie odpadów i recycling 

 

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI MASZYNAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA.    

Jeżeli któregoś dnia dojdziecie Państwo do wniosku, że Wasze urządzenie wymaga wymiany  

lub nie jest Wam już potrzebne, pamiętajcie o ochronie środowiska i utylizujcie w sposób  

bezpieczny dla środowiska naturalnego, zgodny z lokalnymi przepisami. Niektóre 

autoryzowane punkty serwisowe i punkty sprzedaży przyjmują stary sprzęt i utylizują go w 

sposób bezpieczny dla środowiska.    

 

 

 

Dysza nie opryskuje  lub 

oprysk  jest przerywany 

Dysza lub kranik zaworu są 

zatkane. 
Wyczyść 

Zatkany wężyk cieczy Wyczyść 

Brak ciśnienia lub za niskie 

ciśnienie  

Dokręć pokrywę zbiornika i 

dokręć dwie nakrętki 

motylkowe 

Wycieka środek do 

rozpryskiwania  

Płytka opryskiwacza źle 

zamontowana 
Popraw umocowanie 

Luźne połączenia gwintowane Dokręć 
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13. Deklaracja zgodności 

 

 

 

 

 

 


