
Instrukcja Obsługi  
W celu bezpiecznego użytkowania naszego produktu należy zapoznać się i postępować zgodnie 
z niniejszą instrukcją.  

Ostrzeżenie: 
Nieprawidłowe użytkowanie produktu może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała za 
co producent nie odpowiada.  
Należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.   

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o skontaktowanie się z dostawcą. Okres gwarancji 
wynosi 12 miesięcy (główne części oraz silnik). 

Środki bezpieczeństwa  
Do zbiornika zamgławiacza wolno wlewać tylko roztwory robocze. Nie wolno stosować 
pestycydów w postaci koncentratów, środków zasadowych i kwaśnych. Należy postępować 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi na etykietach preparatów. 
 

W związku z bezpieczeństwem, prosimy o niedodawanie palnych, wysoko lotnych płynów 

takich jak benzyna, alkohol, benzen, aceton itp. W celu uniknięcia uszkodzenia ciała lub pożaru 

oraz innych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem nie dodawaj silnie 
korozyjnych płynów takich jak roztwory zasadowe np. wodorotlenku sodu, kwasów, itp. 

(Ostrzeżenie: Nie obsługuj maszyny mokrymi rękoma, stój na suchej powierzchni, nie obsługuj 

urządzenia mając wilgotne lub zamoczone w wodzie ciało.) 

 

Środki Ochrony Osobistej： 

 Załóż czapkę z kołnierzem. 

 Załóż okulary ochronne. 
 Załóż bawełnianą maskę. 

 Załóż długie rękawiczki. 
 Załóż ubranie ochornne. 
 Załóż buty ochronne. 

 
 

 

 
 

 
Zamgławiacz może być obsługiwany jedynie przez osoby, zaznajomione z obsługą urządzenia 

oraz posiadające istotną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa. Osoby, które nie mogą obsługiwać 
niniejszego sprzętu: 

1) Dzieci lub osoby starsze  
2) osoby chore umysłowo lub z ograniczeniami psychicznymi   
3) osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających, narkotyków. 

 

Tylko postępowanie zgodnie z instrukcjami może zapewnić odpowiednie funkcjonowanie 

urządzenia.  



Zastosowanie  
Zamgławiacz elektryczny Super C to urządzenie o wysokiej wydajności, z jednolitą produkcją 

kropli od 20-50 mikronów, dalekim zasięgiem 5-7m, napędem o wysokich parametrach 
użytkowych 1400W, stabilnym użytkowaniem, niezawodny i trwały. Jest odpowiedni do użytku: 
na lotniskach, w dokach portowych, hotelach, szpitalach, środkach transportu, teatrach, 

stowarzyszeniach, miejscach rozrywkowych oraz innych zatłoczonych miejscach publicznych jak 
również w fabrykach spożywczych, spółkach farmaceutycznych, do dezynfekcji obiektów 

hodowlanych, do dezynfekcji sanitarnej oraz epidemicznej. 
 
Przeznaczony jest również do wszelkich zabiegów dezynsekcji, zwalczania owadów latających 

oraz biegających. Do oprysków sadowniczych i ogrodniczych np. do zabezpieczania krzewów 
ozdobnych. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

Pozycja  Nazwa  Pozycja  Nazwa  

1 Pokrywa zaworu z uchwytem do 

mocowania na obudowie zbiornika 

10 Pierścień uszczelniający silnik 

2 Sworzeń rozpylający  11 Obręcz 

3 Zawór dozujący 12 Silnik  

4 Pokrętło zaworu  13 Pokrywa silnika  

5 Rączka  14 Pokrętło do mocowania węża 

osłonowego do silnika 

6 Pierścień uszczelniający 15 Wąż osłonowy 

7 Pokrywa węża  16 Rurka wydechowa 

8 Nakrętka zbiornika  17 Rurka zasysania / zwrotna cieczy 

roboczej  

9 Zbiornik 18 Włącznik zasilania  

On –włączyć 

Off - wyłączyć 

 

Proces użytkowania: 
1. Przygotowanie: Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Naciśnij włącznik zasilania w 

pozycji „ON” celem sprawdzenia czy silnik działa poprawnie. Wyłącz urządzenie pozycja 

„OFF”. Przy użyciu lejka wlej ciecz roboczą preparatu biobójczego do zbiornika. Dokładne 
stężenia i sposób sporządzania cieczy roboczej, patrz etykieta preparatu. 

2. Start: Wciśnij włącznik w pozycji „ON”. Ustaw odpowiedni rozmiar rozprysku pokrętłem 
regulacyjnym pozycja 4. Następnie rozpocznij pracę.  

3. Stop: Naciśnij włącznik zasilania pozycja „OFF” → Wznieś dyszę powyżej poziomu zbiornika 

→ Trzymaj dyszę w górze przez 2-3 sekundy, aby pozostały płyn spłynął z powrotem do 
zbiornika aby uniknąć zalania silnika po zakończeniu pracy. Zamknij dopływ cieczy roboczej 
przez przekręcenie pokrętła zaworu pozycja 4 w celu zapobiegnięcia wylania się płynu przy 
kolejnym użytkowaniu urządzenia. 

4. UWAGA: W czasie pracy rączka i wąż osłonowy może się lekko nagrzewać. Jest to zjawisko 

normalne. Nie wolno dopuścić do nadmiernego przegrzania urządzenia. 
 

 

Środki ostrożności: 
1.  Zamgławiacz może być włączony do gniazdka o napięciu 230V-50Hz. 

2. Nie pociągaj lub nie przekręcaj kabla z dużą siłą aby zapobiec wyrwaniu przewodów. Unikaj 
ostrych przedmiotów aby nie uszkodzić rurek zasysania / zwrotnej oraz wydechowej. 

3. Uważaj, aby nie wgnieść lub aby nie uszkodzić węża osłonowego oraz unikaj przekucia węża 

ostrymi lub innymi metalowymi przedmiotami. 
4. Zbyt często nie włączaj i nie wyłączaj urządzenia aby nie zniszczyć włącznika lub napędu. Jeśli 

wyczujesz nieprzyjemny zapach lub usłyszysz nieprawidłowy dźwięk, natychmiast wyłącz 
maszynę i odłącz urządzenie od zasilania. Niedozwolone jest samodzielne rozbieranie 

zamgławiacza. Skontaktuj się z serwisem gdy urządzenie się zepsuje. 



5. Chroń urządzenie przed deszczem, aby nie dopuścić do korozji silnika. 
6. Trzymaj z dala od dzieci! 

7. Trzymaj maszynę suchą, nie dotykaj mokrymi rękoma, unikaj niebezpieczeństwa porażenia 

prądem.  
8. Nie przesuwaj, ani nie przechylaj maszyny, kiedy jest wypełniona płynem. Szczególnie 

podczas transportu.  

9. Po zakończeniu pracy, umyj zbiornik czystą wodą, zaleca się użycie detergentu jeśli maszyna 
jest używana do oprysku herbicydami lub płynami powodującymi zasychanie.   

10. Po skończeniu użytkowania, opróżnij i wyczyść zbiornik i pozostaw maszynę w suchym i 
chłodnym miejscu. Chroń urządzenie przed słońcem.  

 

 

Specyfikacja techniczna: 
Pojemność zbiornika  15L Napięcie 

znamionowe  

230V-50Hz 

Moc  1400W Zasięg spryskiwacza  5-7 metrów 

Prędkość  31000r Średnica cząsteczek  20~50 mikronów  

Waga brutto   4.70kg Rozmiar 
opakowania  

42*23*53cm 

 

 

Rozwiązywanie problemów: 
Błędne zjawisko  Powód Metody eliminacji  

Silnik nie działa  1. Uszkodzone gniazdko, wtyczka 

lub przewód zasilający. 

2.Problemy z włącznikiem zasilania  

3.Problemy z silnikiem 

 

1.Sprawdź wtyczkę, gniazdko 

lub napięcie. 

2.Sprawdź lub wymień 

przycisk zasilania . 

3.Sprawdź lub wymień 

szczotki w silniku. 

Pracuje ale nie 

rozpyla środka  
1. Zapchana /zagięta rurka 

zasilająca lub zablokowany zawór. 

2. Rura wydechowa zapchana lub 

zagięta. 

3. Rurka wydechowa spadła. 

4. Wlot powietrza zablokowany. 

1.Wyczyść, odblokuj lub 

wymień zawór.  

2.Sprawdź – odblokuj lub 

wymień rurkę. 

3. Zainstaluj ponownie.  

4. Udrożnij wlot powietrza 

Przerywane 
rozpylanie, niskie 

ciśnienie  

Rurka wydechowa 
zablokowana/zagięta/złamana/spad

ła.   

Wyczyść/napraw.  

Nieprawidłowy 
dźwięk  

1. Wlot powietrza zablokowany. 

2. Łożyska napędu zepsute lub 

zużyte szczotki. 

1.Wyczyść  

2.Napraw lub wymień łożyska 

lub szczotki  



Niepożądany efekt, 
kapiąca dysza  

1. Zagięta rurka wydechowa 
 

2. Wlot powietrza zablokowany 

1. Odblokuj lub wymień rurkę 

2. Wyczyść wlot powietrza 

Przegrzanie się 

zamgławiacza 
1.Zbyt długa praca urządzenia bez 

przerw. 

2.Niewłaściwe napięcie zasilające. 

3.Wlot lub wylot powietrza 

zablokowany. 

4.Uszkodzenie silnika. 

1. Przerwij pracę. 

2. Włącz do zasilania 230V – 

50Hz 

3. Wyczyść  

4. Napraw lub wymień silnik 

 

Importer: 

Tedan.pl 

ul. Górczewska 228 B/U4 

01-460 Warszawa 

 


