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T�umaczenie oryginalnej instrukcji 
eksploatacji 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy, roz-
wi�za� technicznych i wyposa�enia w zakresie 
dostawy. Informacje i ilustracje zawarte w niniej-
szej instrukcji eksploatacji nie mog� by� podstaw� 
jakichkolwiek roszcze�. 

Po zako�czeniu okresu zdatno�ci do eksploatacji 
opakowanie i urz�dzenie nale�y prawid�owo 
zutylizowa�, zgodnie z przepisami lokalnymi. 

1 Deklaracja zgodno�ci WE 
 

Firma SOLO Kleinmotoren GmbH,  
Stuttgarter Straße 41, 71069 Sindelfingen, Niemcy 
o�wiadcza, �e pianownica typu 309 FA, 309 FB 
wyprodukowana po 06.2018 spe�nia wymagania 
okre�lone przez odno�ne przepisy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 nr 2006/42/WE w sprawie maszyn.                  
                                          Sindelfingen, 01.06.2018 

 
Wolfgang Emmerich, SOLO Kleinmotoren GmbH, 
Stuttgarter Straße 41, D-71069 Sindelfingen 
(dyrektor zarz�dzaj�cy i pe�nomocnik do spraw 
dokumentacji) 

2 Cz��ci zu�ywaj�ce si� 
 

Ni�ej wymienione cz��ci zu�ywaj�ce si� nie s� 
obj�te gwarancj� producenta: 
* wszystkie elementy gumowe, które stykaj� si� ze 
�rodkiem do opryskiwania, * dysze,  
* filce piankowe, * uszczelki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Gwarancja 
 

Prosz� uwzgl�dni�, �e w niektórych krajach 
obowi�zuj� specyficzne warunki gwarancji. W razie 
w�tpliwo�ci prosz� zapyta� sprzedawc�. 
Gwarancja nie obejmuje szkód wywo�anych przez 
nast�puj�ce przyczyny: 
� nieprzestrzeganie oryginalnej instrukcji 

eksploatacji 
� zaniechanie niezb�dnych czynno�ci zwi�zanych 

z konserwacj� i czyszczeniem 
� zu�ycie w wyniku normalnego u�ytkowania  
� zastosowanie niedopuszczonych narz�dzi 

roboczych 
� u�ycie si�y, niew�a�ciwe obchodzenie si� 

z urz�dzeniem, nadu�ycie lub nieszcz��liwy 
wypadek 

� ingerencje niefachowców lub niew�a�ciwe próby 
wykonywania napraw 

� samowolne modyfikacje urz�dzenia 
� zastosowanie nieodpowiednich cz��ci 

zamiennych b�d	 cz��ci nieoryginalnych 
� zastosowanie niedopuszczonych �rodków do 

opryskiwania 
� szkody spowodowane przez warunki 

eksploatacji w ramach wynajmu 
Wszelkie czynno�ci gwarancyjne powinny by� 
wykonywane przez jednego z naszych 
autoryzowanych sprzedawców. Czynno�ci 
zwi�zane z czyszczeniem, piel�gnacj� i regulacj� 
nie s� uznawane za �wiadczenie gwarancyjne. 

4 Symbole 
 

Dok�adnie przeczyta� instrukcj� 
eksploatacji. 
NIEBEZPIECZE
STWO! 
Nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji 
mo�e doprowadzi� do zagra�aj�cych �yciu 
obra�e� cia�a. 
Nosi� zgodn� z przepisami odzie� 
ochronn�. 

Nosi� r�kawice ochronne. 

Nosi� os�on� chroni�c� twarz (np. okulary 
ochronne). 
Nosi� mask� do ochrony dróg 
oddechowych. 

Minimalna odleg�o�� od innych osób: 15 m
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5 Przepisy bezpiecze�stwa 
 

5.1 U�ytkowanie zgodne z przeznaczeniem / 
obszary zastosowa� 

 

Pianownicy wolno u�ywa� wy��cznie do rozpylania 
opisanych poni�ej �rodków czyszcz�cych 
i dezynfekcyjnych, które nadaj� si� do spieniania.  
Post�powa� �ci�le wed�ug informacji do��czonych 
do �rodków do opryskiwania. 
Pianownica serii A  
- typ 309 FA (uszczelki FKM) nadaje si� do 
rozpylania kwasowych i neutralnych �rodków do 
opryskiwania w zakresie warto�ci PH od 1 do 7: 
Pianownica serii B  
- typ 309 FB (uszczelki EPDM) nadaje si� do 
rozpylania neutralnych i zasadowych �rodków do 
opryskiwania w zakresie warto�ci PH od 7 do 14: 
Zastosowania niedozwolone: 
Nie wolno u�ywa� pianownicy do wszelkich celów, 
które nie zosta�y wymienione powy�ej, jak na 
przyk�ad  
   - natryskiwanie lakierów 
   - rozpylanie  
 * zapalnych cieczy 
 * lepkich, tworz�cych pozosta�o�ci �rodków 
 * �rodków powierzchniowo czynnych 
 * cieczy o temperaturze  
    powy�ej 40 C 
 * �rodków nieprzeznaczonych do rozpylania  
    przy u�yciu pianownicy 
oraz 
   - przechowywanie cieczy 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Ogólne wskazówki dotycz�ce 
bezpiecze�stwa 

 

Przed pierwszym u�yciem przeczyta� instrukcj� 
eksploatacji i bezpiecznie j� przechowywa�.  
Nieprzestrzeganie informacji zawartych 
w niniejszej instrukcji eksploatacji mo�e stwarza� 
�miertelne niebezpiecze�stwo. U�ytkownik 
odpowiada za wszystkie wynikaj�ce z tego tytu�u 
szkody i szkody nast�pcze. 
Instrukcja eksploatacji musi by� stale dost�pna 
w miejscu u�ytkowania urz�dzenia.  
Instrukcj� powinna przeczyta� ka�da osoba, której 
powierzono wykonywa� prac� przy urz�dzeniu 
(równie� zwi�zanych z konserwacj�, piel�gnacj� 
i naprawami). 
� Nale�y zleci� autoryzowanemu sprzedawcy 

firmy SOLO zaprezentowanie i obja�nienie 
bezpiecznego obchodzenia si� z urz�dzeniem. 

� Osoby w wieku poni�ej 18 lat mog� pracowa� 
z u�yciem tego urz�dzenia tylko pod nadzorem.  

� Chroni� obszar roboczy przed dost�pem osób 
i zwierz�t. Nigdy nie kierowa� opryskiwacza 
w stron� osób, zwierz�t i przedmiotów, które 
mog� ulec uszkodzeniu.  

� Urz�dzenie to wolno przekazywa� tylko osobom, 
które zosta�y zaznajomione z tym typem urz�-
dzenia, jego obs�ug� i instrukcj� eksploatacji. 

� Osoby pracuj�ce z u�yciem tego urz�dzenia 
powinny by� w dobrej kondycji, wypocz�te 
i zdrowe.  

� Nie u�ywa� urz�dzenia, b�d�c pod wp�ywem 
alkoholu, �rodków odurzaj�cych lub leków. 

� Nie dokonywa� �adnych zmian w istniej�cych 
urz�dzeniach zabezpieczaj�cych i panelach 
sterowania.  

� U�ywa� urz�dzenia tylko w stanie bezpiecznym 
w eksploatacji. Przed ka�dym u�yciem nale�y 
sprawdzi� je pod tym k�tem zgodnie z opisem 
zawartym w rozdziale 6.2. 

� Uszkodzone cz��ci nale�y natychmiast wymie-
ni�. U�ywa� do tego celu tylko oryginalnych 
cz��ci zamiennych firmy SOLO. 

� Stosowa� wy��cznie akcesoria i elementy 
dobudowane, które zosta�y atestowane dla tego 
urz�dzenia. 

� Na potrzeby przechowywania opró�ni� i oczy�ci� 
urz�dzenie, jak opisano w rozdziale 9.2. 
Wykluczy� dost�p osób postronnych. 
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5.3 Bezpieczne obchodzenie si� ze �rodkami 
do opryskiwania 

 

� Przez odpowiednie procedury post�powania 
i u�ycie odpowiednich pojemników przechwy-
tuj�cych zagwarantowa�, �e podczas mieszania, 
nape�niania, stosowania, opró�niania, czyszcze-
nia, konserwacji i transportu nie dojdzie do 
ska�enia �rodowiska, sieci wodoci�gowej i/lub 
kanalizacji �rodkami do opryskiwania i �rodkami 
do czyszczenia. 

� �rodki do opryskiwania i �rodki do czyszczenia 
(równie� ich pozosta�o�ci) nale�y zawsze zebra� 
do odpowiednich pojemników i odda� do 
zak�adów utylizacji odpadów ,podanych przez 
administracj� komunaln�. 

� W przypadku zetkni�cia skóry lub oczu ze 
�rodkami do opryskiwania nale�y natychmiast 
obficie sp�uka� lub wyp�uka� poszkodowane 
cz��ci cia�a czyst� wod� i niezw�ocznie uda� si� 
do lekarza. 

� Natychmiast zmieni� odzie� przes�czon� 
�rodkami do opryskiwania. 

� Nie je�� i nie pi� w czasie obchodzenia si� ze 
�rodkami do opryskiwania. 

� W przypadku pogorszenia samopoczucia lub 
nadmiernego zm�czenia podczas pracy nale�y 
natychmiast j� zako�czy�. Gdyby ten stan 
utrzymywa� si�, niezw�ocznie uda� si� do 
lekarza. 

� Nigdy nie pozwala� na wykonywanie prac 
z u�yciem �rodków do opryskiwania przez dzieci 
lub osoby, które nie s� zaznajomione 
z zasadami obchodzenia si� z tymi �rodkami. 

� Nigdy nie wlewa� do zbiornika na �rodki do 
opryskiwania ró�nych �rodków.  

� W przypadku zmiany �rodka do opryskiwania 
oczy�ci� zbiornik i wszystkie elementy 
przewodz�ce ten �rodek. Przed nape�nieniem 
urz�dzenia nowym �rodkiem do opryskiwania 
najpierw uruchomi� je z u�yciem czystej wody. 

� Po zako�czeniu pracy opró�ni� i oczy�ci� 
urz�dzenie, jak opisano w rozdziale 9.2, 
dok�adnie umy� twarz i r�ce, zdj�� odzie� 
robocz� i regularnie j� pra�. 

5.4 Podczas transportu urz�dzenia 
 

� Podczas transportu urz�dzenia w pojazdach 
nale�y zabezpieczy� je przez zamocowanie. 

� Nale�y wykluczy� mo�liwo�� wycieku �rodków 
do opryskiwania. Sprawdzi� szczelno�� 
zbiornika na �rodek do opryskiwania i wszystkich 
w��y i rur przewodz�cych ten �rodek.  

 
 
 

5.5 Odzie� robocza / �rodki ochrony 
indywidualnej 

 

� Nale�y nosi� przepisow� odzie� ochronn� 
odpowiedni� do wykonywanych prac, 
chroni�c� wszystkie cz��ci cia�a przed 
zetkni�ciem ze �rodkami do opryskiwania. 

� Nosi� mocne buty z przyczepn� podeszw�. 
� Nosi� r�kawice ochronne z antypo�lizgow� 

powierzchni� chwytn�. 
� U�ywa� os�ony chroni�cej twarz  

(np. okularów ochronnych). 
� W przypadku stosowania niebezpiecznych 

�rodków do opryskiwania u�ywa� maski do 
ochrony dróg oddechowych. 

5.6 Przed rozpocz�ciem i w czasie pracy 
 

� Przed ka�dym rozpocz�ciem pracy nale�y 
sprawdzi� kompletne urz�dzenie pod k�tem 
bezpiecze�stwa eksploatacyjnego, zgodnie 
z opisem zawartym w rozdziale 6.2.  

� Urz�dzenie mo�e by� obs�ugiwane tylko przez 
jedn� osob� jednocze�nie. W promieniu 15 m 
nie mog� przebywa� �adne osoby. 

5.7 Podczas konserwacji, naprawy 
i przechowywania 

 

Wykonywa� samodzielnie tylko te czynno�ci 
konserwacyjne i naprawcze, które zosta�y opisane 
w niniejszej instrukcji eksploatacji. Wszystkie inne 
prace powinny by� wykonywane przez 
autoryzowany warsztat fachowy. 
� Nie konserwowa�, nie naprawia� i nie przecho-

wywa� urz�dzenia w pobli�u otwartego ognia. 
� Przed podj�ciem wszelkich czynno�ci 

konserwacyjnych i naprawczych nale�y 
zredukowa� ci�nienie w urz�dzeniu przez 
uruchomienie zaworu bezpiecze�stwa (d) 
(Fig. 2).  
Przy uruchamianiu zaworu bezpiecze�stwa 
urz�dzenie musi by� zawsze ustawione 
pionowo.  
Uwaga: Unika� zbli�ania twarzy! 

� W�� ci�nieniowy, zawór r�czny, przed�u�k�  
i nasadk� dyszy wolno odkr�ca� tylko w stanie 
bezci�nieniowym. 
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6 Przygotowanie pracy 
 
 

Fig. 1 
a Zbiornik na �rodek do opryskiwania  
b Obudowa ko�nierzowa  
c Uchwyt pompy  
d Zawór bezpiecze�stwa  
e Zawór r�czny  
f Rurka rozpylacza  
g Zespó� przestawiania piany 
h Nasadka dyszy 

6.1 Monta� 
 

Fig. 2: 
� Wkr�ci� jednostk� regulacji piany (g) z 

zamocowanym dyszlem (h) r�cznie na rurce 
natryskowej. Nie u�ywaj �adnych narz�dzi! 

� Przy�o�y� nakr�tk� ko�pakow� (k) prosto 
i przykr�ci� rurk� rozpylacza (f) z pier�cieniem 
uszczelniaj�cym o przekroju ko�owym 
(16 x 3 mm) do zaworu r�cznego (e) r�k�, bez 
u�ycia narz�dzi. 

Fig. 1: 
Poza czasem pracy rurka rozpylacza mocowana 
jest do zacisku mocuj�cego na uchwycie 
pompy (c). Jednostka regulacji piany (g) musi by� 
skierowana do góry. 

6.2 Sprawdzenie pod k�tem stanu 
zapewniaj�cego bezpiecze�stwo 
eksploatacji 

 

Przed ka�dym zastosowaniem nale�y 
przeprowadzi� kontrol� wzrokow� pianownicy.  
Nie mo�e by� �adnych p�kni�� w zbiorniku (a), 
uchwycie pompy (c), zespole regulacji piany (g) i 
nasadce dyszy (h).  

Przy pierwszym uruchomieniu i w przypadku 
ponownego uruchomienia po d�u�szym przestoju 
nale�y przeprowadzi� poni�sze kontrole, u�ywaj�c 
najpierw czystej wody. W czasie u�ytkowanie 
pianownicy nale�y z zasady kontrolowa� 
prawid�owo�� dzia�ania w czasie pracy. 

� szczelno�� wszystkich cz��ci urz�dzenia przy 
maksymalnym dopuszczalnym ci�nieniu, przy 
otwartym i zamkni�tym zaworze r�cznym 

� sprawno�� wszystkich elementów funkcyjnych 
(pompa, zawór r�czny, zawór bezpiecze�stwa). 

W tym celu zredukowa� ci�nienie za 
po�rednictwem pompy. Przy uruchomieniu zaworu 
bezpiecze�stwa (Fig. 2) ci�nienie musi by� 
odprowadzane w wyra	nie s�yszalny sposób.  
Przy uruchamianiu zaworu bezpiecze�stwa 
urz�dzenie musi by� zawsze ustawione pionowo.  
Uwaga: Unika� zbli�ania twarzy! 

W czasie stosowania funkcji kontrolowa� dzia�anie 
zaworu r�cznego. W momencie zwolnienia zaworu 
r�cznego musi nast�pi� przerwanie procesu 
opryskiwania. 

W przypadku nieregularno�ci, uszkodze�, 
nieszczelno�ci lub ograniczonej sprawno�ci nie 
u�ywa� urz�dzenia, lecz niezw�ocznie zleci� jego 
sprawdzenie w specjalistycznym warsztacie. 

7 Przygotowanie �rodka do opryskiwania 
i nape�nianie zbiornika na �rodek do 

opryskiwania 
 
 

Przygotowa� �rodek do opryskiwania zgodnie 
z instrukcjami jego producenta.  
�rodek do opryskiwania przygotowywa� tylko na 
wolnym powietrzu, nigdy nie w pomieszczeniach 
mieszkalnych, budynkach inwentarskich lub 
pomieszczeniach magazynowych do 
przechowywania �ywno�ci i pasz.  
Przed otwarciem zbiornika na �rodek do 
opryskiwania nale�y zredukowa� ci�nienie 
w urz�dzeniu, poci�gaj�c za zawór 
bezpiecze�stwa (d) (Fig. 2). Podczas ci�gni�cia za 
zawór bezpiecze�stwa urz�dzenie musi by� 
zawsze ustawione pionowo.  
Uwaga: Unika� zbli�ania twarzy! 

Aby wla� p�yn do opryskiwania, nale�y wykr�ci� 
pomp�. W tym celu nale�y przesun�� uchwyt 
pompy (c) w dó� i obróci� go w lew� stron� 
(w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu 
wskazówek zegara). Wykr�ci� pomp� w kierunku 
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. 
Nie u�ywa� narz�dzi! 

Nape�nij zbiornik nie dalej ni� do znaku "max. 9l" 
po stronie zbiornika opryskiwacza. 
Nale�y wykluczy� mo�liwo�� przepe�nienia 
zbiornika na �rodek do opryskiwania, zanie-
czyszczenia publicznych wód powierzchniowych, 
kana�ów deszczowych i �ciekowych. 
Rozlany �rodek do opryskiwania nale�y 
natychmiast wytrze�. 
Po nape�nieniu ponownie w�o�y� pomp� i dokr�ci� 
j� w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby 
uniemo�liwi� wyciek �rodka do opryskiwania. 
Podczas dokr�cania zatrzasn�� uchwyt pompy (c) 
w kierunku ruchu wskazówek zegara. 
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8 Zastosowanie opryskiwacz ci�nieniowy 
 
 

8.1 Opryskiwanie 
 

Do pompowania zwolni� uchwyt (c) przez 
odpowiedni obrót z zatrzasku.  
Pompowa�, a� do osi�gni�cia ci�nienia roboczego 
w zbiorniku na �rodek do opryskiwania. 
Nadci�nienie odprowadzane jest samoczynnie 
przez zawór bezpiecze�stwa (d). 
Przed�u�k� trzyma� w r�ce za zawór r�czny. 
Fig. 4:  
Aby uruchomi� opryskiwanie, nacisn�� zawór 
r�czny. 
Zwolnienie zaworu r�cznego spowoduje 
przerwanie procesu opryskiwania. 
Opryskiwacz ci�nieniowy mo�na przenosi� równie� 
za uchwyt pompy (c), kiedy jest on wsuni�ty 
ca�kowicie w dó� i zatrza�ni�ty w prawo. 

8.2 Nastawianie konsystencji piany 
 

Zestalona (sucha) piana charakteryzuje si� lepsz� 
przyczepno�ci� i dlatego mo�e d�u�ej oddzia�ywa�, 
natomiast p�ynna piana zapewnia wy�sze st��eniu 
�rodka do opryskiwania na powierzchni 
poddawanej obróbce.  
W zale�no�ci od przypadku zastosowania mo�na 
przy u�yciu zespo�u przestawiania piany (g) 
wst�pnie nastawi� st��enie rozpylanej piany.  

� Obrót pokr�t�a nastawczego w kierunku 
ruchu wskazówek zegara (w kierunku „dry”) 
pozwala uzyska� bardziej zestalon� pian�. 

� Obrót pokr�t�a nastawczego w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
(w kierunku „wet”) pozwala uzyska� 
bardziej p�ynn� pian�. 

W zale�no�ci od �rodka do opryskiwania 
i zamontowanej dyszy rozpylaj�cej uzyskuje si� na 
pokr�tle nastawczym ró�ny zakres dla sensownie 
u�ytecznych poziomów konsystencji piany.  

8.3 Resztkowa ilo�� �rodka do opryskiwania / 
zako�czenie procesu opryskiwania 

 

Kiedy ilo�� �rodka do opryskiwania w zbiorniku 
spadnie poni�ej 200 ml, �rodek nie jest ju� 
prawid�owo t�oczony.  
Je�eli �rodek do opryskiwania nie b�dzie 
uzupe�niany i opryskiwanie ma zosta� zako�czone, 
nale�y zebra� i zutylizowa� pozosta�� ilo�� zgodnie 
z obowi�zuj�cymi ustawami i przepisami. 
Uwzgl�dni� informacje udost�pnione przez 
producenta �rodka do opryskiwania. 
Po zako�czeniu pracy opró�ni� i oczy�ci� 
urz�dzenie, jak opisano w rozdziale 9.2, dok�adnie 
umy� twarz i r�ce, zdj�� odzie� robocz� 
i regularnie j� pra�.  

9 Konserwacja, czyszczenie 
i przechowywanie 

 
 

9.1 Smarowanie uszczelek 
 

marowanie uszczelki pokrywy 
Fig. 5: Aby uszczelni� zbiornik na �rodek do 
opryskiwania, nale�y zawsze dobrze nasmarowa� 
uszczelk� pokrywy (l) smarem silikonowym. 

Smarowanie pier�cienia uszczelniaj�cego t�oka 
pompy 
W przypadku oporów ruchu pompy nale�y 
przesmarowa� smarem silikonowym pier�cie� 
uszczelniaj�cy (Fig. 9, poz. m) na t�oku pompy lub 
wymieni� go w razie potrzeby. 

Demonta� pompy i smarowanie pier�cienia 
uszczelniaj�cego: 
Fig. 6: Pozbawione ci�nienia i puste urz�dzenie 
ustawi� bezpiecznie na p�askim pod�o�u. Je�eli 
pompa jest ca�kowicie przykr�cona na zbiorniku na 
�rodek do opryskiwania, poluzowa� j� o dok�adnie 
1-2 obroty. 
Fig. 7: Wcisn�� uchwyt pompy obur�cz mocno 
w dó�, a� pompa z wyra	nym klikni�ciem od��czy 
si� od obudowy obudowy ko�nierzowej. Odkr�ci� 
obudowa obudow� ko�nierzow� od urz�dzenia 
i wyj�� pomp� ze zbiornika na �rodek do 
opryskiwania. 
Fig. 8: Przy u�yciu wkr�taka wyj�� oba czarne 
pó�okr�gi ko�nierza z cylindra pompy. Nast�pnie 
mo�na wyci�gn�� t�ok pompy z cylindra. 
Fig. 9: Teraz mo�na przesmarowa� pier�cie� 
uszczelniaj�cy (m) smarem silikonowym lub 
zast�pi� go nowym pier�cieniem w przypadku 
uszkodzenia. 

Monta�: 
Fig. 10: Spozycjonowa� obudowa obudow� 
ko�nierzow� we w�a�ciwym po�o�eniu na t�oku 
pompy.  
Wsun�� t�ok w cylinder pompy.  
Wcisn�� oba czarne pó�okr�gi ko�nierza mocno  
na cylinder pompy, a� do ich zatrza�ni�cia 
z wyra	nym klikni�ciem. 
Fig. 11: Cylinder pompy ustawi� bezpiecznie na 
p�askim pod�o�u. Przy�o�y� obudowa obudow� 
ko�nierzow� z dok�adnym spasowaniem i obiema 
r�kami mocno wcisn�� j� na cylinder pompy, a�  
do ich zatrza�ni�cia z wyra	nym klikni�ciem. 

9.2 Opró�nianie zbiornika na �rodek do 
opryskiwania i czyszczenie elementów 
przewodz�cych �rodek do opryskiwania 

 

Przed otwarciem zbiornika na �rodek do 
opryskiwania i przed demonta�em nasadki dyszy 
nale�y zredukowa� ci�nienie w urz�dzeniu przez 
uruchomienie zaworu bezpiecze�stwa (d) (Fig. 2). 



   POLSKI  6  

 

Zbiornik na �rodek do opryskiwania opró�ni� 
codziennie po u�yciu. Zebra� pozosta�� ilo�� 
�rodka do opryskiwania i zutylizowa� go zgodnie 
z obowi�zuj�cymi ustawami i przepisami. 
Uwzgl�dni� informacje udost�pnione przez 
producenta �rodka do opryskiwania. Dobrze 
przep�uka� czyst� wod� zbiornik na �rodek do 
opryskiwania i wszystkie elementy stykaj�ce si� ze 
�rodkiem do opryskiwania. Raz jeszcze uruchomi� 
pianownic� z u�yciem czystej wody. 
Po oczyszczeniu pozostawi� zbiornik na �rodek do 
opryskiwania otwarty, do wyschni�cia. 

Fig. 12: Po ok. 50 zastosowaniach nale�y oczy�ci� 
dysz� rozpylaj�c� (h) w nast�puj�cy sposób.  
� Najpierw uruchomi� pianownic� z u�yciem ½ 

litra czystej wody, aby wyp�uka� resztki �rodka 
do opryskiwania. 

� Odkr�ci� nasadk� dyszy (h) z zespo�u 
przestawiania piany (g). 

� Wyp�uka� elementy konstrukcyjne czyst� wod�. 
� Oczy�ci� dysz� rozpylaj�c�, u�ywaj�c tylko 

czystej wody i mi�kkiej szczotki.  
Nie przedmuchiwa� dyszy rozpylaj�cej ustami!  
Nie czy�ci� dyszy przy u�yciu twardych 
przedmiotów! 

� Ponownie prawid�owo zamontowa� wszystkie 
elementy konstrukcyjne. 

 

9.3 Unieruchomienie i przechowywanie 
 

Opró�ni� urz�dzenie zgodnie z informacjami 
podanymi w rozdziale 9.2.  
Urz�dzenie nale�y przechowywa� chronione przed 
nas�onecznieniem, w miejscu bezpiecznym, 
suchym i wolnym od przemarzania przy 
temperaturze otoczenia nieprzekraczaj�cej 35°C.  
W pobli�u nie mog� wyst�powa� otwarte paleniska 
lub inne zagro�enia tego rodzaju. 
Nale�y wykluczy� nieuprawnione u�ytkowanie, 
zw�aszcza przez dzieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Dane techniczne 
 

Model 309 FA 309 FB 
Zbiornik na �rodek do opryskiwania:    Pojemno�� ca�kowita l 
                                  Maks. ilo�� nape�nienia l 

ok. 14,2 
ok. 9,00 

Ilo�� resztkowa, jakiej urz�dzenie nie jest ju� w stanie prawid�owo rozpyli� ml < 200 
Maksymalne dopuszczalne ci�nienie robocze bar 3,0 
Dopuszczalna temperatura robocza °C 0 - 40 
Materia� zbiornika polietylen 
Materia� uszczelniaj�cy 
odpowiedni do �rodków do opryskiwania w danych zakresie warto�ci PH 

FKM 
1 - 7 

FKM 
1 - 7 

Standardowa dysza rozpylaj�ca dysza 
p�askostrumieniowa 06-

F110 szara 
Masa:          urz�dzenie gotowe do pracy, bez �rodka do opryskiwania kg 
                    urz�dzenie gotowe do pracy, z maks. nape�nieniem kg 

2,9 
11,9 

Wymiary (bez rury rozpylacza wysoko�� / mm 
i w��a ci�nieniowego): szeroko�� mm 
 g��boko�� mm 

670  
220 
220 

 
Na zapytanie informujemy, jakie materia�y zosta�y u�yte do budowy urz�dzenia. 
Informacje o sk�adnikach materialnych (VO (WE) NR 1907/2006 "REACh") mo�na znale	� na naszej 
stronie g�ównej pod: https://de.solo.global/de/content/12-service 
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