Обприскувач
акумуляторний
ТА-03-450
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ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧI
Дякуемо Вам за придбання продукцГi ТЕХ.АС. Сподiваемося, що робота з нашим
iнструментом принесе Вам задоволення.
Торгiвельна марка ТЕХ.АС розроблена спецiально для повсякденно"i домашньо"i роботи. При
проектуваннi кожного iнструменту враховувалися потреби саме тих домашнiх майстрiв, якi,
виконуючи ремонтнi роботи, споруду будинку, облаштування присадибно"i дiлянки, мали б змогу
просто i точно виконувати власноруч весь об'ем задано"i роботи.
Купуючи електроiнструмент вимагайте перевiрки працездатностi iнструмента.
Перевiряйте вiдсутнiсть механiчних пошкоджень, наявнiсть iнструкцi'i з експлуатацi"i.
Переконайтесь, що гарантiйний талон заповнений, поставлено позначення продавця, i дата
продажу.
Звертайте увагу, що при втратi гарантiйного талона Ви позбавляетеся права на
безкоштовний гарантiйний ремонт. Перед першим використанням машини уважно ознайомтеся
з даним посiбником. Ознайомтеся з засобами безпеки i вказiвками щодо експлуатацi'i.
У зв'язку з постiйною роботою над полiпшенням i модернiзацiею, виробник залишае за
собою право вносити змiни до конструкцi"i машини, комплектацi'i, без вiдображення 'ix в
керiвництвi по експлуатацi'i даного виробу.
З повагою, команда ТЕХАС

1. Призначення обприскувача
Обприскувач має багато переваг: великий об’єм баку для
розчину, тривалий робочий цикл, висока продуктивність, надійна
герметичність, потужна робота насоса при економній витраті
електроенергії, гарантійне сервісне обслуговування. Обприскувач
застосовується для хімічної обробки сільськогосподарських культур,
фруктових садів; для зрошення, живлення і захисту рослин. Може
також використовуватися для дезінсекції, дезінфекції, миття вікон,
стін та з іншою метою.

2. Основні технічні дані
Характеристики

ТА-03-450

Робочий об'єм, л

12

Площа обробки при одній заправці, м

2

Витрати рідини, л/хв

750

Робочий тиск, МРа

1 - 3,1
0,45-0,55

Напруга/ємність акумулятора V/Ah

12V/8Ah

Тип акумулятора

Pb
55-100

Довжина телескопічної штанги, см
Максимальний час безперервної роботи, год

3

5

3. Будова обприскувача

1

6

4

2

7

3
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Форсунки
Штанга
Кран
Ремінь
Шланг
Кришка резервуара
Резервуар для рідини
LED-вольтметр
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4. Комплектація обприскувача
1. Ранцевий обприскувач..............................1 шт.
2. Зарядний пристрій.....................................1 шт.
3. Батарея.......................................................1 шт.
4. Штанга з гумовим шлангом......................1 шт.
5. Насадка.......................................................3 шт.
6. Інструкція з експлуатації............................1 шт.

5. Функціональні особливості

5.1. Обприскувач має ергономічну конструкцію.
5.2.
Фільтри
запобігають
забрудненям,
зменшуючи
ймовірність засмічення сопла розпилювача. Конструкція вхідного
фільтра в ємкості обприскувача продумана так, щоб його було
зручно знімати і легко чистити.
5.3. Робота з обприскувачем легка і зручна. Після вмикання
обприскувача вимикачем живлення, насос починає працювати.
Натисканням важеля крана відкривається подача води на
розпилювач і починається розпилення рідини. Для економії заряду
батареї при ввімкненому насосі не тримайте кран довгий час в
закритому положенні.

6. Рекомендаціі з експлуатації
та обслуговування
6.1. У продаж обприскувач надходить з незарядженою
батареєю, так як при транспортуванні і в процесі зберігання
може статися саморозряд. Тому, перед початком роботи
зарядіть повністю батарею.
6.2. Щоб підготувати обприскувач до роботи: відкрутіть кришку,
залийте через заливний фільтр у бак 2 - 3л чистої води і закрутіть
кришку. Увімкніть обприскувач вимикачем, натисніть на важіль
крана і переконайтеся в герметичності з’єднань обприскувача
та штанги, перевірте якість розпилення рідини. При необхідності
затягніть з’єднання до ущільнення. Затягування виконувати вручну
щоб уникнути зрив різьби. Якщо обприскувач не використовується,
вимкніть його вимикачем, щоб уникнути непотрібних витрат
електроенергії і розряду батареї.
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6.3. Не допускається використання обприскувача при температурі
навколишнього середовища вище 45 °С і нижче 5 °С.
6.4. Увага! Якщо після тривалого обприскування значно

зменшився робочий тиск і стрілка вольтметра знаходиться на
жовтій шкалі, значить що батарея сильно розряджена. У цьому

випадку потрібно негайно зарядити батарею, так як надмірний
розряд батареї (нижче 10V) значно скорочує термін її служби.
6.5. Обприскувач укомплектований зарядним пристроєм. У
разі пошкодження зарядного пристрою слід купити новий від
виробника. Використання іншого зарядного пристрою призведе
до пошкодження батареї, в цьому випадку виробник не несе
відповідальності.
6.6. Щоб зарядити батарею потрібно вставити штекер
зарядного пристрою в розетку на панелі керування обприскувача
потім підключити до електромережі 220V. Індикатор на зарядному
пристрої засвітиться червоним кольором, коли батарея
зарядиться - індикатор засвітиться зеленим кольором. Для
зручності та безпеки під час зарядки обприскувач повинен
знаходиться в сухому провітрюваному приміщенні. При тривалому
зберіганні, для продовження терміну служби, батарею потрібно
заряджати кожні 3 місяці до повної зарядки.
6.7. Після закінчення робіт з обприскувачем обов’язково зарядіть
батарею - це подовжує термін служби батареї.

7. Вимоги безпеки

7.1. Для зарядки батареї обприскувача не можна використовувати
зарядний пристрій іншого типу.
7.2. Щоб уникнути ураження електричним струмом не
відкривайте кришку зарядного пристрою.
7.3. Дітям заборонено використовувати або гратися
розпилювачем та іншими деталями обприскувача.
7.4. Забороняється працювати з обприскувачем особам у
нетверезому стані та особам, які приймають препарати, що
обмежують їх здатність концентруватися.
7.5. Заборонено проводити обприскування розчинами з
хімічними речовинами особам хворим на алергію або шкірними
захворюваннями. Під час роботи з хімічними засобами захисту
рослин (також під час підготовки препарату і відкриття упаковки)
необхідно обов’язково використовувати спеціальний захисний одяг
(гумові: чоботи, рукавиці, плащ, шапку і маску або напівмаску ).
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Роботу з хімічними речовинами не слід проводити натще, а під час
роботи забороняється вживати їжу, пити і курити. У разі отруєння
необхідно звернутися за медичною допомогою.
7.6. Не можна розбризкувати хімічні розчини поблизу великого
скупчення людей, під час сильного вітру і проти вітру.
7.7. При роботі з хімічними речовинами дотримуватись інструкції
виробника хімічних речовин.
7.8. Залишки робочих розчинів забороняється виливати у
водойми або в біологічні очисні споруди. Ці зауваження відносяться
до дії при виливанні води після ополіскування ємності та інших
вузлів обприскувача .
7.9. Добре вимити обприскувач після кожного використання
і перед виконанням сервісного обслуговування. Обприскувач
зберігати в чистому вигляді, а в зимовий період не залишати рідину
у баці і в штанзі.
7.10. Непрацездатні батареї не викидати, а спеціально
утилізувати.

7.11. Суворо забороняється використовувати обприскувач
для розпилення рідини, яка має температуру вище 30 °С,
сильні кислоти, луги, легкозаймисті рідини або вибухові
речовини, наприклад, бензин, розчинники і т.д.
7.12. Суворо заборонено занурювати панель керування
або весь обприскувач у воду, щоб набрати води в ємність або
почистити обприскувач.
7.13. Суворо забороняється використовувати розчини з
порошковими речовинами, які не розчиняються у воді.
7.14. Категорично забороняється зберігати обприскувач з
повністю розрядженою батареєю.
7.15. Після розпилення хімічних засобів залити в ємність
трохи чистої води і розбризкувати її протягом 2 - 3 хвилин, щоб
прочистити від хімікатів і злити всю рідину з обприскувача,
інакше насос або брандспойт можуть бути пошкоджені.
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8. Усунення несправностей
Несправність
Насос не
запускається
при включенні
вимикачем і
при натисканні
важеля

Можлива причина
• батарея розряджена або
пошкоджена
• розрив ланцюга вимикача
• пошкодження провідників,
контактів
• пошкоджений насос

Спосіб усунення
• зарядити або
замінити акумулятор
• перевірити вимикач
• перевірити
провідники і наявність
контакту
• замінити або
відремонтувати насос

Насос
працює, але
брандспойт
не розпилює
рідину

• злам шланга
• вхідний фільтр засмічений
• засміченне сопло

• розправити шланг
• перевірити вхідний
фільтр, очистити
• прочистити сопло

Низька
продуктивність
або низький
тиск

• брандспойт або шланг
засмічені
• в шлангу по переду насоса
повітря
• мембрана насоса
пошкоджена
• вхідний фільтр в ємкості
засмічений
• клапан насоса сильно
зношений

• почистити деталі
• затягнути з’єднання
на шлангу для
забезпечення
ущільнення
• замінити мембрану
• очистити вхідний
фільтр
• замінити зношений
клапан

9. Гарантійні умови

9.1. Сервісное обслуговування і гарантійний ремонт.
Гарантійний ремонт буде зроблений тільки при додатку до виробу
гарантійного талону з відміткою про дату продажу та торговельну
організацію.
Ремонти, які здійснюються власноруч, повинні проводитися
тільки при використанні оригінальних запчастин заводу- виробника.
9.2. Брудні і забруднені хімічними засобами обприскувачі не
будуть ремонтуватися (їх необхідно спочатку помити).
9.3. Гарантіі виробника
Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу через
роздрібну торгівлю або з моменту виготовлення при відсутності
відмітки про продаж. Гарантія не розповсюджується на
акумуляторну батарею.
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Гарантійний термін зберігання 24 місяця з дня виготовлення.
Завод-виробник залишає за собою право вносити зміни в
конструкцію обприскувача, які не погіршують експлуатаційні якості
виробу.

10. Правил зберігання

Зберігати обприскувач в сухому, закритому приміщенні при
температурі від +4 °С до +40 °С.
Не залишайте обприскувач на відкритому сонці, біля вогню і
гарячих предметів.
Оберігайте обприскувач від ударів і падінь, не ставте на гострі
предмети.
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2 років

10

5.2.
5.3.
5.4.

lнструмент наданий у розiбраному виглядi.
Використання затуплених рiжучих iнструментiв.
На вузли i деталi що е витратними i такими, що швидко зношуються на
матерiалами, до яких вiдносяться: пильний ланцюг, пильна шина, зчеплення i пружини
зчеплення (за наявностi кольорiв побiглостi), свiчка запалення, стрiчка гальма ланцюга,
повiтряний фiльтр, паливний фiльтр, кришки бачкiв, струннi головки тримерiв, рiжучi ножi
тримерiв, гнучкi приводнi вали, гвинти натягувачiв ланцюгiв, шнур приводу стартера.
Ремонт iз замiною вищезгаданих вузлiв може здiйснюватися на прохання клiента i за його
рахунок сервiсним центром.
5.5.
Якщо iнструмент мае наступнi ознаки несправностей:
залягання (завальцьовування) поршневого кiльця;
подряпини i потертостi на внутрiшнiй поверхнi цилiндра або поршня;
вiдпал пружин зчеплення, оплавлення механiзму стартера;
обрив гнучкого валу тримера, зрiзання шестигранного посадочного отвару
на корпусi струнно"i головки;
наявнiсть ipжi на металевих частинах iнструменту;
забивання пилам i гряззю внутрiшнiх порожнин iнструменту;
засмiчення системи охолоджування великою кiлькiстю бруду, тирси;
обриви i надрiзи сполучних проводiв органiв управлiння;
гнутий шпиндель;
механiчне ушкодження кнопки включення;
iржа на деталях;
деталi повнiстю зношенi в результатi iнтенсивно"i експлуатацi"i;
змiна кольору обмотки електродвигуна;
ушкодження штепселя внаслiдок електрично"i iскри;
вiдсутнiсть чи замiна штепселя;
пошкодження, викликанi перевантаженням чи недостатньою вентиляцiею.
5.6.
Гарантiя не розповсюджуються на пристро"i та аксесуари, якщо "ix замiна не
передбачена конструкцiею та не зв'язана з розiбранням виробу: акумуляторнi батаре"i,
елементи живлення, зовнiшнi блоки живлення та заряднi пристро"i;чемодани, монтажнi
пристро"i, iнструмент, документацiю в комплектi виробу; патрони з дрилiв та перфораторiв,
мастила, вуглецi щiтки, шнури живлення; свiчки на бензоприлади, елементи зчеплення,
ланцюги та направляючi шини.

З умовами цього регламенту ознайомлений i згоден. ______________
П/ДПИС ПОКУПЦЯ
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lнструмент мае бути в повному комплектi;
Потрiбно вкласти вiрно заповнений гарантiйний талон та чек з магазина,
Описати поломку на аркушi, та вкласти в коробку,
3апакувати iнструмент для транспортування.

• Отримати СМС з номером декларацГi для отримання у вiддiленнi «Ново"i Пошти»,
• Отримати iнструмент з усуненими несправностями,
• Користуватись «lнструментом Вашо"i мрП!».

3.Отримання

• Вiднести коробку в найближче вiддiлення «Ново"i пошти» та заповнити бланк:
Одержувач: ЕДРПОУ 38991829 ТОВ «Тех-Ас Груп»
Адреса одержувача: м. Ки"iв, вул. Сирецька 9 (вiддiлення Ново"i Пошти № 66) Оцiночна
вартiсть: 300 грн.
• Необхiдно вказати назву iнструмента,
• Платник: одержувач.

2.Вiдправка

•
•
•
•

1.Пiдготовка

Ремонт - це ПРОСТО!
Якщо ви не знайшли, у наведенiй нижче таблицi, зручний для Вас сервiсний центр, Ви можете
вiдремонтувати свiй iнструмент в Киевi у головному Сервiсному центрi . Для цього потрiбно
вiдправити свiй iнструмент компанiею «Нова Пошта», дотримуючись деяких правил:

Для нотаток

Офіційний представник ТМ «Тех.АС»
на території України ТОВ «ТЕХ-АС ГРУП»
м. Київ, вул. Сирецька, 25А
www.tex-ac.com.ua, тел.: (044) 492-05-65

