SRB / BIH / ALB / HRV

ЕЛЕКТРИЧНА ПРСКАЛИЦА РУРИС РС 1800

Увод

Хвала вам што сте изабрали ручну прскалица РУРИС РС1800 и добро дошли у нашу
групу потрошача.
Свесни смо чињенице да ћете бити врло задовољни производом и добрим
перформансама.
Наше искуство у развоју висококвалитетних материјала довели су до стварања
ефикасних производа који задовољавају ваше захтеве већ дуги низ година, све док се
придржавате препорука за кориштење и одржавање.
Ово је корисно за коришћење знања о информацијама за заштиту од овог производа,
конструкције, техничких карактеристика и одржавање.

Информације и корисничка подршка:
Телефон: 0351 820 105
Е-маил: info@ruris.ro
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I.

Општи опис
Електричнa прскалица РС 1800 је дизајниранa да смањи напор и
повећа приносе и перформансе рада. Напредна технологија у
комбинацији са јединственим дизајном са глатком и компактном
заштитом омогућава овом производу лак транспорт. РУРИС РС 1800
је идеалан за контролу болести које утичу на различите врсте цвећа и
биљака, као и за чишћење јавних зелених површина и контролу
болести птица и сточарства. Електрични прскалица РУРИС РС 1800 је
опремљена батеријом од 12В / 8Ах која смањује људски напор за 3-4
пута.
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I.

Саставни делови и карактеристике производа
Делови: Рурис РС 1800 се састоји од резервоара, основе, батерије, мембрански пумпе, елементи за
прскање (гумене цеви, делови, отворима за прскање брзо ширење), и ослонац за стављање базена ,
итд.
Карактеристике производа:
Има линеаран и модеран профил. Линија је осмишљена у складу са природним окретањем људских
леђа и како би се обезбедио бољи контакт и максимална транспортна погодност.
(1) Има компактан и елегантан дизајн, једноставан за ношење који се монтира и раставља.
(2) Је опремљен микро пумпом високог притиска са мембраном , чиме варира атомизациони притисак
2-4 бара, задовољавајући већину захтева.
(3) Опремљен је микро пумпом, дијафрагмално мала, лака, распршивање високог притиска, добра
пробојност, однос додира је велики, дужу и бољу заштиту од преоптерећења.
(4) Опремљен је високом прецизношћу волтметрома и сигнализацијом аларма за пражњење
акумулатора који указује на тачан напон акумулатора. Аларм се оглашава када је напон батерије
падне испод 10,8-10,5В, чиме се избегава задатак да настави да ради са смањеним оптерећењем и
обезбеђује одржавање батерије у добром стању, спречавање деградације у условима дуготрајне
употребе производа.
(5) је опремљен фазом а типа пуњење (константна струја / константног напона / одржавање), заштиту
од кратког споја и обрнути везу. ЛЕД показује: црвено - батерија се пуни, зелено - напуњена батерија /
стање приправности.

.
(1) Are un design compact şi elegant, uşor de transportat de montat şi demontat.
(2) Este echipat cu o pompă cu presiune înaltă cu micro diafragmă pentru ca să fie
utilizată cu vermorele, variind în acest fel presiunea de atomizare între 2-4 bar,
satisfăcând majoritatea exigenţelor.
(3) e echipat cu o pompă micro
Модел
Тип погона
Притисак
мотора
Запремина
базена
Батерија
Аутономија
Радни
притисак
Ланац
Мерач
Додатна
опрема
Додатна
опрема

РС1800
Електрични мотор
3.1Л80 ПСИ
18Л
12В8Ах
4h
0.2-0.4 Мпа
Телескопски
метални
Фиксиран на ручку
Високе чврстоће
Млазница са 1
излазом
Млазница са 2
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излазом
Млазница са 3
метална излаза
Млазница са 4
отвора за прскање
Тежина

5,7 Кг

1. Пуњач: Улаз АЦ220В ~ 50 / Хз Излаз ДЦ12В

Тип прскалице / млазнице

Притисак изражен у барима

Млаз л/м

Са конусом

3,0~5,0

0,70~0,90

Са двоструким прскањем

2,5~4,00

1,30~1,60

Са млазом

2,0~4,0

0,60~1,10

Са четири отвора који се могу
подесити

2,0~4,0

0,60~1,10

II Мере
• Осим поштовања предострожним изјавама које су наведене у приручнику за
употребу, оператор мора такође: 1. Никада не прскати посебне течности; 2. у
складу са безбедносним упутствима произвођача пестицида..
Неопрезности
Морате прочитати овај Приручник за упутства и придржавати се упутстава за употребу.

Оператот је дужан носити заштитну маску, кацигу и заштитну одећу,
водоотпорне рукавице и гумене чизме.

Пестициде треба чувати на местима где деца немају приступ. Употреба
ће се вршити у складу са упутствима произвођача.
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Уклањање батерије и поправке направљене од неспецијализованим
особље су забрањени. У случају квара, обратите се најближем
овлашћеном сервис Рурис.

У случају удисања производа одмах напустите место прскања
пестицидима или инсектицидима и иде у санитарну тачку. У случају
тровања додира са кожом темељито испрати контаминирани део
водом. У случају гутања, изазвати повраћање помоћу свеже воде или
слане воде и одмах идите у болницу.
Никада немој усмерити мплаз прскања на особама или животињама.
Немојте прскати

Хемијски остаци морају се чувати у одговарајућим контејнерима и не смеју се
просути у земљу или воду. Празне флаше и кесе су се окупили и послат на
рециклажу.

Опрез
Особе у лошем здрављу или труднице не би требало да се баве
пестицидима. Немојте користити Прскалицу под утицајем алкохола
или дроге.
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Никада немојте користити киселине, базе или друга запаљива
раствора. Немојте користити веома токсичне супстанције или јаке
пестициде за лечење болести над биљкама као што су салате,
поврће, воће, лековите биљке и други јестиви производи.
Обезбедите да је време проведено између употребе пестицида и
потрошње хране довољно дуго
Никада немојте да бацате искоришћене батерије у ватру
или их растављати. Морају се сакупљати и рециклирати.

Немојте држите производ на место где деца имају приступ.
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Мере предострожности
Хемикалије које се користе у прскалици под притиском не смеју се
користити на температурама већим од 45 ° Ц. Избегавајте
коришћење пумпе под температурним условима који прелазе 45 ° Ц
или падају испод 10 ° Ц.

Извршите узорак са чистом водом како бисте проверили снагу свих
спојева и ако се прскање правилно одвија. Уверите се да је све у
реду пре него што припремите хемикалије за коришћење.

Припрема хемикалија мора бити увек у складу са упутствима
произвођача и назначеном формулом. Забрањена је свака
неовлашћена модификација разређивања супстанци; постоји
могућност да се узрокују тешке повреде и штете појединца,
животиња и утичу на контролу пестицида у природи.

На крају употребе прскалице под притисак, мењајте одећу и оперите
делове тела (руке и лице) са водом. За врло токсичне пестициде се
препоручује туширање.

II. Коришћење
1. Коришћење пуњача
2. Уверите се да се улазни параметри подударају са
параметрима напајања мреже. У супротном обратите се
произвођачу. Батерију пумпне са
базеном испоручује произвођач већ у
натовареном стању. Међутим, могуће
је истоварити током транспорта; из
тог разлога, користећи волтметар,
препоручујемо да пре употребе
проверите ниво напуњености. Ако је показивач у жутој или црвеној
области (на пример, ≤ 12В), одмах треба да напуните батерију.
Батерију можете напунити једноставним убацивањем пуњача у рупу
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без уклањања пумпе. Када индикатор светли зелено, то значи да је батерија потпуно
напуњена
.
1. Волтметар (слика 3)
Прскалица је опремљена високим прецизним волтметром за
мерење напона од 11В ~ 15В. Зелено матрично подручје приказује
потпуно напуњену батерију, спремну за употребу; жута површина
показује недовољно оптерећење, али систем можда и даље ради.
Оцењивање и вредности изван обојене траке указују на проценат
преостале снаге до максималног оптерећења. Минимални напон на
који Прскалица може да ради је ДЦ 10.5 ~ 10.8В. Пуњење се мора изводити у
затвореном, сувом, проветреном и добро размакнутом подручју од најмање 50 цм. Ако
се пумпа користи кратко време, нема потребе да је напуните. Ако га дуго не користите,
потребно је потпуно испразнити батерију и напунити га у редовним интервалима
(једном или два пута месечно), чувајући га у оптималним условима рада.
1. Пуњење хемикалијама
Пре употребе, уклоните поклопац резервоара и напуните резервоар
помоћу хемикалија које ће се користити, замените поклопац, окрените
прекидач за напајање у положај за укључивање и притисните ручицу
дршке да бисте започели употребу. Никада не постављајте пумпу у
воду да би је очистила или напунила.
2. Испаравање
Окрените прекидач на "-" ("О" значи искључено), исправите прскалицу у назначеном
смеру и притисните ручицу да започнете испаравање.

1) Када започне испаравање, ручица за вучење мора бити постављена на висину
Погодан за оператера Предњи део траке мора бити савијен и навођен у
одговарајућем простору.
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1) Прскање се увек врши истом руком. Оператор мора стално напредовати како би
избјегао прекомерну или недовољну испарења у неким тачкама; морају испарити
према смеру вјетра, обично у вертикалном правцу или под углом од најмање 45 ° до
ветра. Положај оператера мора бити већи и прскати пару према доле.

(IV) Подешавање притиска (слика 12)
Да бисте подесили притисак пумпе, окрените ручицу за подешавање. Јачина млаза
може варирати и моћ прскања може се повећати у зависности од употребне млазнице и
ствари које треба прскати. Окрените полугу за подешавање у смеру казаљке на сату да
повећате притисак и смањите висину прскања. Окрените ручицу у смеру супротном од
казаљке на сату како бисте смањили притисак и повећали висину прскања.
Прскалица је опремљена заштитном јединицом која омогућава аутоматско ослобађање
притиска када је прекидач затворен или млазнице су блокиране током нормалних
операција прскања.
Да бисте зауставили пумпу, окрените дугме за напајање у положај за искључивање и
притисните ручицу на дршци да бисте закључали проток.

III. Чишћење
На крају сваке употребе, прскалица мора бити очишћена како би се
избегла корозија и блокирање прскалице због пестицида. Такође, редовно
чишћење производа може спречити оштећење усјева када се употребљени
производ може мешати са претходно коришћеним производом.
Како извршити чишћење:
Очистите површину пумпе са базеном мокром крпом. Напуните резервоар
водом и снажно протресите; управља пумпом како би се уклонила вода
која се користи за чишћење спрејом. Филтери и прскање цистерне могу се
демонтирати за чишћење водом .

IV.

Где се складишти Прскалица

Прскалицу треба чувати на сувом месту и што даље од извора топлоте у којој деца
немају приступ.
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V. Проблеми
Проблеми

Узроци

Решења

1. Притисак је пренизак.
2. Сигурност је пала.
Мотор не ради иако 3. Батерија се испразни.
је пумпа укључена. 4. Прекидач за напајање је неисправан.
5. Нити су прекинуте.
6. Мотор је оштећен.

1. Повећајте притисак.
2. Замените га.
3. Напуни га.
4. Замените прекидач.
5. Уклоните базу каблова.
6. Замените мотор.

Чудни звуци се чују 1. Вијци су лабави.
док је мотор
укључен.
На дну основе
1. Цеви прскалице су неисправне или
постоји губитак.
оштећене.
1. Слаб притисак.
2. Отвори унутар прскалице су запрљани.
3. На прскалицама и дијафрагмским
вратима постоје губици.
Слаб квалитет
4. Преградне мембране су обрађене
испаравања.
обратно.
5. На спојевима цеви постоје губици.
6. Батерија је празна.

1.Затегните их

1. Извадите базу и замените
или поправите цеви.
1. Повећајте притисак.
2. Уклоните нечистоће.
3. Замените мембране.
4. Правилно замените
мембране.
5. Затегните спојеве.
6. Пуните батерију
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
Произвођач: SC RURIS IMPEX SRL
Калеа Северинулуј , Бр. 317б, Кројава, Долж, Румунија
Тел. 0351 464 632, Факс 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro
Овлашћени заступник: Инж. Строе Мариус Каталин - Генерални директор
Овлашћено лице за техничку документацију: Флореа Николае - Директор производње
Опис машине: Електрична прскалица врши прскање и специфичне фитосанитарне радове.
Симбол: РС
Савет: 1800
Капацитет резервоара: 18 литара
Ми, СЦ РУРИС ИМПЕКС СРЛ Цраиова, произвођач, према Х.Г. 1029/2008 - о условима за стављање
аутомобила на тржиште, Директива 2006/42 / ЕЗ - аутомобили; сигурносни и сигурносни захтјеви,
Стандард СР ЕН ИСО 12100 - Машине. сигурност; Х.Г. 409/2016 -Директива 2014/35 / ЕУ - електрична
опрема ниског напона, сертификовали смо усаглашеност производа са наведеним стандардима и
изјављујемо да је у складу са главним безбедносним захтевима.
Доље потписани Строе Цаталин, представник произвођача, изјављује на властиту одговорност да је
производ у складу са следећим европским стандардима и директивама:
СР ЕН ИСО 12100: 2011 - Безбедност машина. Основни концепти, општи принципи дизајна. Основна
терминологија, методологија. Технички принципи
ЕН ИСО - 19932-1: 2013 - Опрема за заштиту усева. Прскалице на леђима. Део 1: Захтеви за заштиту
животне средине и безбедности
ЕН ИСО - 19932-2: 2013 - Опрема за заштиту усева. Прскалице на леђима. Део 2: Методе испитивања
ЕН 60204 - 1: 2006 + А1: 2009 + АЦ: 2010 - Безбедност аутомобила. Електрична опрема аутомобила. Део
1:
Општи захтеви
ЕН 61000-6-1: 2007 - Електромагнетна компатибилност
ЕН 61000-6-3: 2007 + А1: 2011 + АЦ: 2012 - Електромагнетна компатибилност. Општи захтеви
ЕН 61000-3-2: 2014, ЕН 61000-3-3: 2013 - Електромагнетна компатибилност. безбедност
- Директива 2014/35 / ЕУ - Електрична опрема ниског напона
- Директива 2014/30 / ЕУ - о електромагнетној компатибилности
- Директива 2006/42 / ЕЗ - о аутомобилима - стављању аутомобила на тржиште
Остали употријебљени стандарди или спецификације:
-СР ЕН ИСО 9001 - Систем управљања квалитетом
-СР ЕН ИСО 14001 - Систем управљања заштитом животне средине
-ОХСАС18001 - Систем управљања заштитом здравља и заштите на раду..
Напомена: техничка документација је у власништву произвођача.
Напомена: Ова изјава је у складу са оригиналом.
Рок употребе: 10 година од датума одобрења.
Место и датум издавања: Цраиова, 09.10.2019
Година пријављивања ЦЕ: 2019
Бр. Инрег: 925 / 09.10.2019

Овлашћенo лице и потпис:
Инж. Строе Мариус Каталин
Генерални директор SC RURIS IMPEX SRL
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