
 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE  
POMPA STROPIT 1 / 1.5 / 2 L 

 

 
 

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai 
inalte standarde de siguranta si de functionare. 
 
Masuri de siguranta specifice pompei de stropit 

ATENTIE ! Respectati normele de protectie, manipulare, depozitare si avertismentele ce sunt 

prescrise substantelor toxice (in cazul in care se pulverizeaza astfel de substante). 

ATENTIE ! Nu incercati sa desfundati duzele sufland cu gura. Pericol de intoxicare! 

 Utilizati imbracaminte, manusi si masca de protectie pentru a evita contactul cu substantele pulverizate. In 
cazul in care ati intrat in contact cu subtanta pulverizata, prezentati-va de urgenta la medic. 

 Este interzisa utilizarea lichidelor fierbinti pentru pulverizare 

 Este interzisa pulverizarea lichidelor inflamabile.Pericol de explozie sau incendiu. 

 Nu pulverizati in directia altor persoane, animale sau alimente 

Domeniu de utilizare  
Pompa multifunctionala pentru casa si gradina, recomandata pentru intretinerea plantelor sau pentru operatii de 
dezinsectie si igienizare; 
ACEST PRODUS NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL. 

Caracteristici  

 Filtru la teava de aspiratie pentru prevenirea blocarii duzei; 

 Duza de pulverizare cu jet reglabil; 

 Maner ergonomic cu declansator cu clapeta pentru functionare continua; 

 Materiale utilizate pentru stropire: pesticide, ierbicide, fertilizatori sau alte solutii 
pe baza de apa 

 Presiune maxima 2 bar 

 Distanta de pulverizare : 20-30 cm 

 
Parti componente 

1. Duza reglabila 
2. Tija pompa 
3. Clapeta pentru functionare continua 
4. Declansator 
5. Maner 
6. Rezervor 

Utilizare 
 Deschideti capacul rezervorului (6), alimentati cu solutia dorita si amestecati  usor  in  vederea  

omogenizarii.  Apoi  inchideti  capacul  si  asigurati-va  de  etanseitatea sistemului. 

 Actionati in plan vertical tija pompei (2) pana la obtinerea presiunii dorite. Eliberarea jetului se face prin 
apsarea declansatorului (4) 

 Pentru functionare continua, dupa apasarea declansatorului (4) apasati clapeta (3) dupa care o impingeti 
usor inainte  

 Pentru o functionare corecta nu umpleti rezervorul peste nivelul maxim indicat. 

 Dupa fiecare utilizare evacuati presiunea, goliti recipientul si clatiti-l cu apa curata 

Curatare si intretinere 
Curatare 

 Dupa folosire se goleste complet rezervorul si se spala instalatia si accesoriile demontate, dupa care 
se procedeaza la remontarea acestora. 

 Sistemul  de actionare al  pompei  trebuie  gresat  la fiecare 50  de ore de functionare pentru  a  
evita blocajele. 

Intretinere 
Produsul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de 
intretinere.Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus. 
 


