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КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
 Благодарим ви, че избрахте нашия продукт! 
Този тип пръскачка е продукт, които нашата компания предлага на вътрешния и външния 
пазар. Тя е водеща на  национално ниво с най-новият си продукт. 
Този продукт е с авангардна концепция за дизайн, отговарящ на професионални изисквания, 
лесен за използване, безопасен  и надежден. Единични или двойни, могат да работят  като 
многоцелеви машини в селско стопанство, горско стопанство, градинарството, 
животновъдството, индустрия, контрол на вредителите, и т.н. Тази машина е ваш добър 
помощник. 
За да  получите пълно използване на възможностите на продукта, преди употреба прочетете 
внимателно инструкциите, обърнете внимание на съответствието с инструкциите за 
правилното използване и експлоатация на машината. При всякакво колебание, относно 
машината моля свържете се с най-близкия дилър. 
Тъй като компанията е поела ангажимент за непрекъснато подобряване на продуктите и 
актуализиране, съдържанието на това ръководство може да бъде малко по-различно от 
продукта, произведен по време на отпечатването му, обърнете внимание след актуализиране. 
 
 
 
 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

 
 
 
 
 
1. Не работете с машината в следните случаи: 
 
 • При умора, болест и други болестни симптоми на  оператора 
 • Под въздействие на алкохол 
 • Жените по време на бременност не трябва да работят с машината. 
 • малолетни и непълнолетни не трябва да работят с машината. 
 
2.По време на работа с машината: 
 
Операторът трябва да носи маска, защитни очила за безопасност, да носи дрехи с дълги 
ръкави 
При почистване, обслужване и работа с разтвори, следва да се ползват гумени ръкавици, 
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антифони. 
За да се избегне отравяне, докато работите не трябва да пушите и да се храните. 
След края на работата, да се мият ръцете и лицето старателно. 
 
 
 
3.Забележки преди работа: 
 
Зареждайте с гориво само студен двигател.  
Забранено е пушенето и паленето на открит огън в района с наличие на гориво. 
Забранено е да се пали двигателя в закрито помещение поради риск от отравяне с токсични 
газове. 
 
4. Забележки по време на работа: 
 
След проверка на машината тя трябва да се изключи, за да се осигури безопасност 
Имайте предвид, ауспуха е опасно нагрят и може да ви изгори. 
Работата с пестициди трябва да бъде в съответствие с инструкциите за безопасност, 
предоставени от производителя на пестициди. 
Забранява се употребата на специални работни течности 
 
 
 
 
 
 
 
СТАЦИОНАРНА ПРЪСКАЧКА, ОПИСАНИЕ, РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ДИАГРАМА НА СТАЦИОНАРНА ПРЪСКАЧКА: 
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Списък на частите: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЗ. ОПИСАНИЕ ПОЗ. ОПИСАНИЕ ПОЗ. ОПИСАНИЕ 

1 Картер 36 V-пак основа 71 E-пръстен 

2 Капак масло 37 Маслена чаша 72 Метално покритие 

3 Етикет 38 Цилиндър 73 Рег. пружина 

4 Бутало 39 Компектовъчен  клип 74 Пруж. уплътнение 

5 Бутален щифт 40 Сглобка вентил 75 Държач опаковка 

6 Фиксиращ щифт 41 Пружинна кутия 76 Шпиндел опаковка 

7 Предавателен лост 42 Пружина на вентил 77 Масл. уплътнение 

8 Болт 43 Стопер 78 Шпиндел 

9 Шайба 44 Основа на вентил 79 Капак шпиндел 

10 Плоска шайба 45 Уплътнение на вентил 80 Стоманена сфера 

11 Картерен капак 46 Смукателна камера 81 Основа водоизпускател 

12 Шайба 47 Болт 82 Основа на кран водоизпускател 

13 Масломер 48 Плоска шайба 83 Шайба 

14 Пробка дренажна 49 Пруж. шайба 84 Фланец 

15 Шайба 50 Гайка 85 Контрагайка 

16 Винт 51 Изходяща камера 86 V-шайба 

17 Колянов вал 52 Болт 87 Ключ 

18 Лагер 53 Плоска шайба 88 Плоска шайба 

19 Лагерна кутия 54 Гайка 89 Пруж. шайба 

20 Масл. уплътнение 55 Възд. камера 90 Болт 

21 Шайба 56 Манометър 91 Смук. маркуч 

22 Болт 57 Палец(вентил) 92 Крилчата гайка 

23 Капак на кол.вал 58 Изх. пробка 93 Мъжка свръзка 

24 Винт 59 Винт настр. налягане 94 Опаковка смук. 

25 Плоска шайба 60 Крилчата гайка 95 Стартерна свръзка 

26 Контр. пръстен 61 Пруж. кутия 96 Смукателна цедка - сглобка 

27 Масл. упл. бутално 62 Винт 97 Изпускателен м-ч 

28 Прахоуловител 63 Плоска шайба 98 Крилчата гайка 

29 Плоска шайба 64 Пруж. шайба 99 Мъжка свръзка 

30 Пруж. шайба 65 Равнище 100 Опаковка преливник 

31 Болт 66 Рег. на налягане 101 Основа на картера 

32 Рег. пръстен 67 Болт 102 Пружинна шайба 

33 Салник 68 Плоска шайба 103 Болт 

34 Маслен  пръстен 69 Щифт 104 Рег. ръкохватка 

35 V - пак 70 Плоска шайба   
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Внимание! 
 
За да поддържате пръскачката в перфектно състояние, моля следвайте инструкцията 
отпечатана на тази страница. 
А. Инструкция за работа. 
 1. Проверете всяка закопчалка и се убедете, че пръскачката и двигателя са захванати 
здраво на рамката. 
 2. Нагласете двете пробки в права линия и ремъка да бъде стегнат. 
 3. Всяко съединение на маркучите трябва да бъде здраво стегнато, за да се 
предотврати изтичане. 
 4. Преди да запалите двигателя, изключете (57) клапана, освободете напрежението (59) 
и издърпайте (72) регулатора на налягането докрай. 
 5. Запалете двигателя, за да захраните пръскачката. Натиснете (72) регулатора на 
налягането до дъното. Поддържайте налягането около 21-35 Кgs  като коригирате (59) винта за 
налягането. 
 6. Отворете (57) клапана за да започнете да пръскате. 
 7. След като пръскането е завършило, издърпайте (72) регулатора на налягането 
докрай, измийте пръскачката със студена вода, за да се отмият остатъците от химикалите. 
Б. Смазване на помпата. 
 1. Сменете маслото на двигателя след като пръскачката е била използвана 
първоначално 10 часа, 50 часа и след това на всеки 70 часа. 
 2. Източете маслото на двигателя като развиете (14) пробката. 
 3. След като (14) пробката е отворена, премахнете маслото и долейте #30-40 чисто 
двигателно масло. 
 4.Поддържайте нивото на маслото на 2/3 от  (13) масления резервоар. 
 5. Винаги пълнете (36) чашките за грес с грес. На всеки 2 часа работа развивайте (36) 
чашките за грес. 
В. Отстраняване на неизправности 
 1. Недостатъчно захранване и нестабилно налягане 
 - Проверете (92) смукателния маркуч за теч или задръстване. 
 - Отворете (57) винта за да се освободи излишния въздух 
 - Махнете (45) смукателния клапан и (51) водния клапан и проверете дали (39) клапана 
не е заседнал или повреден. 
 2. Недостиг на налягане 
 - Проверете дали налягането е нормализирано правилно 
 - Проверете дали ремъка не е разхлабен 
 - Проверете дали маркуча за пръскане или съединителя не са счупени или повредени 
 3. Изтичане от цилиндъра. 
 - Премахнете (25) покритието и навийте (31) пръстените за коригиране 
 - Ако все още не става, сменете (34) V-опаковката на (37) цилиндъра 

 



 

 8 

 



 

 9 

 

СТАЦИОНАРНА ПРЪСКАЧКА  
 

ГАРАНЦИОННА КАРТА 
 

№ .............. 
 

Продавач: .............................................................................................. 
Купувач: ................................................................................................. 
Адрес: .................................................................................................... 
Гаранционен срок : ........... месеца. 
 

Условия за гаранционно обслужване и ремонт: 
 
  1. Гаранционно се отстраняват само повреди, причинени от грешка в 
производството и материала, от който са изработени отделните части. 
 
  2. Причината за повредата се установява и признава само от упълномощения 
сервиз. Магазините, които продават машините нямат такива права. 
 
  3. Гаранцията не се признава в следните случаи : 
 
- след изтичане на гаранционния срок; 
- когато не е спазено някое от условията за съхранение и експлоатация, които са 
посочени в съпровождащите изделието документи – ръководство за 
експлоатация, инструкция за работа и пр.; 
- когато е правен опит за отстраняване на повредата или за изменение 
конструкцията на изделието и на отделни негови части от купувача или от други 
неупълномощени лица, включително и от неупълномощени сервизи; 
- когато повредата е получена при транспорт или в резултат от небрежно 
отношение и претоварване след закупуването й. 
- Непочистена техника не се приема за ремонт. 
 
 
 
Дата: .................... 
Град: ....................                                                    Купувач: ................... 

                                                                                                                                    
/подпис/ 
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За не получаване на стоката в рамките на 14 работни дни фирмата не носи 

отговорност. 
 

Сервиз:                                                     
Дата на приемане: ……………. 
Дата на вземане: ……………… 
Купувач:………………………. 

                   /подпис/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гаранционен сервиз: 
Ул. Васил Левски  №  242 
Пенко Младенов – 0889 227 589 
Тел.: 032 / 395191 
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Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие 
на потребителската стока с договора за продажба, съгласно чл.112-115 от ЗЗП. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННАТА КАРТА, ВКЛЮЧВАЩИ ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
СЪГЛАСНО Чл.112-115 ОТ ЗЗП: 
 
 Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има 
право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора 
за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или 
замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е 
непропорционален в сравнение с другия. 
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото 
използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са 
неразумни, като се вземат предвид: 
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 
2. значимостта на несъответствието; 
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със 
значителни неудобства за него. 
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за 
продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с 
договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на 
рекламацията от потребителя. 
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има 
право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на 
цената на потребителската стока съгласно чл. 114. 
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с 
договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на 
потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася 
значителни неудобства. 
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените 
вследствие на несъответствието вреди. 
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато 
потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор 
между една от следните възможности: 
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 
2. намаляване на цената. 
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване 
цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока 
с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от 
потребителя. 
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за 
разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е 
удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в 
рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с 
договора за продажба. 
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да 
претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е 
незначително. 
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от 
доставянето на потребителската стока. 
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на 
потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване 
на спора. 
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за 
предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. 
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ТЕЛЕФОНИ СЕРВИЗ 

ПЛОВДИВ -    
ПЕНКО МЛАДЕНОВ 0889 227 589 
ул. Васил Левски 242 / Карловско шосе/   

СОФИЯ  
МАГАЗИН ‘ГАРДЕНИЯ 0882 859 646  
кв. Горубляне, бул. Самоковско шосе 82  

ПЛЕВЕН   
ДИКАР КОНСУЛТ ООД 064/ 888 111 
ул.. БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ 13  

ВАРНА  
СЕРВИЗ ГАРДЕНИЯ 888132261 
Бул.СЛИВНИЦА 181  /циркова площадка/   

БУРГАС 

0888 716 268 ВАСИЛ  МАРКИН 
кв. МЕДЕН РУДНИК ул. ТРАКИЕЦ 30, зона Г, до бл. 126   

КИРКОВО 036792130 
ЕТ ЕМИДИ - БИСЕР СТОЯНОВ 0885598692 
  

РАКОВСКИ тел/факс: 03151/ 4119 
СД "ПРОВИТА - 92" 0887 499 972 
кв. Ген. Николаево, ул. Г.С. Раковски 52   

БЛАГОЕВГРАД 

073830821 "ВОЙНИШКИ " ООД 
Бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 46   

БЛАГОЕВГРАД   
СД "ПРОВИТА - 92" 0887 499 891 
ул. СТРАЦИН 26   

СТАРА ЗАГОРА 

0888 622 312 "ФАТУМ  ЕООД" 
ул. ПРОМИШЛЕНА 17   

СТАРА ЗАГОРА   
СД "ПРОВИТА - 92"   
ул. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 132   

ХАРМАНЛИ   
"ЕТ АЛЕГРА"   /М-Н ЩИЛ/ 0887567899 
ул. ЯНКО САКЪЗОВ 2    

ЕЛХОВО   
СД "ПРОВИТА - 92" 0887 938 301 
ул. ЦАР ЦИМЕОН 4   

ХАСКОВО 038/ 588 881 
РОСИСЕРВИЗ ЕООД ул. БАНСКА 9 0888 318 651 

КЪРДЖАЛИ   
"КРИС 97" 0888 888 642 
ул.РАКОВСКА  4 
СМОЛЯН 
"КРИС 97" 
МИНЬОРСКА 1   

 


