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Instrucțiuni de utilizare pentru atomizor 
 

BK98057 
 
 
 
 
 

 
Felicitări pentru achiziționarea produsului marca BRECKNER. Înainte de a folosi 

acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul producătorului! 
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MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
 

 

 

Utilizarea produsului poate fi periculoasă. Rotorul care se rotește în camera spiralate vă 
poate tăia dacă încercați să-l atingeți. Este important să citiți și să înțelegeți pe deplin 

următoarele măsuri de siguranță și avertizări. 
 

 

Nu împrumutați și nu închiriați atomizorul fără manualul de instrucțiuni. Asigurați-vă că 
oricine folosește atomizorul a citit și s-a familiarizat cu informațiile din acest manual. 

 

 Utilizatorul 
 

Utilizatorul trebuie să aibă o stare fizică și o sănătate mintală bună. Următoarele persoane nu trebuie să 
folosească produsul. 

 
(1) Persoanele cu probleme mintale. 

(2) Persoanele care au consumat alcool. 
(3) Minorii sau persoanele în vârstă. 
(4) Persoanele care au depus un efort consistent sau nu au dormit suficient. 
(5) Persoanele obosite sau care nu pot folosi produsul în mod normal. 
(6) Persoanele care nu sunt familiarizate cu produsul. 

 

 Îmbrăcămintea corespunzătoare 
 

Pentru a reduce riscul de accidentare, utilizatorul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție adecvată. 

 
 

 

Zgomotul produsului vă poate deteriora auzul; de aceea, purtați căști de protecție 
pentru a vă proteja auzul. 

 

 

Purtați o îmbrăcăminte și mănuși de protecție pentru a evita contactul cu 
pesticidele. 

 

Purtați ochelari pentru a vă proteja ochii și și mască de tifon pentru a vă proteja de 
praf și pesticide. 
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SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

 

Cod produs BK98057 

Greutate brută/netă (kg) 12 / 10 

 

Capacitate rezervor (L) 
 

14 

Rază de acțiune (m) ≥ 12 

Proporție amestec 40 ml ulei / 1000 ml benzină 

Putere maximă generată (kW) 1.20 

Motor 2T cu răcire forțată 

Putere 2.3 CP / 10.000 rpm 

Capacitate cilindrică 43 cm3 

Pornire Cu recul 

Certificări CE, EMC, Euro V 
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ASAMBLAREA PENTRU MAI MULTE POZIȚII DE FUNCȚIONARE 
 

1. Asamblarea pentru pulverizare 
 

Principiul de funcționare al pulverizării 
 

 

1. Rotor 
2. Conductă pentru ghidare aerului 
3. Admisie 
4. Furtun pentru aer 
5. Sita filtrului 
6. Capac 

7. Comutator 
8. Furtun de transfer 
9. Supapă ajustabilă 
10. Tub flexibil 
11. Conductă de pulverizare 

 
 

Asamblarea produsului 
 

 

Montarea accesoriului de pulverizare 

 Apăsați tubul de extensie în furtunul pliat până la capăt. 
 Rotiți tubul spre stânga până la capăt și lăsați-l în acea poziție până când ați finalizat următoarele 

ajustări. 

 Rotiți mânerul de control spre stânga, în poziția orizontală. 

 Acum rotiți tubul de extensie spre stânga până când unitatea de măsurare indică aceeași direcție ca 
mânerul de control. 
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 Strângeți șurubul de fixare. 
 Atașați furtunul pentru lichide la furtunul plisat cu dispozitivul de fixare. 

 

Împingeți capătul liber al furtunului pentru lichide peste furtunul de pe robinetul de oprire și fixați-l 
cu colierul furtunului. 

 

- Închideți robinetul de oprire (setați maneta în poziție verticală). 
- Umpleți cu apă și verificați toate racordurile furtunului dacă există scurgeri. 
- Ajustați mânerul de control. 

- Puneți produsul pe spate. 
- Eliberați șurubul de fixare. 
- Glisați mânerul de control de-a lungul furtunului plisat în poziția cea mai confortabilă. 
- Strângeți la loc șurubul clemei. 
- Reglați curelele hamului 
- Trageți de capetele curelelor în jos pentru a strânge hamul. 
- Destrângeți curelelor hamului 
- Ridicați clemele celor două reglaje glisante. 
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2. Asamblarea pentru prăfuire 

Principiul de funcționare a prăfuirii 
 

1. Rotor 
2. Conducta suflantei 
3. Conductă în formă de ”U” 
4. Rezervor 
5. Tub de transfer 
6. Conductă pentru pulbere 
7. Tub flexibil 
8. Conductă 

 

 Deșurubați piulița de îmbinare 1 și scoateți reductorul 2 cu furtunul 4 (imag. 1)
 

 Eliberați și detașați șurubul 4. Deconectați șocul 6 de pe mânerul de control 5. (imag. 2)

 Dați jos conducta din plastic de la supapa de control reglabilă.
 Împingeți furtunul 7 în recipient. Montați piulița de îmbinare 1 și înșurubați-o bine. (imag. 3)



7 

 

 

 

 
 

 Deșurubați clemele furtunului (imag. 4)

 Deșurubați capacul rezervorului și scoateți filtrul 11. (imag. 5)
 

 

 Scoateți reductorul 12 și furtunul din rezervor (imag. 6)
 Instalați conducta 13 și fixați-o pe rezervor și carcasa ventilatorului cu clemele furtunului. (Imag. 7)

 

 

 Fixați tubul de agitare a aerului în rezervor, instalați capacul rezervorului (imag. 8).

 Un capăt al lanțului de siguranță se introduce în conducta cu jet, vibrează liber și atinge solul. Conectați
un alt capăt al firului conductor, apoi fixați firul și lanțul de siguranță pe cot cu șurubul. (imag. 9) 

 Porniți produsul, rotiți axa opritorului într-o anumită poziție, apoi se poate pune în funcțiune.
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ALIMENTAREA 
 

Motorul necesită un amestec de benzină și ulei de motor. 
Benzină: 90 # 

Ulei de motor: folosiți ulei de motor în doi timpi 
Raportul de amestec: 25 părți benzină la 1 parte ulei 

 

 Amestecați benzina și uleiul de motor în funcție de raport și agitați bine înainte de a-l introduce în 
rezervor.

 Aveți grijă să nu vărsați combustibil în timp ce alimentați. Dacă s-a vărsat combustibil, ștergeți cu o 
cârpă curată. Nu umpleți rezervorul peste limită.

 După ce ați alimentat, fixați bine capacul.
 Nu folosiți niciodată doar benzină ca și combustibil.

 Benzina sau uleiul de proastă calitate facilitează depunerea de carbon la bujie, cilindru, inelul 
pistonului sau toba de eșapament, ceea va afecta performanțele motorului și îl poate chiar deteriora.

 Pentru siguranța dvs., evitați contactul direct cu benzina atunci când alimentați.

 
PORNIREA / OPRIREA MOTORULUI 

 

 Respectați măsurile de siguranță; consultați capitolul „Măsuri de siguranță”.

Înainte de a porni 
 

 Setați comutatorul de oprire în poziția „Start”.

 Împingeți pompa de alimentare de 6-8 ori.
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 Dacă motorul este rece, setați butonul șocului în poziția 

 Dacă motorul este cald, setați butonul șocului în poziția 

 Folosiți această poziție și dacă motorul a funcționat, dar încă este rece.

 Puneți jos atomizorul. Verificați dacă persoanele din jur sunt la o distanță sigură față de zona de lucru 

și de duză.

 Asigurați-vă că aveți o poziție fermă: țineți de produs cu mâna stângă pe carcasă și puneți un picior pe 

placa de bază pentru a preveni alunecarea acesteia.

 Trageți încet de mânerul de pornire cu mâna dreaptă până când simțiți că pornește și apoi trageți tare. 

Nu trageți până la capăt, pentru a nu-l rupe.

 Nu eliberați brusc mânerul demarorului.

 Ghidați-l ușor înapoi în carcasă, astfel încât cablul de pornire să se deruleze înapoi corespunzător.

Când motorul începe să pornească: 
 

 Dacă motorul este rece:

Rotiți butonul șocului în poziția  și continuați să acționați demarorul până când motorul pornește. 

 Dacă motorul este cald:

Continuați să acționați demarorul până când motorul pornește. 
 

Pentru a opri motorul: 
 

 Glisați comutatorul de oprire în poziția ”OFF”.

La temperaturi exterioare foarte scăzute: așteptați ca motorul să se încălzească 
 

Imediat ce motorul a pornit: 
 

 Deschideți puțin clapeta de accelerație – încălziți motorul pentru o perioadă scurtă de timp.

Dacă motorul nu pornește: 
 

Dacă nu ați rotit butonul șocului suficient de repede în poziția    după ce motorul a început să pornească, 

înseamnă că este inundat. 
 

 Scoateți fișa bujiei.

 Deșurubați și uscați bujia.

 Setați comutatorul de oprire în poziția ”OFF” (OPRIT).

 Deschideți complet clapeta de accelerație.

 Trageți de câteva ori mânerul demarorului pentru a goli camera de combustie.

 Așezați bujia și reconectați fișa acesteia.

 Deplasați comutatorul de oprire în poziția ”ON” (PORNIT).

 Rotiți butonul șocului în poziția  chiar dacă motorul este rece.

 Acum porniți motorul.
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PULVERIZAREA ȘI PRĂFUIREA 
 

1. Pulverizarea 
 

1) Pregătiri pentru pulverizare 
 

 Înainte de a adăuga soluția, pulverizați de probă cu recipientul umplut cu apă pentru a verifica dacă 

există scurgeri. 

 Când umpleți rezervorul, asigurați-vă că opriți robinetul. Pentru  a evita scurgerile, nu adăugați 

niciodată prea repede și nu umpleți peste limită. 

 Soluția trebuie să fie curată; în caz contrar, va bloca duza. 

2) Operațiunea de pulverizare 
 

După pornirea motorului, luați în spate atomizorul, reglați maneta de control pentru ca motorul să funcționeze 

la turație nominală; deschideți robinetul de oprire, balansați tubul pentru pulverizare. După ce a funcționat la 

turații mari pentru o lungă perioadă de timp, atomizorul ar trebui să funcționeze o perioadă de timp la turații 

mici pentru a se dispersa căldura din interiorul produsului, ceea ce va prelungi durata de viață a produsului. 
 

Notă: 
 

 Controlați rata de descărcare a lichidului per suprafață unitară, ajustând unitatea de dozare în poziția 

„1” pentru min. și „4” pentru max. 

 Rata de descărcare a lichidului este influențată și de unghiul robinetului de oprire. Prin ajustarea 

unghiului robinetului de oprire, puteți schimba secțiunea transversală a canalului lichidului pentru a 

controla rata de descărcare. 

 Când pulverizați tufe, rotiți tubul în jos pentru a preveni stropirea cu lichid. 

 Este dificil de observat efectul de pulverizare din cauza picăturilor prea fine. În general, puteți stabili 

pulverizarea observând balansarea frunzelor plantelor. 
 

2. Prăfuirea 
 

 Când prăfuiți, setați robinetul de oprire în poziția complet închis „-”, apoi adăugați pulbere. 

 Pulberea trebuie să fie uscată și să nu cauzeze blocaje sau să conțină reziduuri. 

 Este mai bine să consumați pulberea adăugată în rezervor în aceeași zi. N-o depozitați în rezervor 

pentru o lungă perioadă de timp. Pulberea depozitată pentru o lungă perioadă de timp poate absorbi 

apă și cauza o blocare, fiind apoi greu de îndepărtat și, de asemenea, mai puțin eficient. 

 După adăugarea pulberii, ștergeți ce s-a vărsat pe capacul rezervorului și strângeți bine capacul. 

 Porniți motorul, luați atomizorul în spate, ajustați maneta de control accelerație pentru ca motorul să 

funcționeze la turație nominală și ajustați maneta de control prăfuire pentru operațiunea de prăfuire. 
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ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 
 

1. Întreținerea produsului 
 

 Curățați cu regularitate petele de ulei și pulberea de pe produs. Curățați mai des când efectuați 

operațiuni de prăfuire (curățați cu apă rezervorul de produse chimice; curățați piesele de cauciuc cu 

cârpă în loc de apă). 

 După pulverizare, curățați substanțele chimice reziduale din rezervor. Curățați și toate componentele. 

 După împrăștierea  pulberii sau a granulelor, curățați portița  de pulbere, interiorul și  exteriorul 

rezervorului pentru produse chimice. 

 Curățați filtrul de aer cu benzină. Un filtru de aer prea murdar va reduce puterea motorului, va crește 

consumul de combustibil și va cauza probleme la pornire. Spălați elementul filtrului cu benzină, uscați- 

l și puneți elementul înapoi la filtru. Asigurați-vă că înlocuiți un filtrul de aer deteriorat. 
 

2. Întreținerea motorului 
 

 Combustibilul contaminat cu praf sau apă va cauza probleme la motor. Prin urmare, trebuie să curățați 

cu regularitate sistemul de alimentare. 

 Dacă rămâne combustibil rezidual în rezervorul de combustibil și în carburator pentru o perioadă lungă 

de timp, acesta se va lipi, iar sistemul de alimentare se va înfunda, cauzând o defecțiune la motor. De 

aceea, trebuie să scurgeți combustibilul dacă produsul nu este utilizat mai mult de o săptămână. 

 După fiecare zi de lucru, curățați mai întâi filtrul de aer, spălați cu benzină elementul acestuia, 

strângeți-l și puneți elementul înapoi la baza filtrului. 

 Distanța dintre electrozii bujiei trebuie să fie de 0,6 - 0,7 mm; este necesară o inspecție și un reglaj 

periodic pentru a asigura o distanță corespunzătoare. 
 

3. Depozitarea pe termen lung: 
 

 Goliți și curățați rezervorul de combustibil și carburatorul. 

 Curățați suprafețele interioare și exterioare ale portiței pentru pulbere și rezervorul pentru produse 

chimice. Dacă substanțele chimice reziduale rămân în portița pentru pulbere, aceasta nu va funcționa 

corespunzător și vor apărea scurgeri. 

 Curățați temeinic atomizorul. Aplicați ulei anti rugină pe suprafața metalică, de ex. nervurile 

cilindrului. 

 Detașați bujia. Adăugați 15-20 g de ulei de motor în 2 timpi în cilindru și acționați demarorul de 2-3 ori 

pentru a seta pistonul în punctul mort superior, apoi puneți la loc bujia. 

 Curățați conducta de pulverizare și conducta de plastic și depozitați-le separat. NU le expuneți la 

lumina directă a soarelui. Evitați aplicarea unei presiuni prea mari sau o coliziune. 

 Acoperiți atomizorul cu folie de plastic și depozitați-l într-un loc bine aerisit. 

Avertizare: 
 

 Nu depozitați atomizorul în apropierea unui foc sau flăcări. Nu-l lăsați la îndemâna copiilor și a altor 

persoane neautorizate. 

 Nu-l depozitați până când nu ați golit substanțele chimice corozive. 


