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Przedmowa 
Niniejsza Instrukcja obs³ugi przeznaczona jest do zapoznania siê operatora z ró¿nymi cechami i czêœciami sk³adowymi 
sprzêtu i do pomocy przy monta¿u, eksploatacji i konserwacji produktu. Istotne jest, aby ka¿dy operator tego produktu 
zapozna³ siê i zrozumia³ treœæ niniejszej instrukcji przed u¿yciem produktu. Wa¿ne informacje dotycz¹ce 
bezpieczeñstwa bêd¹ oznaczone nastêpuj¹cym symbolem bezpieczeñstwa: Nieprzestrzeganie zaleceñ zawartych w 
niniejszej instrukcji mo¿e spowodowaæ powa¿ne obra¿enia lub œmieræ. Aby uzyskaæ dodatkow¹ pomoc, skontaktuj siê z 
lokalnym autoryzowanym sprzedawc¹ Maruyama. 

Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy 
Przenoœny opryskiwacz akumulatorowy oznacza produkt odpowiedni do rozpylania chemikaliów przeciwko zarazie lub 
szkodliwym owadom w zagrodzie, sadach, uprawach rolnych, itp.. 

Ostrze¿enia 
1. Zapoznaj siê z niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi przed u¿yciem produktu. Dok³adnie zapoznaj siê z w³aœciwym 
stosowaniem produktu.
2. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na obs³ugê produktu. To nie zabawka. Nigdy nie pozwalaj doros³ym obs³ugiwaæ 
urz¹dzenia bez uprzedniego przeczytania Instrukcji Obs³ugi.
3. Przed u¿yciem nale¿y upewniæ siê, ¿e jest prawid³owo zamontowany, w nieuszkodzonym stanie. Korzystanie 
z czêœci, które zosta³y uszkodzone jest zabronione. 
4. Wymieñ elementy, w których wystêpuj¹ wycieki i uszkodzenia. Dokrêæ poluzowane œruby. 
5. Nigdy nie spryskuj pod wiatrem lub przy zbyt silnym wietrze. 
6. Po ka¿dym u¿yciu nale¿y opró¿niæ i dok³adnie wyczyœciæ opryskiwacz wod¹. Upewnij siê, ¿e nie 
spowodowano zanieczyszczenia œrodowiska. 
7. Nie wylewaj pestycydów podczas nape³niania zbiornika, lub wylewania. 
8. Nie rozpylaj substancji chemicznych, które posiadaj¹ wysoki stopieñ palnoœci, takich jak pestycydy o 
charakterze mocnego kwasu, o charakterze alkalicznym, farby i rozpuszczalnika. 
9. Powstrzymaj siê od stosowania œrodków chemicznych zawieraj¹cych rozpuszczalnik organiczny. 
10. Przeprowadzaj obs³ugê, transport i sk³adowanie, zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi pestycydów. 
11. W celu unikniêcia rozpraszania pestycydów, nale¿y zmieniæ lub wyregulowaæ ciœnienie lub iloœæ wody 
(regulacja prêdkoœci obrotowych), wed³ug Instrukcji Obs³ugi. 
12. Proszê wybraæ w³aœciw¹ dyszê, która nadaje siê do odpowiedniego ciœnienia i iloœci oprysków. 
13. Natychmiast wymieñ dyszê, jeœli wykryjesz niejednorodny natrysk lub zwiêkszon¹ iloœæ.

Maszyny mog¹ byæ przedmiotem krajowych wymogów regularnej kontroli przez wyznaczone organy, jak 
przewidziano w dyrektywie 2009/128/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 paŸdziernika 2009r., 
ustanawiaj¹cej ramy wspólnotowego dzia³ania na rzecz osi¹gniêcia zrównowa¿onego stosowania 
pestycydów. 
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Uchwyt

Otwarcie

Etykiety ostrzegawcze
Zawsze usuwaj kurz lub b³oto, aby wskaŸniki by³y czytelne.
Zosta³y do³¹czone nastêpuj¹ce tabliczki ostrzegawcze.  
Pamiêtaj, aby przed u¿yciem dok³adnie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. 
Stosuj w czasie pracy œrodki ochrony, takie jak kapelusz, okulary ochronne, zatyczki do uszu. 

Dok³adnie przeczytaj instrukcjê obs³ugi

Stosuj œrodki ochrony osobistej 

Pracuj i przechowuj urz¹dzenie 
z dala od Ÿróde³ ognia

Jest mo¿liwoœæ pora¿enia pr¹dem, nie dotykaj 
czêœci elektrycznych

1. Dane techniczne 
Dane te mog¹ zostaæ zmienione bez uprzedniego powiadomienia. 

Model MSB151 (CE) 
Wymiary (d³ x szer x wys) 250X410X480 mm 
Waga 5,0 kg 
Pojemnoœæ zbiornika chem. 15 L 
Sitko - rozmiar oczek 80 oczek 
Pompa Pompa Unlflow (typu ró¿nicowego) 
Ciœnienie 1.0 MPa (10 kgf/cm2) 
Ssanie 1.5 L/min 
Silnik DC 
Bezpiecznik 10 A 
Bateria Bateria NiCd 12 V 5.0 Ah 
Czas sta³ej operacji 1 godz (w trybie wysokiego ciœnienia), 2 godziny (w trybie niskiego ciœnienia) 
Czas ³adowania 150 min 
Typ jednostki ³adowania Zapobiegaj¹ce przeci¹¿eniu 

Lanca 

1 

G³owica dyszy tandem 
Jednostka ³adowania 
Instrukcja obs³ugi 
Bezpiecznik 

1 
1 
1 
1 

Emisja ha³asu 
Poziom mocy akustycznej, mierzony dB(A) 70 
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany, LWAG, dB (A) 74 
Obraz pestycydów chemicznych, pokazuje jaki œrodek obecnie znajduje siê w opryskiwaczu. 

Zbiornik chemiczny Uchwyt 

Poka¿ nazwê chemiczn¹ pestycydów, gdy obs³ugujesz opryskiwacz.  Uchwyt jest do³¹czony do pokrywy zbiornika. Nale¿y 
umieœciæ informacje o chemikaliach w stronê uchwytu. Informacje chemiczne znajduj¹ siê na butelce lub opakowaniu 
pestycydów.

Instrukcja dzia³ania 
substancji chemicznych, 
pestycydów rolniczych lub 
nazwa.

 Po operacji nale¿y zdj¹æ informacje chemiczne pestycydów z uchwytu.
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Nakrycie g³owy

Okulary ochronne

Maska ochronna

Ochrona s³uchu

Rêkawice ochronne

Buty ochronne

(Przechowywane w tylnej czêœci uchwytu)

2. Bezpieczeñstwo pracy 

Ostrze¿enia przed rozpoczêciem pracy

Zabezpieczenie 
ubrania

Noœ odpowiednie ubranie robocze i odzie¿ ochronn¹. 
Operator opryskiwacza nosz¹cy odpowiedni¹ odzie¿ 
robocz¹ i sprzêt.
 
Nie dopuszczaj nastêpuj¹cych osób do wykonywania 
oprysków: 
 

     

- Osoba, która nie mo¿e wykonywaæ normalnych dzia³añ 
opryskiwania z powodu skrajnego wyczerpania z powodu 
przepracowania, chorób, dzia³ania leków, lub innego 
podobnego powodu.

- Osoba pijana - Kobieta w ci¹¿y - Osoby 
nieodpowiedzialne za opryski.

OSTRZE¯ENIE 
Nale¿y regularnie sprawdzaæ i konserwowaæ te elementy zabezpieczaj¹ce w celu zapewnienia ich normalnej 
pracy i poprawnego u¿ycia. 

Zwartoœæ standardowych czêœci 

1 Lanca 
2 Dysza Tandem 
3 Jednostka ³adowania 
4 Instrukcja obs³ugi 
5 Bezpiecznik

1

2
3 4

5

Nazwa ka¿dej z czêœci 

Uchwyt

Zbiornik cieczy

Wieko zbiornika

zatyczka

Uchwyt zbiornika

Pasy noœne

regulator ciœnienia

wskaŸnik baterii

Gniazdo ³adowania

1

2

1 2
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Ostrze¿enia podczas u¿ywania produktu 
Ten produkt mo¿e byæ u¿ywany do nastêpuj¹cych prac rolniczych. Unikaæ stosowania do celów innych ni¿ 
wymienione. 

1) Rozpylanie substancji chemicznych przeciwko zarazie lub szkodliwym owadom na ogólnych uprawach 
rolnych 
2) Rozpylanie substancji chemicznych przeciwko zarazie lub szkodliwym owadom na drzewa owocowe 
3) Rozpylanie substancji chemicznych przeciwko zarazie lub szkodliwym owadom na uprawy w szklarni 
4) Rozpylanie substancji chemicznych przeciwko zarazie lub szkodliwym owadom na kwiatach 
5) Rozpylanie cieczy lub insektycyd dezynfekuj¹cych na zagrodê wiejsk¹ i kurnik 
6) Rozpylanie œrodków chemicznych i wody przeciwko zarazie lub szkodnikom na drzewach ogrodowych, 
bonsai, lub trawnikach 
7) Rozpylanie cieczy dezynfekuj¹cej owadobójczej w miejskiej kanalizacji 
8) Rozpylanie substancji chemicznych szkodliwych przeciwko zarazie lub owadom na klomby i w parkach 
9) Rozpylanie œrodka chwastobójczego w celu kontroli chwastów 
10) Czyszczenie i rozpylanie wody na warzywa lub warzywa korzeniowe 

Podczas transportu samochodem, podj¹æ dzia³ania, aby zapobiec upadkowi urz¹dzenia. 
 

UWAGA! 
Chemikalia 
- Uwa¿nie czytaj etykiety chemikaliów, i zapoznaj siê ze sposobem wykorzystania i ostrze¿eniami.
- Substancje chemiczne nale¿y przechowywaæ w bezpiecznym miejscu, i uwa¿aæ, aby nie powodowaæ otwarcia 
pojemników podczas transportu.
- ObchodŸ siê z pojemnikami chemicznymi zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa.
- Zwróæ uwagê na obchodzenie siê z chemikaliami. Jeœli chemikalia dostan¹ siê do oka lub ust, nale¿y 
natychmiast przemyæ je wod¹.
- Jeœli poczujesz siê Ÿle, nale¿y natychmiast skontaktowaæ siê z lekarzem.
- Zmieniaj metod¹ oprysku zgodnie z kierunkiem wiatru, w celu ochrony pracowników i budynków. Podczas 
natrysku chemikaliów, pracuj z wiatrem. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, aby zapobiec unoszeniu siê lub 
rozpylaniu chemikaliów na uprawach, zagrodach, stawach rybnych, i w pobli¿u domów. 
- Podczas pracy w szklarniach, nale¿y zwróciæ uwagê na wentylacjê.
- Podczas przygotowywania œrodków chemicznych, nale¿y przygotowaæ odpowiedni¹ iloœæ tylko zgodnie z 
ustalonym planem natryskiwania, jeœli pozostanie zbyt du¿o chemikaliów, operacja bêdzie utrudniona.
- Nie nale¿y rozpylaæ rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik spowoduje awariê kilku czêœci. Oczyœæ opryskiwacz du¿¹ 
iloœci¹ wody, jeœli nie mo¿esz unikn¹æ rozpylania rozpuszczalnika.
 Nie nale¿y korzystaæ z urz¹dzenia, gdy w pobli¿u s¹ ludzie, zw³aszcza dzieci.
 Poniewa¿ zbiornik ca³kowicie wype³niony œrodkiem chemicznym jest bardzo ciê¿ki, nale¿y zwróciæ szczególn¹ 
uwagê, aby nie uszkodziæ dolnej czêœci pleców podczas przenoszenia.
 Zawsze nale¿y przyj¹æ bezpieczn¹ postawê przy pracy podczas przenoszenia zbiornika.
Nie nale¿y pracowaæ na podwy¿szeniach wykorzystuj¹cych schody lub drabinki podczas przenoszenia zbiornika.
 

SprawdŸ przed prac¹ 
(1) Podczas transportu urz¹dzenia pojazdem, podejmij niezbêdne œrodki, aby zapobiec jego 
przewróceniu siê. 
(2) Przy za³adunku i roz³adunku ciê¿kich przedmiotów, nie pracuj w nienaturalnej pozycji, ani 
samodzielnie. 
(3) Przeprowadzaj kontrole, us³ugi konserwacji i czyszczenia w p³askiej powierzchni. 
(4) Upewnij siê, ¿e ka¿de po³¹czenie nie zawiera poluzowanych œrub i nakrêtek i uszkodzeñ.
(5) Zamontuj odpowiednio ka¿d¹ pokrywê usuniête w czasie przegl¹du i konserwacji. 
(6) Pod³¹cz ka¿dy z³¹cze instalacji elektrycznej i podejmij niezbêdne œrodki, aby zapobiec przetarciu 
przewodów. 
(7) Chroñ przewody elektryczne od oleju, wody i ognia. 
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Œrodki ostro¿noœci podczas pracy 
(1) W normalnej eksploatacji, aby zachowaæ zdrowie, nale¿y unikaæ ci¹g³ej pracy na 2 godziny lub d³u¿ej. 
(2) Opryskiwacz napêdzany akumulatorowo nape³niony roztworem substancji chemicznych jest ciê¿kim 
przedmiotem. Uporz¹dkuj pole i unikaj niestabilnej i bezzasadnie ciê¿kiej pracy. 
(3) Zwróæ uwagê na ubrania, warunki terenowe i kierunek wiatru, aby unikn¹æ nara¿enia na dzia³anie 
chemikaliów. 
(4) W czasie pracy nie pozwalaj osobom nieuprawnionym na dostêp do miejsca oprysku. 
(5) Upewnij siê, ¿e jest obecna uszczelka pokrywy do zbiornika chemicznego i ostro¿nie dokrêæ pokrywê, aby 
uchroniæ roztwór przez wylewaniem siê.
(6) Nigdy nie kieruj dyszy opryskiwacza w stronê osób. 
(7) Przed przerwy lub posi³kiem, przep³ucz dobrze gard³o i umyj rêce i twarz wod¹ z myd³em. 
(8) Je¿eli osoba czuje nieprawid³owoœci w kondycji fizycznej, powinna byæ zbadana przez lekarza. 

 
Œrodki ostro¿noœci po u¿yciu 
- Dok³adnie usuñ resztkê roztworu w zbiorniku, umieœæ go w oryginalnym opakowaniu, przechowuj z dala od 
zasiêgu dzieci. Usuñ równie¿ do czysta resztkê osadu roztworu z powierzchni urz¹dzenia. W przeciwnym razie 
pozosta³oœæ spowoduje korozjê i uszkodzenia. 
- Wyczyœciæ wnêtrze zbiornika chemicznego, w¹¿ natrysku i dyszê czyst¹ wod¹. - Jeœli jakakolwiek powierzchnia 
jest uszkodzona, napraw j¹ przed przechowywaniem. U¿ywaj jedynie oryginalnych czêœci i materia³ów 
eksploatacyjnych dostêpnych u nas.
- Miejsce przechowywania powinno byæ wolne od wilgoci, kurzu i innych materii obcych.
Gdy urz¹dzenie ma byæ przechowywany przez d³u¿szy okres, wykonaj ³adowania i wy³adowania baterii, aby 
zapobiec degradacji jej wydajnoœci. 

Funkcje sekcji operacyjnej 

1.Uchwyt 
- Trzymanie uchwytu uruchamia dŸwigniê w³¹cznika, otwiera zawór, a tym samym rozpoczyna natrysk.
- Zwolnienie dŸwigni uchwytu uruchamia wy³¹cznik, zamyka zawór, a tym samym oprysk ustaje.
- Przesuniêcie dŸwigni wyboru trybu pozwala wybraæ ci¹g³y natrysk lub natrysk punktowy.

DŸwignia wyboru trybu (niebieski) Uchwyt dŸwigni 

Natrysk punktowy / Natrysk ci¹g³y 

(1) DŸwignia wyboru trybu w pozycji natrysku punktowego 

- Zaciœniêcie dŸwigni zaczyna oprysk.

- Zwolnienie dŸwigni powoduje zatrzymanie oprysku.

(2) DŸwignia wyboru trybu w pozycji natrysku ci¹g³ego 

- Zaciœniêcie dŸwigni pozostawia dŸwigniê w pozycji zamkniêtej 

i rozpoczyna rozpylania ci¹g³e.

- Naciœniêcie spustu zwalnia dŸwigniê i zatrzymuje oprysk.

przycisk zwalniaj¹cy (czarny)

Uchwyt dŸwigni 
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Lanca

Uszczelka (koniec lancy)

Uszczelka (Koniecuchwytu)

Uchwyt

2. Pasek naramienny 
Dostosuj d³ugoœæ pasa w nastêpuj¹cy sposób: 

(1) W celu skrócenia pasa 
(2) Aby wyd³u¿yæ pas 

Poci¹gnij pas w dó³ wzd³u¿ przedniego zwisaj¹cego pasa. 
W³ó¿ przedni zwisaj¹cy pas w górê. 

3. Metody obs³ugi i eksploatacji 

Monta¿ dyszy

Upewnij siê, ¿e uszczelka znajduje siê na swoim miejscu, 
przykrêæ lancê do uchwytu i g³owicê dyszy tandem do 
lancy. W tym kroku, sprawdziæ uszczelki w celu 
zapobiegania wyciekom wody, a nastêpnie dokrêæ 
bezpiecznie œrubê. Pamiêtaj, aby nie dokrêciæ œruby 
nadmiernie, co spowoduje wystawianie uszczelki. 

Podwójna dysza

Sprawdzanie pozosta³ej baterii Metoda oznaczania pozosta³ej baterii 
1. Wlej oko³o 1 litr wody do zbiornika chemicznego. 
2. Ustaw prze³¹cznik na ON, poczekaj, a¿ pompa zassie wodê do podniesienia ciœnienia, a nastêpnie sprawdŸ stopieñ 
licznika bilansu baterii.

Zielony

¯ó³ty 

Czerwony

Sprawna. 

£adowanie 

Konieczne ³adowanie. 

czerwony

¿ó³ty zielony

UWAGA 
- Pamiêtaj, aby wlaæ wodê do zbiornika przed kontrol¹. W przeciwnym razie, pompa pracuje bez obci¹¿enia, co 
spowoduje awariê. 
- Przyjmij zasadê, aby ³adowaæ akumulator, jeœli wskaŸnik zbli¿a siê do ¿ó³tej strefy, nawet jeœli jest jeszcze w 
strefie zielonej.
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Otwór

¯ó³ty przycisk

Ü?ï? ?ü?

zatyczka

Palec

Uwaga
Wymagane œrodki, gdy pompa nie zasysa wody po d³ugim czasie przechowywania 

W³ó¿ palec w otwór i wciœnij ¿ó³t¹ nasadkê jeden lub dwa razy. 

Dozowanie chemikaliów 
- Uwa¿nie przeczytaj wczeœniej kartê instrukcji œrodka chemicznego do wykorzystania, a nastêpnie postêpuj 
zgodnie z okreœlon¹ metodê dozowania i œrodkami ostro¿noœci.

UWAGA 
- W przypadku korzystania z hydratu, najpierw odprowadŸ jego okreœlon¹ iloœæ, umieœæ j¹ w wiadrze lub innym 
pojemniku i pozwól mu siê dobrze rozpuœciæ.
- Gdy wlewasz roztwór do zbiornika, zastosuj dostarczony filtr siatkowy.

Rozruch 
Wybierz tryb oprysku "punktowy" lub "ci¹g³y". 
Chwyæ uchwyt dŸwigni i zacznij oprysk

Zatrzymanie 
Zapoznaj siê z opisem funkcji sekcji operacyjnej 
(opisanej na str. 5). 
1. Gdy dŸwignia trybu wyboru jest ustawiona w 
pozycji ci¹g³ego natryskiwania. 
Naciœniêcie dŸwigni zwalnia dŸwigniê i zatrzymuje 
oprysk. 
2. Gdy dŸwignia trybu wyboru jest ustawiona w 
pozycji natryskiwania punktowego. 
Zwolnienie dŸwigni zatrzymuje oprysk. 

uchwyt dŸwigni

DŸwignia wyboru trybu 

Przycisk zwalniaj¹cy 

Natrysk ci¹g³y Natrysk punktowy 
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1000 x 

1500 x 
2000 x

Prze³¹czanie zaworu regulacji ciœnienia 
Uwaga: Przy przesyle, zawór jest ustawiony do niskiego ciœnienia. 

Sposób u¿ycia miarki 
U¿yj wygodnej miarki (jako wskaŸnika gruboœci) do³¹czonej z ty³u sitka. 
Aby utrzymaæ roztwór wolny od zanieczyszczeñ, nale¿y rozpuœciæ chemikalia w innym pojemniku i 
przefiltrowaæ roztwór za pomoc¹ sitka przed wlaniem do zbiornika chemicznego. 

U¿yj miernika dla 10 litrów. U¿yj miernika dla 15 litrów. 

DŸwignia

Wysokie ciœnienie

Niskie ciœnienie

4. Czyszczenie, £adowanie i Przechowywanie 

Czyszczenie wnêtrza zbiornika chemicznego

- Po wyprowadzeniu reszty roztworu, oczyœæ wnêtrze zbiornika 
chemicznego przy u¿yciu czystej wody, zatrzymaj urz¹dzenie.

UWAGA 

Przed przyst¹pieniem do czyszczenia, kontroli i ³adowania, nale¿y 
zatrzymaæ urz¹dzenie. 

Czyszczenie wnêtrza pompy wod¹ 
UWAGA Po wyczyszczeniu wnêtrza zbiornika chemicznego, ponownie 

wlej wodê do zbiornika, uruchom pompê i wyczyœciæ pompê wewn¹trz i 
dysze a¿ rozpylana mg³a roztworu chemicznego bêdzie ca³kowicie 
zast¹piona czyst¹ wod¹. Pozostawienie wnêtrza pompy nieoczyszczonego 
wod¹ spowoduje awariê pompy i dysz. 

Czyszczenie sitka 
- Wyczyœciæ sitko. 

Odprowadzanie wody 
UWAGA 
- Zbiornik musi zostaæ opró¿niony. Inaczej zamarzanie wody mo¿e spowodowaæ uszkodzenie pompy w zimie. - 
Po opró¿nieniu zbiornika chemicznego, uruchom pompê bez obci¹¿enia na tak d³ugo, a¿ reszta wody 
znajduj¹cej siê w zbiorniku bêdzie ca³kowicie wyprowadzona. Nigdy nie kontynuuj bieg pompy bez obci¹¿enia 
na d³u¿ej ni¿ 1 minutê. Inaczej pompa mo¿e zostaæ uszkodzona. 
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£adowanie baterii 
1. W³ó¿ wtyczkê "C" ³adowarki do opryskiwacza. 
Sprawdziæ zamocowanie wtyczki. 

2. W³ó¿ wtyczkê "B" do obudowy ³adowarki. W³ó¿ 
wtyczkê "A" do napiêcia sieciowego. 

3. SprawdŸ kontrolkê na³adowania baterii. ¯ó³ty - 
Stand by Red - £adowanie Green - Pe³na (Czas 
³adowania wynosi oko³o 150 min.) 

4. Po pe³nym na³adowaniu, wyci¹gnij wtyczkê "A". 

5. Wyci¹gnij wtyczkê "C". 

A

AC

B
C

£adowark

Konrolka/lampka

Gniazdo ³adowania

ZAGRO¯ENIE 
U¿yj oryginalnej ³adowarki i baterii.
W przeciwnym razie bateria mo¿e ulec uszkodzeniu. 

UWAGA
1. £aduj w pomieszczeniu, w ch³odnym miejscu. 
2. Nie umieszczaj niczego na ³adowarce. 
3. Nie pozwól na zwarcie wtyczek i linii elektrycznej. 
4. Chroñ wtyczki, liniê elektryczn¹ i ³adowarkê 
przed wod¹. 
5. Nie w³¹czaj opryskiwacza podczas ³adowania 
akumulatora. 
6. Niczego nie przebudowuj.
7.Nie poddawaj ³adowarki wibracjom. 
8. Wyci¹gnij wtyczkê zasilania AC "A" na czas braku 
³adowania. 

 

Magazynowanie 

UWAGA 
- Nie zostawiaj substancji chemicznych w zbiorniku chemicznym i pompie. Mo¿e to spowodowaæ 
uszkodzenie urz¹dzenia. 
- W sytuacji wyst¹pienia szkody, nale¿y magazynowaæ urz¹dzenie po dokonaniu naprawy. U¿yj 
oryginalnych czêœci okreœlonych przez nas dla wszystkich czêœci i dóbr konsumpcyjnych.
- Przechowuj w miejscu, które jest wolne od wilgoci, kurzu i zanieczyszczeñ.
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Wysuñ pokrywê baterii

Wykrêæ dwie œruby i usuñ pokrywê baterii

OS£ONA

ŒRUBA

ŒRUBA

ŒRUBA

Pokrywa

Monta¿ / demonta¿ baterii
Wykrêæ 4 œruby mocowania pokrywy. 

Wyjmij baterie

Bateria

Œruba

Œruba

Pokrywa baterii

Zwracaj stare baterie do specjalnej stacji utylizacji!! 
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DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE DLA MASZYN 

(Dyrektywa 2006/42/WE zmieniona przez 2009/127/WE, Za³¹cznik II oraz Dyrektywa 2000/14/WE, 
za³¹cznik II) 

Nazwa producenta: Maruyama Mfg Co., Inc.
Adres producenta: 4-15 Uchi-Kanda 3-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 101-0047 Japonia
Osoba, która sporz¹dzi³a dokumentacjê techniczn¹ 
Nazwa: Obelis s.a. 
Adres: Boulevard Général Wahis, 53, B-1030 Brussels, Belgia

Oœwiadcza, ¿e: 
Przenoœny opryskiwacz akumulatorowy oznacza produkt odpowiedni do rozpylania chemikaliów 
przeciwko zarazie lub szkodliwym owadom w zagrodzie, sadach, uprawach rolnych, itp. Maszyna sk³ada siê 
z opryskiwacza z pomp¹, silnika DC, baterii i zbiornika chemicznego zainstalowanego w plecaku. Jest 
zgodna z postanowieniami dyrektywy "RoHS". 

Typ: MSB151 (CE) 
Emisja ha³asu Poziom mocy akustycznej, mierzony, dB (A) 70 
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany, LWAG, dB (A) 74 

1. Jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy "Maszyny" (Dyrektywa 2006/42/WE zmieniona przez    
2009/127/WE i 2000/14/WE) 

2. Jest zgodny z postanowieniami nastêpuj¹cych innych dyrektyw EWG: Zmieniona dyrektywa Rady 
2004/108/WE odnosz¹ca siê do kompatybilnoœci elektromagnetycznej. 

A ponadto oœwiadcza, ¿e 
1. Zosta³y u¿yte nastêpuj¹ce normy zharmonizowane: EN ISO 12100: 2010 Bezpieczeñstwo 
maszyn- Ogólne zasady projektu-Ocena ryzyka oraz redukcja ryzyka. 
2. Zosta³y u¿yte nastêpuj¹ce (czêœci / klauzule) normy i specyfikacje techniczne: ISO 3864 (EN-292-
2) CIS PR 12 
3. Procedura oceny zgodnoœci, zgodnie z dyrektyw¹ 2000/14/WE za³¹cznik V. 
4. Nazwa i adres upowa¿nionego przedstawiciela w Europe: 
Obelis s.a. 
Boulevard Général Wahis, 53, 
B-1030 Brussels, Belgia
 
5. Miejsce i data z³o¿enia deklaracji 
Miejsce: Chiba Factory of Maruyama Mfg. Co.,Inc, 1554-3, Konumata, Togane-shi, Chiba-pref. 283-
0044, Japonia 
Data: 17. 01.2014 

Dane szczegó³owe dotycz¹ce sygnatariusza 
Sygnatariusz, Junichi Sugimoto jest dyrektorem zarz¹dzaj¹cym Maruyama Mfg. Co., Inc. Fabryka i 
Dyrektorem Fabryki Chiba Factory of Maruyama Mfg. Co.,Inc. 
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