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Descriere generală
Introducere

Acestă pompă electrică este concepută pentru pulverizarea produselor fitosanitare in
concentraţiile prevazute, fiind ideală pentru utilizarea în grădină. Se potrivește în special
pentru tratamentele de combatere a dăunătorilor din grădina cu flori sau mica grădină
de legume, însă se poate folosi şi pentru igienizarea locurilor publice precum și pentru
igienizarea şi tratamentele de combatere a bolilor din adăposturile animalelor. Pompa nu
poate fi utilizată cu solvenți și substanțe chimice pure sau foarte concentrate.
Acestă pompă poate fi utilizată numai de către adulți conștienți și calificați, în condiții
bune de sănătate și care nu se află sub efectul alcoolului sau drogurilor. Minorii cu vârsta
de 16 ani pot folosi dispozitivul sub supravegherea unui adult. Utilizarea este interzisă
minorilor sub 16 ani și persoanelor cu dizabilități.

Garanție

2
1
1

ani

garanție 2 ani (persoane fizice)

ani

garanție 1 an (persoane juridice)

ani

garanție 1 an (baterie)

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.
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Piese incluse
1. Curea pentru umăr
2. Rezervor
3. Baterie Li-Ion
4. Încărcător baterie
5. Tub
6. Lance din plastic
7. Pahar gradat pentru dozare
8. Manual de utilizare
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Date tehnice

Art.401 /402

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L LI-ion

Instrucțiuni de siguranță

Articolul			art. 401 				Art. 402
Max. cantitate de umplere:

4 litri 				

6 litri

Presiune de pulverizare: 		

2 bar 				

2 bar

Greutate neta: 		

1450 g 				

1655 g

Dimensiune (mm): 		

255 x 150 x h 300 mm 			

285 x 145 x h 335 mm

Lungimea lancei: 		

55 cm 				

55 cm

Lungime tub: 		

128 cm			

128 cm

Volti: 			3,6 V 				3,6 V
Capacitate: 			2,5 Ah 				2,5 Ah
Autonomie: 			2 h 				2 h
Debit apă l/min*: 		

0,2 - 1,15 l/min 			

0,2 - 1,15 l/min

Timp de încărcare: 		

3 h 				

3h

Putere motor: 		

2.196 W 				

2.196 W

*cu duza inclusă la setarea de pulverizare şi fără duză la presiunea maximă de lucru.

Instrucțiuni de siguranță
Este recomandat să citiți acest manual și să urmați instrucțiunile pentru a utiliza corect
acest produs.
Operatorul trebuie să poarte mască, haine și cască de protecție, mănuși impermeabile și
cizme de cauciuc.
Nu pulverizați niciodată asupra ființelor umane sau animalelor. Nu pulverizați niciodată
îndreptând pulverizatorul împotriva direcției vântului.

RO

Persoanele afectate, cu o sănătatea precară nu trebuie să se implice în pulverizarea
și folosirea pesticidelor.
Substanțele chimice sunt periculoase dacă sunt înghițite sau intră în contact cu
pielea.
Nu utilizați niciodată acid puternic, soluții alcaline puternice și alte soluții
inflamabile. Nu utilizați niciodată pesticide extrem de toxice și persistente.
Nu aruncați bateria uzată în foc. Poate exploda. Nu dezasamblați bateria. Reciclați
bateria și nu aruncați bateriile în gunoiul menajer. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi
sau uzate la stația locală de reciclare. Înainte de a utiliza sau de a reîncărca bateriile,
asigurați-vă că bateria și încărcătorul bateriei sunt ambele uscate. Bateria cu litiu
trebuie încărcată în interior, nu în aer liber. Pentru încărcarea bateriei, scoateți-o din
pulverizator și introduceți în încărcător. Lumina roșie înseamnă încărcare; când lumina
devine verde, bateria este încărcată complet. Odată ce bateria este complet încărcată,
deconectați încărcătorul. Vă rugăm să utilizați numai încărcătorul livrat pentru a
evita deteriorarea bateriei. Dacă bateria nu este utilizată o perioadă lungă de timp,
încărcați-o o dată la șase luni pentru a evita deteriorarea. Păstrați bateriile într-un
mediu răcoros și uscat, într-un spațiu cu temperatura de la 15° la 35° C. Este interzis
transportul sau depozitarea bateriei în recipiente metalice. Este interzisă utilizarea
bateriei în aproprierea câmpurilor cu unde electrostatice și magnetice puternice.
Păstrați pompa de stropit într-un loc sigur, care să nu fie la îndemâna copiilor.
Nu lăsați pompa de stropit nesupravegheată în lumina directă a soarelui.
Substanța chimică pentru aplicare în această pompă nu trebuie să depășească 40°C.
Evitați funcționarea într-un mediu cu temperatură de peste 40°C sau sub -10°C.
Este necesară pulverizarea de probă cu apă curată înainte de utilizare și pentru buna
întreținere a pompei. Eliberați presiunea mereu înainte de reumplere, pentru întreținere
și depozitare.
Vă rugăm să nu aruncați bateriile în gunoiul din gospodăria dumneavoastră. Vă rugăm
să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.
Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.
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Componente și piese de schimb
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Componente și piese de schimb

1

ARTICOL 			COMPONENTE 		DESCRIERE

24

401/9 			25 			Încărcător baterie

2
4

5
6
3

Tank 4 L
401/1

7

8
16

100 ml

26

80 ml
60 ml

18

1 + 3x2 			

Curea de umăr

237/15 			

10 + 23 			

Tub și mâner

401/11 			

8 + 24 			

Lance din plastic

401/12 			

8 + 10 + 23 + 24 		

Lance din plastic cu tub, mâner și duză

401/13 			

24 			

Duză reglabilă cu jet direct sau nebulizator

237/17 			

26 			

Pahar gradat pentru dozare

Cum se montează lancea de pulverizare

22

9

401/10 			

40 ml
20 ml

Tank 6 L
402/1

25

A
23

10

11

12

13

15

14 19

17

20

B

C

21

ARTICOL 		

COMPONENTE 		

DESCRIERE

401/1 și 402/1

7 			

Rezervor 4 L / Rezervor 6 L

237/2 		

2 + 4 + 5 + 6 		

Capac rezervor (capac, filtru și etanșare)

401/3 		

11 + 15 + 18 + 20 + 21x4 + 22x5 Baza rezervor din plastic

401/4 		

16 			

Baterie Li-Ion

A

B

C

Controlul mânerului și comutatorului
Pulverizatorul este echipat cu o unitate de protecție la suprasarcină, care va activa pompa hidraulică
pentru a elibera automat presiunea atunci când întrerupătorul este închis sau duza este blocată în timpul
operațiunii normale de pulverizare.

401/5 		17 			Motor

1. Jet de pulverizare întrerupt.

401/6 		

12 + 13 			

Buton de alimentare și placă cu circuit imprimat

2. Țineți maneta apăsată pentru pulverizare continuă.

401/7 		

14x2 + 19x4 		

Set tuburi distribuție 		

3. Fixați clema de siguranță în poziție pentru pulverizare continuă fără a fi nevoie să strângeți mânerul

401/8 		

9 			

Set furtun de conectare rezervor

cu mâna.
Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

8

9

Art.401 /402

Pompă electrică THALIA de umăr 4 L și 6 L LI-ion

RO

Asamblare și utilizare
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Depanare
Probleme 			Cauze 				Soluții

1

2

3

Curățare și mentenanță
După fiecare operațiune de pulverizare, pompa de stropit trebuie curățată pentru a evita coroziunea pieselor
din ansamblul pompei care intră în contact direct cu substanţele chimice agresive şi pot produce chiar blocarea
jetului de pulverizare. Necurăţarea pompei poate duce la ineficacitatea tratamentului de stropire când rezidul
pesticidului este diferit de cel al următoarei operațiuni de stropire.

Pompa de stropit nu funcționează,
deși motorul funcționează

1. Filtrul este obturat

1. Scoateți filtrul din interiorul

2. Mânerul este defect

rezervor și spălați-l bine

3. Motorul este defect

2. Înlocuiți mânerul

4. Furtunul între rezervor și motor
este presat sau îndoit

3./4. Trimiteți la centrul de
service-reparații,

contactați

distribuitor local autorizat sau
MORAMI SRL pentru piese de

Depozitare

schimb.

Cel mai important lucru de reținut înainte de a depozita bateria Litiu-Ion a pulverizatorului dvs. este să
vă asigurați că bateria este complet încărcată și că întrerupătorul de alimentare este oprit.

Motorul nu funcționează, deși

1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.

pulverizator este PORNIT/ON (LED-ul

2. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit.

Verde este aprins)

1. Fire/cabluri deconectate
2. Defecțiune la motor

1./2. Trimiteți la centrul
de

service-reparații

a

distribuitorului local autorizat

3. Depozitați-l într-un mediu răcoros și uscat, cu temperatura camerei de la 15° la 35° C.

STOCKER, contactați distribuitor

4. Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că ați scos bateria și

local autorizat sau MORAMI SRL

încărcați bateria cel puțin o dată la șase luni.

pentru piese de schimb.

5. Bateria și încărcătorul trebuie amplasate într-un loc sigur, ferit de căldură, praf și umezeală.
6. Bateria și alte materii inflamabile trebuie ținute la cel puțin 1,5 metri una de cealaltă.
7. Nu porniți întrerupătorul de alimentare în timpul depozitării.

1. Încărcați bateria
Pulverizatorul nu pornește (LED-ul
verde e oprit)

1. Baterie descărcată

2. Înlocuiți bateria

2. Defecțiune la baterie

3./4. Trimiteți la centrul

3. Eroare la butonul de pornire

de

4. Fire/cabluri deconectate

distribuitorului local autorizat

service-reparații

a

STOCKER, contactați distribuitor
local autorizat sau MORAMI SRL
pentru piese de schimb.
Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.
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www.morami.ro

Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
Tel. : +40 359 411 841

Warehouse/Depozit: Piața Democrației nr. 6 – 415500 Salonta (BH), ROMANIA
Tel. : +40 259 373 474

Mob. : +40 748 267 700
contact@morami.ro
www.morami.ro

