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A. Despre acest manual de utilizare:

AVERTISMENT
Avertisment cu privire la pericolul de accident şi rănire, precum şi pericolul unor pagube materiale

semnificative.

INDICAŢII

● Avertisment cu privire la avarierea utilajului sau componentelor individuale.
● Acest manual de utilizare se referă la echipamentele de pulverizat VOLPI, numite şi utilaje în cadrul

prezentului manual de utilizare.
● Măsuri speciale de siguranţă sunt necesare la întrebuinţarea utilajului.
● Manualul de utilizare se va citi în întregime cu atenţie înainte de punerea în funcţiune şi se va păstra în

siguranţă pentru a fi utilizat ulterior.
● Nerespectarea instrucţiunilor de utilizare poate duce la grave accidente.

Instrucţiuni de siguranță și tehnica de lucru

● Se vor respecta normele de siguranţă specifice ţării respective, de ex. cele emise de asociaţiile
profesionale, casele de asigurări sociale, autorităţile însărcinate cu protecţia muncii şi altele.

● La prima întrebuinţare a utilajului: Se solicită vânzătorului sau persoanelor de specialitate explicaţii
referitoare la funcţionarea în siguranţă – sau se participă la un curs de instruire.

● Minorilor nu le este permisă folosirea utilajului – cu excepţia tinerilor peste 16 ani care se instruiesc sub
supraveghere.

● Copiii, animalele şi persoanele privitoare trebuie să păstreze distanţa.
● În cazul neutilizării, utilajul se va depozita în aşa fel încât să nu pună în pericol nici o persoană. Utilajul

se va asigura împotriva accesului neautorizat.
● Utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele apărute faţă de alte persoane sau de

lucrurile aparţinând acestora.
● Utilajul va fi înmânat sau împrumutat numai acelor persoane care au cunoştinţe despre modelul

respectiv şi utilizarea lui – întotdeauna se va înmâna şi manualul de utilizare.
● Utilajul va fi pus în funcţiune numai dacă toate componentele sunt intacte. Acordaţi atenţie specială

etanşeităţii tuturor componentelor utilajului.
● Puneţi sub presiune rezervorul numai cu pompa încorporată în utilaj. Utilajul se va întrebuinţa numai în

stare de montaj complet.
● Persoanele care folosesc utilajul trebuie să fie odihnite, sănătoase şi în bună formă fizică. După

administrarea de alcool, medicamente care influenţează capacitatea de reacţie sau droguri nu este
permisă utilizarea utilajului.



Utilizare conform destinaţiei

Pulverizatorul este destinat împrăştierii de substanţe de protecţie lichide împotriva ciupercilor, dăunătorilor
şi de distrugere a buruienilor. Se întrebuinţează în livezi, grădini de zarzavat, grădini, plantaţii, pe terenuri
arabile şi în silvicultură.

Se vor pulveriza numai substanţe de protecţie care sunt permise pentru aplicaţiile cu utilajele pulverizatoare.
Întrebuinţarea utilajului în alte scopuri este interzisă şi poate duce la accidente sau defecţiuni ale aparatului.
Nu trebuie să se execute modificări asupra produsului – acestea pot cauza şi ele accidente sau defecţiuni ale
utilajului pulverizator.

Îmbrăcăminte şi echipament

● La utilizarea utilajului, ca şi la umplerea şi curăţarea acestuia, purtaţi îmbrăcăminte şi echipament de
protecţie reglementar. Respectaţi indicaţiile referitoare la echipamentul de protecţie din manualul de
utilizare a produsului fitosanitar.

● Îmbrăcămintea de lucru trebuie să se potrivească perfect şi trebuie să fie confortabilă.
Îmbrăcămintea care s a murdărit cu produs fitosanitar se schimbă imediat.

● La unele produse fitosanitare trebuie să se poarte costum de protecţie etanş. În cazul lucrărilor la un
nivel deasupra capului purtaţi suplimentar o glugă etanşă.

● Purtaţi cizme de protecţie etanşe şi insensibile la produse fitosanitare, cu talpă aderentă. Nu lucraţi
niciodată desculţ sau cu sandale.

● Purtaţi mănuşi etanşe la lichide şi insensibile la produse fitosanitare.
● Pentru reducerea riscului de leziuni la ochi, purtaţi ochelari de protecţie cu aplicare strânsă

conform normei EN 166. Aveţi grijă la aşezarea corecta a ochelarilor de protecţie.
● Purtaţi protecţie respiratorie corespunzătoare. Inhalarea produselor fitosanitare poate periclita

sănătatea. Purtaţi mască de protecţie corespunzătoare pentru a vă proteja de afecţiuni ale sănătăţii
sau de reacţii alergice. Respectaţi instrucţiunile din manualul de utilizare a produselor fitosanitare şi
normele de siguranţă specifice locale, de ex. cele emise de asociaţiile profesionale, casele de
asigurări sociale, autorităţile însărcinate cu protecţia muncii şi altele.

Transport
La transportul în vehicule:

- utilajul se asigură contra răsturnării şi avarierii;
- rezervorul trebuie să fie lipsit de presiune, golit şi curăţat.

Curăţare
Piesele din plastic se curăţă cu o bucată de pânză. Uneltele de curăţare ascuţite pot deteriora materialul
plastic. Nu folosiţi echipament de mare presiune în scopuri de curăţare. Jetul de apă puternic poate deteriora
componentele.



Întrebuinţarea produselor fitosanitare

● Înaintea fiecărei aplicaţii citiţi manualul de utilizare a produsului fitosanitar.
Indicaţiile se referă la amestec, utilizare, echipament personal de protecţie,
depozitare şi deversare.

● Respectaţi normativele cu privire la întrebuinţarea produselor fitosanitare.
● Produsele fitosanitare pot conţine elemente dăunătoare pentru oameni, animale, plante şi

mediul înconjurător – pericol de otrăvire şi pericol de răniri mortale! Evitaţi contactul cu
produsele fitosanitare.

● Produsele fitosanitare se pot utiliza numai de către persoanele care sunt instruite în manipularea
acestora şi în luarea măsurilor de prim ajutor corespunzătoare.

● Ţineţi în permanenţă la îndemână manualul de utilizare sau eticheta produsului fitosanitar, pentru a
putea informa imediat medicul în caz de urgenţă cu privire la respectivul produs fitosanitar. În caz de
urgenţă urmaţi indicaţiile de pe etichetă sau din manualul de utilizare a produsului fitosanitar.
Respectaţi fişele cu normele  de siguranţă ale producătorului!

Pregătirea şi introducerea produsului fitosanitar

● Utilizaţi produsul fitosanitar numai conform instrucţiunilor fabricantului.
● Înaintea umplerii rezervorului cu produs fitosanitar, faceţi o probă cu apă proaspătă şi

verificaţi etanşeitatea tuturor componentelor utilajului.
● Nu folosiţi niciodată nediluat produs fitosanitar lichid concentrat.
● Pregătiţi şi introduceţi produsul fitosanitar numai în aer liber sau în spaţii bine aerisite.
● Pregătiţi doar atât produs fitosanitar, cât este necesar, pentru a evita cantităţile rămase.
● Mixaţi între ele diferitele produse fitosanitare numai dacă fabricantul a permis acest lucru.
● La amestecarea diferitelor tipuri de produse fitosanitare se vor respecta datele

fabricantului – rapoartele de amestec eronate pot duce la vapori toxici sau amestecuri
explozive.

● Aşezaţi utilajul pe o suprafaţă plană, asigurându-se contra răsturnării – nu umpleţi
rezervorul peste marcajul maxim.

● Nu cufundaţi furtunul de umplere în produsul fitosanitar când efectuaţi umplerea de la
reţea – sub presiunea din sistemul conductelor de reţea poate aspira produsul
fitosanitar.

● În timpul umplerii utilajul nu trebuie să fie pe corp – pericol de rănire!
● Închideți bine rezervorul după umplere.

Aplicaţii

- lucraţi numai în aer liber sau în spaţii foarte bine ventilate, de ex. in sere deschise;
- în timpul utilizării produselor fitosanitare nu mâncaţi, nu fumaţi, nu inhalaţi şi nu beţi;
- nu atingeţi cu gura pentru a sufla în duze şi alte piese mici;
- nu lucraţi în timp ce vântul suflă cu putere;



Presiunea de lucru mai înaltă sau mai joasă, ca şi vremea nefavorabilă pot duce la o concentraţie
eronată a produsului fitosanitar. Supradozarea duce la distrugerea plantelor şi mediului. Subdozarea
împiedică tratarea eficientă a plantelor.
Pentru a evita efectele adverse asupra mediului și plantelor, nu utilizați niciodată aparatul:

- la o presiune de lucru prea mare sau prea joasă;
- în timp ce vantul sufla cu putere;
- la temperaturi de peste 40 °C la umbra;
- la expunerea directă a razelor de soare.

Pentru a evita defectarea utilajului şi accidentele, nu utilizaţi niciodată aparatul cu:
- lichide inflamabile;
- lichide vâscoase sau aderente;
- substanţe corozive şi cu conţinut de acizi;
- lichide mai calde de 40 °C.

Depozitare

- în timpul pauzelor de lucru nu expuneţi utilajul direct acţiunii razelor solare şi surselor de căldură;
- nu păstraţi mai mult de o zi produsul fitosanitar în rezervor;
- depozitaţi şi transportaţi produsul fitosanitar numai în rezervoare autorizate în acest scop;
- nu păstraţi produsul fitosanitar în recipiente destinate alimentelor, băuturilor sau hranei pentru

animale;
- nu depozitaţi produsul fitosanitar în apropierea alimentelor, băuturilor şi hranei pentru animale;
- păstraţi produsul fitosanitar la loc ferit de accesul copiilor şi animalelor;
- păstraţi utilajul golit, fără presiune şi curăţat;
- depozitaţi produsul fitosanitar şi utilajul în aşa fel încât să fie asigurat împotriva accesului

neautorizat;
- depozitaţi utilajul în mediu uscat şi ferit de îngheţ.

Verificări după utilizare

● Se va verifica etanşeitatea tuturor componentelor utilajului.
● La sfârşitul lucrului curăţaţi temeinic utilajul, mâinile, faţa şi dacă este necesar îmbrăcămintea.
● Persoanele şi animalele vor păstra distanţa faţă de suprafeţele tratate – abia după uscarea

completă a substanţei contra dăunătorilor se va păşi din nou pe acestea.

Întreţinere şi reparaţii
● După fiecare utilizare rezervorul trebuie clatit cu apa curata.
● Aparatul se desface doar cand nu are presiune în el.
● Garniturile trebuie unse cu vaselina la fiecare 10 utilizari.



● Se vor efectua numai lucrările de întreţinere şi reparaţii descrise în manualul de utilizare. Toate
celelalte lucrări vor fi executate de către serviciul de asistenţă tehnică.

● Pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, VOLPI vă recomandă să vă adresaţi
serviciului de asistenţă tehnică VOLPI. Serviciile de asistenţă tehnică VOLPI sunt instruite la
intervale periodice de timp şi vă pot pune la dispoziţie documentaţia tehnică necesară.

● Utilizaţi numai piese de schimb de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentarii sau
avarierii moto utilajului.

● Pentru orice nelămurire adresați-vă unui serviciu de asistenţă tehnică.
● VOLPI recomandă utilizarea pieselor de schimb originale VOLPI. Datorită caracteristicilor lor

acestea sunt optime pentru utilaj şi corespund cerinţelor utilizatorului.
● Efectuaţi lucrările de reparaţie şi întreţinere numai când utilajul este lipsit de presiune, complet

golit şi curăţat.
● La curăţarea rezervorului, ca şi a sistemului de tuburi şi furtunuri, aveţi grijă ca nimeni să nu fie

afectat de resturile lichidului evacuat – pericol de rănire!


