
 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA UNIWERSALNEGO  
OPRYSKIWACZA CIŚNIENIOWEGO ROBI 5/7 litrów AB3050/AB3070 

 

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących modeli opryskiwaczy ciśnieniowych Robi: 
 o pojemności roboczej 5 litrów-  AB3050 
 o pojemności roboczej 7 litrów-  AB3070 

 
UWAGA! Dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji należy do obowiązków 
użytkownika. Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji może być 
przyczyną: wypadku, awarii, utraty gwarancji. W przypadku, jeśli instrukcja jest 
nieczytelna lub niezrozumiała dla użytkownika urządzenia, prosimy o kontakt 

z importerem przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu. Zalecamy zachowanie 
instrukcji na przyszłość! 
 
I PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE 
Uniwersalny opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku 
amatorskiego przy wykonywaniu lekkich zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych w 
ogrodach przydomowych, warzywnictwie, sadownictwie i kwiaciarstwie, małych plantacjach, szklarniach i 
tunelach foliowych. Może również być wykorzystywany miejscowo do: zraszania, dezynfekcji, czyszczenia 
powierzchni i impregnacji. Opryskiwacz ten przystosowany jest do pracy z pestycydami. Konstrukcja urządzenia 
nie jest przystosowana do pracy przy dużym obciążeniu np. w przemyśle, zakładach produkcyjnych, dużych 
plantacjach itp. 
 

UWAGA! Opryskiwacz raz użyty do opryskiwania chemicznymi środkami ochrony roślin nie może być 
już wykorzystywany do innych celów! Nie należy stosować środków łatwopalnych ani 
rozpuszczalników, cieczy gorących (o temperaturze powyżej 30stC) lub żrących! Zaleca się, aby 

sprawdzenia sprzętu dokonał specjalista na początku każdego sezonu.  
 
LIMIT OKRESU UŻYTKOWANIA: Po okresie 5 lat od pierwszego użycia należy zaprzestać użytkowania 
opryskiwacza kompresyjnego i dokonać jego złomowania. 
 
W skład standardowego wyposażenia opryskiwacza wchodzi: 

 opryskiwacz z osadzoną centralnie pompą, lejkiem i zaworem bezpieczeństwa, 
 kompletna lanca zakończona dyszą regulowaną, z rączką i zaworem, 
 przewód roboczy łączący lancę z opryskiwaczem, 
 pas nośny do transportu opryskiwacza, 
 zestaw uszczelek zamiennych (pompy i tłoka), 
 instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim – w razie zagubienia zwrócić się do sprzedawcy 

 
II OPIS ZNAKÓW NA OPRYSKIWACZU 
Znaki bezpieczeństwa umieszczono na tabliczce znamionowej, przytwierdzonej do zbiornika opryskiwacza. 
Do obowiązków użytkownika należy zachowanie znaków w czystości. W przypadku zniszczenia znaku 
użytkownik ma obowiązek nakleić nowy znak.  

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY 
PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ 

ZNAK OSTRZEGAWCZY- UWAGA! RYZYKO 
NIEBEZPIECZEŃSTA! 

OSTRZEŻENIE PRZED 
NIEBEZPIECZEŃSTWEM ZATRUCIA 

SUBSTANCJAMI TOKSYCZNYMI 

    
 
 

  
 

 
Zastrzegamy możliwość zmian konstrukcyjnych w stosunku do niniejszej instrukcji, służących doskonaleniu urządzenia. 
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III PRZEPISY DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
1. Wykorzystując opryskiwacz do ochrony roślin należy stosować się do instrukcji obsługi, 

ogólnych zasad BHP oraz przestrzegać instrukcji środków chemicznych, zawartych w 
aktualnych Zaleceniach agrotechnicznych oraz Programach Ochrony Roślin. Nie stosować środków ochrony 
w małych pomieszczeniach. 

2. Preparaty chemiczne przechowywać w oryginalnych opakowaniach z dala od środków spożywczych, w 
miejscach przewiewnych, zamkniętych i niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Należy stosować wyłącznie 
preparaty z aktualną datą ważności i bez widocznych oznak rozkładu! 

3. Ciecz roboczą należy przygotować zgodnie z instrukcją danego środka chemicznego. Wykorzystywać 
wyłącznie naczynia specjalnie do tego przeznaczone! 

4. Podczas pracy z preparatami chemicznymi używać ochronnych: butów, rękawic, ubioru i masek twarz! W 
trakcie pracy: nie jeść, nie pić i nie palić! Nie przedmuchiwać ustami dyszy ani innych części opryskiwacza. 
Po pracy umyć ręce. 

5. Zabiegów ochrony roślin nie powinny wykonywać: kobiety w ciąży, nieletni, osoby nietrzeźwe i o 
ograniczonej sprawności. Nigdy nie opryskiwać ludzi ani zwierząt- stosować odstęp co najmniej 15m od 
osoby pracującej opryskiwaczem. W przypadku złego samopoczucia, podejrzenia zatrucia lub poparzenia 
środkami ochrony natychmiast przerwać pracę i zgłosić się do lekarza!  

6. Nie przechylać opryskiwacza podczas pracy, dopuszcza się użytkowanie w pozycji pionowej! Nie dołączać 
dodatkowych pomp zwiększających ciśnienie pracy, gdyż może to doprowadzić do rozsadzenia zbiornika! 
Nie pracować podczas silnego wiatru! Podczas pracy ustawiać się zawsze tyłem do kierunku wiatru! 

7. Nie napełniać opryskiwacza ponad objętość znamionową! Nie nachylać twarzy nad zawór bezpieczeństwa i 
pompę opryskiwacza. Po skończonej pracy nie pozostawiać urządzenia pod ciśnieniem lub z cieczą roboczą 
w zbiorniku! 

8. Opryskiwacza nie można składować ani użytkować w pobliżu źródeł ciepła i ognia oraz nie można 
wystawiać na bezpośrednią ekspozycję silnych promieni słonecznych. Użytkowanie opryskiwacza jest 
dopuszczalne wyłącznie w temperaturze 5-30st C. Stosowanie środków ochrony jest niedopuszczalne w 
gorące dni!  

9. Po pracy resztki cieczy roboczej rozcieńczyć i rozprowadzić na opryskiwanej powierzchni. Opryskiwacz 
przepłukać kilkukrotnie czystą wodą (lub z dodatkiem detergentu) i oczyścić filtr a następnie przedmuchać za 
pomocą pompki. Nie wylewać pozostałości do zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych itp. Umyć twarz 
i dłonie, przepłukać usta czystą wodą i zmienić odzież. Puste opakowania po środkach zutylizować zgodnie 
z obowiązującymi normami. 

 
IV UŻYTKOWANIE 
Przed przystąpieniem do pracy należy zmontować opryskiwacz zgodnie z rysunkiem. W tym celu należy 
zamocować pasek transportowy poprzez klamry do otworów mocujących zbiornika opryskiwacza i wyregulować 
go na żądaną długość. Przewód roboczy z PCV powinien być połączony jednym końcem do rączki lancy a 
drugim do otworu z gwintem zewnętrznym w głowicy zbiornika. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe- 
głębokie mocowanie lancy w uchwytach i dokręcenie nakrętek. 
Roztwór cieczy roboczej przygotować w odpowiednim naczyniu. W przypadku użycia preparatu w postaci stałej, 
należy po rozmieszaniu go z wodą dokonać wstępnej filtracji cieczy roboczej przed napełnieniem opryskiwacza. 
Przy przygotowaniu cieczy roboczej należy posłużyć się naczyniami mianowanymi. Miarka znajdująca się na 
komorze opryskiwacza służy do przybliżonego określania objętości cieczy pozostającej w zbiorniku i nie może 
być wykorzystana do przygotowania danego stężenia cieczy roboczej! 
Następnie sprawdzić czy w zbiorniku nie ma ciśnienia oraz czy zawór bezpieczeństwa działa prawidłowo przez 
jego chwilowe, ręczne odciągnięcie. Ustawić opryskiwacz na twardym podłożu w pozycji pionowej, odkręcić 
pompę naciskając w dół i obracając górny uchwyt pompy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do 
całkowitego wykręcenia pompy ze zbiornika. Wyjąć pompę do góry. UWAGA! Nie należy podejmować prób 
odkręcenia nakrętki głowicy!  
Proszę upewnić się czy uszczelka na pompie nie uległa zagubieniu i czy nie jest uszkodzona, w przeciwnym 
wypadku należy wymienić ją na nową. Napełnić zbiornik do żądanej objętości, nie wyższej od objętości 
maksymalnej podanej na podziałce zbiornika. Nigdy nie napełniać zbiornika ponad podaną maksymalną 
objętość, gdyż do poprawnej pracy opryskiwacza wymagana jest obecność poduszki powietrznej! Po 
napełnieniu zbiornika ponownie wkręcić pompę tłoczącą aż do wyczuwalnego oporu. 
Wytworzyć ciśnienie robocze, poruszając rączką pompy max. 20 razy a następnie każdorazowo zablokować 
rączkę w dolnej pozycji na zatrzaskach. W przypadku przekroczenia maksymalnego ciśnienia roboczego 
awaryjnie uaktywni się zawór bezpieczeństwa: wysunie się trzpień a nadmiar powietrza zostanie awaryjnie 
wypuszczony. Powyższe zjawisko świadczy o nadmiernym zwiększeniu ciśnienia ponad dopuszczalne! 
Nadmierne zwiększenie ciśnienia w zbiorniku może być przyczyna uszkodzenia opryskiwacza! 
Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się czy wszystkie połączenia są szczelne i nie występują 
widoczne wycieki. Rozpoczynając pracę należy wcisnąć zawór umieszczony na rączce, zatrzymanie wypływu 
cieczy możliwe jest po zaprzestaniu nacisku na spust. Ustawić strumień rozpylający przez przekręcenie dyszy na 
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końcówce lancy: w zależności od potrzeb można uzyskać szeroki stożek rozpylający lub prosty strumień o 
dalszym zasięgu. Dla uzyskania strumienia ciągłego nacisnąć spust lancy a następnie przesunąć go do przodu, 
aby zwolnić – do tyłu. Po spadku ciśnienia w zbiorniku, opryskiwacz należy dopompować. Podczas pracy 
opryskiwacz musi znajdować się na twardym podłożu w pozycji pionowej, niedopuszczalne jest przemieszczanie 
opryskiwacza, w którym panuje ciśnienie np. za pomocą paska nośnego. Po zakończeniu pracy i każdorazowo 
przed odkryciem otworu wlewowego należy się upewnić czy w zbiorniku nie panuje ciśnienie. Ciśnienie można 
zredukować odciągając ręką trzpień zaworu bezpieczeństwa do chwili ustania ulatniania się powietrza z wnętrza 
zbiornika. Podczas pracy nie nachylać twarzy nad zaworem bezpieczeństwa ani pompą. Nie pozostawiać 
opryskiwacza bez dozoru, jeśli ciecz w zbiorniku znajduje się pod ciśnieniem! Po skończonej pracy spuścić ciecz 
z lancy przez otwarcie zaworu. 
 
V KONSERWACJA  
Po każdorazowym użyciu z opryskiwacza należy usunąć resztki cieczy roboczej zarówno z opryskiwacza jak i z 
naczyń służących przygotowaniu cieczy roboczej, dokładnie oczyścić zbiornik. Wnętrze zbiornika i elementy 
mające kontakt z cieczą roboczą przemyć dokładnie czystą wodą. Uszczelki i tłok należy utrzymywać lekko 
nawilżone poprzez mycie i smarowanie niewielką ilością oleju lnianego lub smaru silikonowego. W celu 
demontażu wnętrza pompy należy odkręcić górną nakrętkę osłony pompy w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. UWAGA! Zabrania się wykonywania samodzielnej regulacji lub modyfikacji zaworu 
bezpieczeństwa! 
 
VI PRZECHOWYWANIE 
Po zakończeniu okresu użytkowania opryskiwacz należy dokładnie umyć i wysuszyć. Tłok i uszczelki 
przesmarować olejem lnianym lub smarem silikonowym. Urządzenie należy przechowywać w wydzielonym 
suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 0stC. Pozostawienie na zimę pozostałości cieczy (np. w 
zbiorniku lub lancy) może spowodować rozsadzenie elementów opryskiwacza! 
 
VII DEMONTAŻ i KASACJA 
Postępowanie ze zużytym urządzeniem: opryskiwacz rozebrać i dokładnie umyć. Elementy wykonane z 
tworzywa wrzucać tylko do przeznaczonych do tego celu pojemników. 
 
VIII TYPOWE USZKODZENIA/PROBLEMY  W PRACY URZĄDZENIA I SPOSOBY ICH USUWANIA 
Kategoria Objawy Możliwe przyczyny Sposoby usuwania 
Zawór 
bezpieczeństwa 

Powietrze wydostaje 
się poprzez zawór 

Zbyt wysokie ciśnienie w zbiorniku 
opryskiwacza 
Nie dokręcony zawór 
Uszkodzona uszczelka zaworu 

Natychmiast przerwać pompowanie i 
zredukować ciśnienie odciągając zawór 
Dokręcić zawór 
Zwrócić się do serwisu w celu wymiany 
uszczelki na nową 

Pompa Brak ciśnienia w 
zbiorniku mimo 
pompowania 

Nie dokręcona pompa 
Uszkodzenie uszczelek: pompy, zaworu 
zwrotnego, tłoka pompy 
Brak smarowania tłoka 

Dokręcić pompę 
Wymienić uszczelki na nowe 
 
Nasmarować tłok smarem silikonowym 
lub olejem lnianym 

Wężyk Mimo pompowania 
zbiornika ciecz 
robocza nie wypływa 
z dyszy 

Zablokowany wężyk 
 
 
Wadliwe przyłącza wężyka 
 

Przeczyścić wężyk za pomocą strumienia 
wody lub przedmuchać strumieniem 
powietrza z kompresora 
Prawidłowo połączyć przyłącza wężyka 
lub wymienić je na nowe 

Lanca Brak strumienia 
roboczego 

Uszkodzona lub zapchana dysza 
wylotowa  
Uszkodzona uszczelka lancy 

Wymienić lub oczyścić dyszę 
 
Wymienić uszczelkę na nową 

 
IX CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
Opryskiwacz wyprodukowany jest z materiałów odpornych na działanie pestycydów. Zbiornik na ciecz wykonany 
jest z HDPE, co zapewnia mu lekkość i wytrzymałość. Wężyk wykonano z PCV. Opryskiwacz wyposażony jest w 
zawór bezpieczeństwa oraz orientacyjny wskaźnik poziomu cieczy. Urządzenie posiada regulowaną dyszę 
rozpylającą, lancę z ergonomiczną rękojeścią i zaworem. 
 
Pojemność maksymalna zbiornika dla poszczególnych typów opryskiwaczy: 

 AB3050-       robocza: 5l całkowita: 6.1l 
 AB3070-       robocza: 7l całkowita: 8.0l 

Długość lancy wraz z rączką:      52cm 
Długość wężyka:                  125cm 
Zalecane ciśnienie robocze- niskie (dla herbicydów):   1.0-2.0bar 
Zalecane ciśnienie robocze- wysokie (dla pozostałych prep.):  1.5-2.5bar 
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy:    2.5bar 
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Rysunek 1. Schemat budowy i montażu opryskiwacza ciśnieniowego AB3050/AB3070. 

 
Budowa opryskiwacza: 
001 zbiornik ciśnieniowy 
002 uchwyt pompy 
003 cylinder pompy 
004 głowica w kształcie lejka 
005 nakrętka osłony pompy 
006 głowica pompy 
007 nasadka dolna tłoka 
008 uszczelka głowicy pompy 
009 uszczelka tłoka 
010 nakrętka zaworu bezpieczeństwa 
011 grzybek zaworu bezpieczeństwa 
012 uszczelka zaworu bezpieczeństwa 
013 zawleczka zaworu bezpieczeństwa wraz ze sprężyną 
014 nakrętka wejściowa wężyka 
015 nakrętka rączki lancy 
016 rączka lancy 
017 korpus zaworu ze spustem 
018 sprężyna zaworu 
019 nakrętka komory zaworu 
020 nakrętki lancy 
021 rurka lancy 
022 nasadka kątowa dyszy wraz z zespołem dyszy 
023 nakrętka dyszy 
024 uszczelka lancy 
025 nasadka przejściowa wężyka 

026 pasek nośny wraz z klamrami 
027 filtr ssący na zakończeniu przewodu ssącego 
028 zespół tłoka 
029 przewód roboczy z PCV 
030 przewód ssący wewnątrz zbiornika 

 


