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1. Ασφάλεια / Safety

2. Έλεγχος πριν την χρήση / Pre-operation check



3 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM 

3. Εκκίνηση μηχανής / Start engine 

 

 

4. Παύση μηχανής / Stop engine 

 

 

5. Συντήρηση / Maintenance 
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5. Συντήρηση / Maintenance 

 

 

5. Συντήρηση / Maintenance 
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6. Πίνακας συντήρησης / Periodic maintenance 

Είδος Καθημερινά Κάθε 
μήνα / 

20 ώρες 

Κάθε 3 
μήνες / 
50 ώρες 

Κάθε 6 
μήνες / 

100 
ώρες 

Κάθε 12 
μήνες / 

300 
ώρες 

Μπουζί Καθαρίστε -
ελέγξτε   •   

Λάδι 
μηχανής 

Ελέγξτε •     

Αλλάξτε  •    

Φίλτρο 
αέρος 

Ελέγξτε •     

Αλλάξτε   •   

Φίλτρο 
βενζίνης 

Ελέγξτε •     

Αλλάξτε    •  

Βαλβίδες Ελέγξτε- 
ρυθμίστε 

    • 

Ρεζερβουάρ 
βενζίνης 

Καθαρίστε     • 

 

 

6. Επίλυση προβλημάτων / Trouble shooting 
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7. Αποθήκευση / Storage  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ NS4500 

Το ψεκαστικό είναι ένα φορητό, ευέλικτο και πολύ αποδοτικό μηχάνημα για την 
προστασία των φυτών. Είναι κατάλληλο για την καταπολέμηση των ασθενειών των 
φυτών και για τον έλεγχο των ζωυφίων σε μεγάλες εκτάσεις χωραφιών. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για ζιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα κ.α. Το μηχάνημα αυτό είναι 
κατάλληλο και για ορεινή περιοχή, λοφώδη έδαφος κλπ. 

   Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Νο Περιγραφή Νο Περιγραφή 
1 Πιστόλα 9 Τροχαλία αντλίας 
2 Σωλήνας 10 Σωλήνας σύνδεσης 
3 Καρούλι 11 Αντλία 
4 Κινητήρας 12 Σωλήνας υπερχείλισης 
5 Προστατευτικό 

κάλυμμα 
13 Σωλήνας απορρόφησης 

6 Τροχαλία κινητήρα 14 Βάση 
7 Ιμάντας 
8 Σκελετός 

Κυβισμός: 196cc/4χρονος 
Ιπποδύναμη: 6,5hp 
Παροχή εξόδου: 30-45L/min
Πίεση: 25-35bar
Μήκος λάστιχου: 30m 
Βάρος: 49kg
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Προσοχή! 
1. Ελέγξτε κάθε φορά τις ενώσεις και σιγουρευτείτε ότι η αντλία και ο κινητήρας είναι

τοποθετημένοι σωστά στο σκελετό του μηχανήματος.
2. Τοποθετήστε τις δυο τροχαλίες σε μια ευθεία και τον ιμάντα με το κατάλληλο σφίξιμο.
3. Ελέγξτε ότι ο κινητήρας έχει αρκετό λάδι και καύσιμα.
4. Πριν να ξεκινήσετε το κινητήρα, ελέγξτε τους διακόπτες On/Off του κινητήρα και του

καρμπυρατέρ.
5. Τοποθετήστε το σωλήνα στην εισαγωγή του ψεκαστικού. Βάλτε το φίλτρο του σωλήνα 20

cm από το πάτο του δοχείου με το νερό για να μεγαλώσετε το χρόνο ζωής του
ψεκαστικού.

6. Σιγουρευτείτε ότι η παροχή νερού είναι αρκετή για να βοηθήσει την αντλία να φτάσει την
πίεση που χρειάζεται για την λειτουργία.

7. Τοποθετήστε το σωλήνα ψεκασμού και την πιστόλα.
8. Ανοίξτε το τσοκ εξαέρωσης πριν να ξεκινήσετε το κινητήρα για να απελευθερώσετε τον

αέρα στην αντλία. Πριν να χρησιμοποιήσετε την πιστόλα ή πριν να ψεκάσετε,
σιγουρευτείτε ότι η κυκλοφορία του νερού στην αντλία λειτουργεί σωστά.

9. Για να μεγαλώσετε την διάρκεια ζωής της αντλίας, λειτουργείστε το μηχάνημα μόνο με
την πίεση που αναγράφει. Ρυθμίστε την πίεση γυρνώντας τον βαλβίδα ρύθμισης προς τα
αριστερά.

10. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στην αντλία, σβήστε την μηχανή για λίγο διάστημα
όταν έχετε λειτουργήσει το μηχάνημα για παραπάνω από 5 λεπτά.

11. Αδειάστε όλο το παλιό λάδι πριν να βάλετε καινούριο.
12. Βιδώστε την βίδα λαδιού πριν να βάλετε λάδι #30-#40 και γεμίστε μέχρι να φτάσει το

λάδι τα 2/3 του δείκτη λαδιού.
13. Πάντα να γεμίζετε το δοχείο γράσου με γράσο και να το γυρνάτε κάθε 2 ώρες

λειτουργίας.
14. Αφού τελειώσετε με το ψεκασμό χαλαρώστε τον το ρεγουλατόρο πίεσης και λειτουργήστε

το ψεκαστικό με καθαρό νερό για να ξεπλύνετε το μηχάνημα από τα χημικά.
15. Μην σημαδεύετε άλλα άτομα με το ψεκαστικό.
16. Λειτουργήστε το μηχάνημα προσεκτικά, η θερμοκρασία του κινητήρα είναι πολύ μεγάλη.
17. Μην τραβήξετε τις τροχαλίες ή τους ιμάντες όταν ο ψεκαστικό λειτουργεί.

Προβλήματα
1. Η πίεση λειτουργίας και η παροχή νερού δεν είναι σταθερά:
Α. Ελέγξτε εάν ο σωλήνας απορρόφησης έχει διαρροές ή είναι βουλωμένος.  
Β. Ανοίξτε το τσοκ εξαερισμού και απελευθερώστε όλο τον αέρα.  
Γ. Αφαιρέστε το κάλυμμα της εισαγωγής νερού για να ελέγξετε εάν η βαλβίδες είναι 
κολλημένες ή χαλασμένες.  
Δ. Ελέγξτε εάν το φίλτρο απορρόφησης είναι βουλωμένο.  
2. Ανεπαρκής πίεση:
Α. Ελέγξτε εάν η πίεση έχει ρυθμιστεί σωστά.  
Β. Ελέγξτε εάν ο ιμάντας είναι πολύ χαλαρός.  
Γ. Ελέγξτε εάν ο σωλήνας ψεκασμού ή οι συνδέσεις είναι χαλασμένες. 
Δ. Ελέγξτε εάν η βαλβίδα είναι φθαρμένη.  
3. Διαρροή κυλίνδρου:
Α. Αφαιρέστε την τσιμούχα σκόνης και ανεβάστε το δαχτυλίδι ρύθμισης.  
Β. Εάν πάλι υπάρχει διαρροή αλλάξτε την συσκευασία του κυλίνδρου.  
Γ. Χαλασμένο έμβολο. Το ελαττωματικό έμβολο δημιουργεί διαρροή και χαμηλή πίεση. 
4. Ο κινητήρας δεν ξεκινά
Α. Ελέγξτε εάν η βάνα είναι στην θέση On.  
Β. Εάν ο κινητήρας δεν είναι πολύ ζεστός κλείστε το τσοκ.  
Γ. Ελέγξτε εάν ο διακόπτης του κινητήρα είναι στην θέση On.  
Δ. Ελέγξτε εάν έχετε τοποθετήσει το σωστό καύσιμα. Εάν όχι αδειάστε τα καύσιμα από το 
ρεζερβουάρ και το καρμπυρατέρ και γεμίστε τα ξανά.  
Ε. Ελέγξτε εάν το μπουζί είναι καθαρό. Εάν όχι, καθαρίστε το ή αλλάξτε το μπουζί.  
5. Μείωση ισχύος το κινητήρα:
Α. Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρος είναι βουλωμένο.  
Β. Ελέγξτε εάν το λάδι έχει διαβρωθεί ή εάν έχει χρησιμοποιηθεί βρώμικο λάδι. 
6. Κακή απόδοση ψεκασμού
Α. Ελέγξτε εάν το μπεκ είναι βουλωμένο από υπολείμματα ή εάν η μύτη είναι φθαρμένη. 
Καθαρίστε το μπεκ ή αλλάξτε την μύτη.  
Β. Η πίεση είναι πολύ χαμηλή. Αυξήστε την πίεση.  
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  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

1. Συναρμολόγηση της αντλίας
Συνδέστε την αντλία με κάποιο κινητήρα ευθυγραμμίζοντας τις τροχαλίες. Ρυθμίστε τους 
ιμάντες. Και οι δύο άξονες στροφάλου θα πρέπει να είναι παράλληλοι.  
2. Γέμισμα και αλλαγή λαδιού
Τοποθετήστε λάδι μέχρι το επίπεδο (SAE#30) μέσα στην τάπα λαδιού που βρίσκεται στο 
κάρτερ. Το λάδι θα πρέπει να αλλαχτεί πρώτα μετά από 10 ώρες λειτουργίας, την 
δεύτερη φορά μετά από 30 ώρες, την τρίτη μετά από 60 ώρες και μετά κάθε 100 ώρες 
λειτουργίας. Η αλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιείτε όταν το λάδι στο κάρτερ είναι 
ακόμα ζεστό.  
3. Κύλινδρος αντλίας και γράσο
Βιδώστε τις βίδες με το γράσο κάθε τρεις ώρες μετά την λειτουργία πάνω στον κύλινδρο 
της αντλίας έτσι ώστε να πάει γράσο στα έμβολα. Σιγουρευτείτε ότι οι βίδες είναι γεμάτες 
με γράσο.  
4. Λειτουργία ψεκασμού
α) Συνδέστε (1) σωλήνα απορρόφησης μαζί με στραγγιστή στην (4) είσοδο απορρόφησης 
και (2) σωλήνα υπερχείλισης στην είσοδο (5) υπερχείλισης πάνω στην αντλία. Είναι 
σημαντικό να τοποθετήσετε ένα δαχτυλίδι σε κάθε είσοδο διαφορετικά η αντλία δεν θα 
απορροφήσει καθόλου υγρό.  
β) Συνδέστε (3) σωλήνα ψεκασμού στην (6) κεντρική βαλβίδα ή σε τσοκ το οποίο πρέπει 
να είναι κλειστό μέχρι να αποκτηθεί η επιθυμητή πίεση. (7) Τοποθετήστε το μοχλό της 
εξάτμισης στο υψηλό σημείο.  
γ) Για να ξεκινήσετε τον κινητήρα γυρίστε τον (8) ρεγουλατόρο στην  θέση εκφόρτωσης. 
Γυρίστε το ρεγουλατόρο μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή πίεση (μέγιστο 50 kg, 
φυσιολογικό 30 kg) 
δ) Ανοίξτε την κεντρική βαλβίδα για να ξεκινήσετε να ψεκάζετε.  
ε) Αφού ψεκάσετε σιγουρευτείτε ότι έχετε τοποθετήσει το μοχλό εξάτμισης στο υψηλό 
σημείο και μετά σταματήστε το κινητήρα.  
5. Βλάβες και επιδιορθώσεις
α. Δεν υπάρχει απορρόφηση νερού 
(1) Ελέγξτε το μέρος απορρόφησης, το δαχτυλίδι και την σωλήνα 
(2) Ελέγξτε το στραγγιστή, καθαρίστε τον με νερό. 
(3) Ανεβάστε το μοχλό εξάτμισης, ανοίξτε την κεντρική βαλβίδα για να απελευθερώσετε 
αέρα.  
(4) Αφαιρέστε 2 βίδες από το μέρος απελευθέρωσης νερού, ελέγξτε ότι οι βαλβίδες είναι 
καθαρές.  
6. Δεν αυξάνεται η πίεση
α) Ελέγξτε τους ιμάντες και ρυθμίστε το τέντωμά τους.  
β) Ελέγξτε εάν ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος είναι χαλασμένος και αλλάξτε τα εάν χρειάζεται. 
γ) Εάν υπάρχει διαρροή υγρού κάτω από τον κύλινδρο, σφίξτε τις βίδες γρασαρίσματος. 
Εάν συνεχίζεται η διαρροή δώστε το μηχάνημα για επισκευή.  
Συντήρηση 
Α. Μετά από κάθε λειτουργία καθαρίστε το εργαλείο αφήνοντας το να λειτουργήσει για 5 
λεπτά με καθαρό νερό.  
Β. Ξεβιδώστε το ρεγουλατόρο πίεσης και σφίξτε την κεντρική βίδα. Μην την ξεβιδώσετε.  
Γ.  Ελέγξτε το λάδι στο κάρτερ και αλλάξτε το εάν χρειάζεται.  
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Technical Data 

Displacement: 196cc/4stroke
Horsepower: 6,5hp
Delivery: 30-45L/min
Pressure: 25-35bar
Hose length: 30m
Weight: 49kg
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DISPOSE OF 

PACKAGING 

RESPONSIBLY 

-

DO NOT DISPOSE 

OF ELECTRICAL GOODS 

IN HOUSEHOLD WASTE 




