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KEZELésI ÚTMUTATÓ

Pernletezőgép

FROGGY E10, FROGGY E20(e!ektromotorral szerelve)

FROGGY SZO (benzin motorral szerelve)

FIGYELEM!
Az elektromotor biztonsági hőkioldóval van ellátva, mely hosszabb

(20-30 perc) folyamatos üzemelés után működésbe léphet. Ekkor az

elektromotor automatikusan leáll! Ez nem hibajelenség!!

GEOGALLKFT
Kertieszköz nagykereskedés
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Tisztelt V;\.sárló!
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Gratulálunk! On egy kiváló permetczégépet vásárolt, amely a legfejlettebb I :,:hnulógi:i\"al kész'i1t, szigorú biztonsági kOvetdm~nyek szerint.
Kérjük, hogy a berendez.:s prohlimamentes, hatékony használata érdekében ii~ydmcsen olvassa CIezt a használati útmutatót, és gondosan örizze meg azt
a továbbiakban is. Tanulmányozza minden haszr,álat ci0t!!

BEVEZETÓ

A permetezőgép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

A bercndezés maxim:'llis mcgbi7J"llósá~ és ékllart~ll1a. v~lamint a legjobb hatékonysága érdekében pontosan kövesse a benne
foglalt utasiti,okat.
Ez a hasznáIJti utasítás a géphez tartozik, ezért a v:'ls:irlúnak azt gondosan meg kell Öri7Jlie, és a gépet m:isnak csak a h:lSzná!Jti
utasitással cg)illt adhatja ál.
A termékek folyamatos fejlcszt~sck alatt vann:lk, ezért a gyártó fennt.1rtja magának a gépeken tőrténó, elŐzetes értesítés nélküli
változtatások jogát.

W I

A hasmáJati utasítás tartalma'megfelel a gépekre V0J1~!ko7.689/392 CEE c1öírasnak és módosit:i3ainak.

& FO:"TOS! Minden, ezzel a jelzéssel ellátot! ut:lSÍlást kOlönOs körültekintéssel h;~tson végre. Ezeknek az

I, ul:lSilásoknak a nem megfelelö betartása súlyos személyi sérüléseket, szélsőséges esetben halált is okozhat.

~ ! me
' A helyes használatés a megfelelő karbant~r1ás biztósitja a permetczégép hosszú élettartaimáI., valamint a

j0t:illás érvényességét.

AZONosíTÓ ADATOK

,\ permetczég<'p vásárlásakor cIlenöri7J.c, hogy mcgvan-e az Oze;nanyaglar1;'I!y u:JaJán lévő típusjdolés, valamint a motoron Iévé adattábla, illetve hogy
ezek megegyeznek-e az ábrán láthalókkal. Ha hiányoznak, vagy az ábr:ilól e1t~röek, forduljon az eladóhoz.

CE
, •.• ",y, ...

l"" 'r-

'.' \,
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/'.>..' 1ASZr~ÁLAT FELT~TELEI L~S !\O[~LÁTAI

Az IT,10, E 2.0 típusú permetezögép kertek, vctem~nyeskertek, üvegházak kártevöinek
ki irtására, gyomirtásra, vegyifrtásr2-, mész és rézgálic szórására alkalmas. ..
Tilos a Derendezést más cé~ra használni!

A n.:m megfel~lő használatból eredő, személyekben, állatokban, tárgyakban és a
berendezésben történt sérülésekért, károsodásokért a gyártó és a forgalmazó nem vállal
felelősséget.

A BERENDEZÉS LEíRÁSA

I . Rogzitögyürü
2. Csatlakozó
3. Tömités
-I. roganl)"Ú
5. Szúró
6. TOmités
7. Gizbr
8. TOmítés
9. UnJzsa
l Ü. Szabál)'oz6f.:j
l l. Tömlótnnó
\ 2. T:i\lartó
13. Fogantyú
1-1. Tomlótanó-rOgzitó szárnya anya
15. Tilmlótanó-rOgziló csavar
16. rogantyúrOgzitó szárnyas anya
17. Tartálysapka szúróvel
1S. Tartály
19. Elektromos szivatt)"Ú
:!O. Alváz
:! I. Szivattyút rOgzítő csavar
22. Tartál)1 rögzítő csavar

23. T.:ngely kcrckckkcl
24. Tengcl)rOgzilö csavar
25. Szívócső
26. TOmités
27. Csatl:!kozó
2R. i~lÍ!.'zílÖgyÜrü
29. T()i~l::',bilincs
30. Tömlöbilincs
31. ny-pass tOmlő
32. All:tgolótOmló
33. TOmités
34. Kimeneti csa\'ar
35. Tümlőbilincs
36. Tömlöbilincs
37. Uy-pass gyúrü
38. T cs::tlakozó
39. TOmlöbilincs
40. ROgzitógyúrü
41. Cs<!tlakozó
42. Szivóoldal i csavar
43. Tápv.:z.:ték
44. Fali dugó

d
G:>-f29\
• v'ÍO'----- -\;:::J r:;:;-..----~. ---G

'. :", ":-":::::
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ÜZEr\~BE HELYEZÉS ELŐTT r=LVÉGZE[~DÖ TE\jÉ!\ENYS'~GE{{

AJ Amikor kiveszi a gépet a csornagolásból,elkn<~ri7J.c,hogy nin"e~ck-e rajt:Ja s7;\J1itásSOi~nkdetkc7.etl sérniésck.
1) Távolítsa el á larlt.lyr61 (iC) il szárnyas anyákat (16) é5 a távlart6kiJl (12).

2) r,,':;zítse a fc:;~nt}"úl (13):: lCm!':;I:::t0\';:\(l I) a 1;lr~)hn (18) asz!~'"71yasany.J; (IG) és:J,~\'(;:!lú!;Ci2) ~\:;il~~[;é.•d, [rösen ő'lOrilSameg,
3) CS~\':trja a Itm!7.s:ít (9) a gá7.brhoz (7) cSy 1,1mm-es \'illáskt:ks scgi~é;:;évcl.
4) Helyezzeaz OsszeszereltlindLS<Ít:!Zerre a célra kíalz.kitotllartób:l.

~~."
2 ,

J

S) Eld;(r(l~IOS cS:llbkozlat:ís

csatlakozóaljzatnak, ahováA

bedugja, meg kell

érfntésvédelemmel kell rendelke:!nle.

felelnie a CEr~ELEC

a pQrmQtQzögópot

szab-ványoknak, és

i) Győzódjőn ~eg róla, hogya halózali feszültség és frek'Jencia megfelelr',ek a motcrcn lévő ad2t1áblán

szereplő értékeknek.

Abban az esetben, ha az ad2ttábla hiányzik, ne indítsa be a gépet, és forduljon az eladóhoz.

2) A tápvezetékre (43) gyárilag fel van szerelve egy kellös szigetelés ü villásdugó (44). Ellenőrizze, hogy

nincs-e megsérülve.

Tilos és veszélyes a gépet s<:Írült tápvezetékkel üzemeltetni.

A sérült vezeték kicserélése cé!jából forduljon szakszervizhez.

3) Tilos a tápvezetéken bármilyen javítást, szerelést végezni.

4)

5)
Ellenőrizze, hogy a hálózati csallakozó aljzatba illik-e a dugó.

Aberendezéshez mellé kelt dugón ne végezzen semmilyen javítást, szerelést, mert ellenkező esetben

ez a garanciajogosullság elvesztését vonja maga utan.

Ha véletlenül folyadék fröccsen a permetezö-gépre, azonnal tegye a lándzsát a földre,

és húzza ki a tápvezetéket acsallakozó aljzatból, anélkül, hogy a gépet megérintené. A

gépet csak akkor indíthatja be újra, ha megbizonyosodott arról, hogy nem került

folyadék a motor belsejébe. Kétség esetén forduljon szakszervizhez.

C) Hosszabbító használata esetén:

1) Kizárólag tekeröorsóval ellátott, TOV I VDE I aVE I IMQ I UL által engedélyezett, kettős szigetelésü

hosszabbItó vezetéket használjon.

2) Soha ne tegye a földre a dugót és a .csatlakozó aljzatot.
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BI/_-I'ONSÁGI ELŐíRÁSOi<

I. ~,lic!,',tt birnlilyen szerelést végem.: a bacndezésen, llÚ= ki a lápwletéket a csatl~koz0 ~1jZ.1Iból.
2. Tilos IcIakarni a gépet rnúkúdés kOzl)cll.

8. Tilos a pcnnclczögép hasm:ilala gyerr.láek jclenlétél'cn.
9. Ne múkOdlesse a permetezögéjXl Orcs tartállyal 20 mp-néltodbb, men az kárositaná a szivattyú t.
Tilos a !J.~rendczést gyúlékony anyagok szórás ára haszni,lni (pl. benzin, alkohol, stb.).

ll. Egés7sé~e árt.1Jmas anyagok szorásakor a bi"f és a légutak védelme érdckébcn viscljen védőruh:il és védómasz.kot.
12. Ezek az ciiiir:is"k nem tirgY<llják az alkalmazott anyagok által okozott kOrnyezeti problCm:ikat. Erról a kezelőnck kell

gondoskodnia az alkalmazott anyagok h:,sználalára vonatkozó szabályok betanásával.

10.

rft1
~ 3. Tilos a gépet eS\lben, viharba1 használni.

4. Óvja a berendezést ajéglöl és a tÍJI :l!3csony hómérséklcttöl.
S. A f:épet 7.1rt térben, Uveghi7.akban csak akl;or sz.abad has2Jli.ln i, ha a megfelelo szellőzés biztositva van.
6. A t:ipvezeték csatlakozó <lljz.llha való bedugás:it és kihúzását mindig teljesen száraz kézzel és az Ozcrnkapcsoló 'O' állása mcllett végezze.
7.

Soh:! ne irányitsa a pmnetsugarat más sz~-mélyek, állatok és a pennctezö£ép, dc elsosorban az elcktromf)tor felé.

ÜZEMBE HELYEZÉS

I. Egy edényben készítse el a pcrmctez.ni kívánl vegyi oldalot.
2. .-\ pametezni kívánt OIÓI elkészítése elött figyelmesen olvassa el a esomagolá.s:in lévő utasításokat, mivel némely tennék szemmel vagy börrel v::llo

érinrKt:'L.:sektl\önöscn \'C;~é\yes.

4. A tartály hálulsó oldalán (a fogantyú felóli oldalon) !évő jelzés segitségével leolvasható a tartály'ban lévő oldal
mennyisége O-tól 8 literig. A lartály teljes kapaeitúsa kb. 10 liter.
5. Ha p,jrbúl készolt oldalot has2Jlál, midőn bcleöntcné azt a tartályba, gyözödjön meg rúla, hogy teljesen
feloldódolt-e.

FIGYELEM! A gép bekapcsolása e1ött száritsa meg a tartály kiOrilésekor a motor külső burkolatára kerUlt vízcseppeket

6. Mielőtt a hálÓ7~\liesatlakozó vezetéket bedugja a fali aljz.Jlba, gyözödjön meg róla, hogy az Ozcmkapesoló 'O' állásban van.
7. Vegye ki a lándzsát a tanóból, és táerje le a tömlöt.

'\z Uzcmkapcsoló 'I' helyzetbe való állításával indilsalx a gépet.8.

3. A szúró betétele után öntse:lZ oldatol a tartályba, igy a tartályba nem kerülhetnek szennyezóany;:gok; ezek ugyanis
károsithaln:ik a permetezögé~cl.

9.

10.

Mielőlt a tnr1á1yban lévő oldat kípermctezéséhez hozzálálna,javasoll a berendezéSI 10-20 rop-ig 7.'Irt piszlollyal j:íratni. hogy az oldat mégjobban
Osszekeveredjcn.
Ha ideiglenesen fellUggeszti a pcnnclezést. az oldat rétegzödésének elkerolésc érdckélxn ismételje meg a fentlcín tevékenységet.
A pcnnctezOgép bcimlltásához távolltsa cl a biztosft6t CShúzza mcg a gllkart.
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l;. i :~'.::~:::;.tki~7.!~C~iLC;'~;'~:'ltdkn:.'ri •."l.c a :;111.\;)'/1:::1 k\'ö rű~:'~Jd...~Y.(;ln)i:~',:'~t.
I ~ !1:l,::l~lc.l ~üzN:n a t;;r:jlys~pU:l:lk vé;;3 7.;ll>'aldl lennie,
13, I r~_'~:,~b:kC7b~n el!cnGriz.-c, hn"y ninc~-e sziv:lr';:\.' a t(lm:0n cs a c,J.:I~ko7::'",oLn:\1.
l.... 11.\~ ::I:l;;lybvl elfogy a foiy::dd:, állit.':llc il f,(pct (álliL5aaz Ozcrn~'i'csolól 'O' helyzeloc).!!a a S7.i":lll)1I Sz.1.razon r,lliKüJik, a belső rcs7.<:k

kfu'()sJdhatnak.

F1C\TLEf .• ! Á tart:\ly ::lil:dcn t'Jjr~".::éscl:or fyiiz0djJn :l1('g róla, hogy:!Z 07:;;aka;:>cso:ó 'O'I\II;isb:!.l \';:n..,:, m,Jd iS:>lé:elje me~ a
fenli tevél:cnyséfd:et a li. 1'0;)(161kezJve.

BEÁLlÍTÁS
l.
2.
3

Permetezés kozben be kell ;íllit:mi a folyajék szór:L~:\1.Ezt a l;índzsa \égén lévő s::(,r6fcj forgatis:'."al \'égcl.hcti el.
113:1 foj teljesen bc ,'an csav",rva, a folya,kk m:i"im:iJis podasztássaJ kerül szórásr" (l).
J\ f,'lyadék legnagyobb nyoll1;ísú, sugaras s7ór;ísához fokozatosan cswarja ki felé a fejet az 6ramutat.~ j;írá.~.;h':lldlcnlétes ir.ínyb:ln, míg a
ivl)JJéks~gár megfelelő nem ksz (2).

FIGYELEM! Ne hÚ7L:lmeg a gá.7.);arta folyadd; sz6rá-s;í::ck a beállít:\sakor, hogy segítse a fej forga:~,sát.

4. Használat közben a gép folyamatosan kcver; a folyaj~);ot. HJ ezt m~g.sem teszi, ta.~ulminyozza J h:'5z:.:ilati utasítás 'flib:J.keresés' fejez,.t~t.

FIGYELE.\I! Nc használja a gépd szelcs, "iharos idiiben. r.\erl a pemletet aS7.é1a kezelóro rújhatja.

TÁROLÁS

Mielott a permetczögtret elteszi, h~jtsa "cpe az al:i~binkal:
I. A munka végeztéyel kapcsolja ki a gépet (állítsa az üzem kapcsol út 'O' hl'iyzetbc).
2. T"llse fd a tandl,,\ tiszt:l ,.íacl.
3. Inditsa be a gépei (állítsa az üzemkapcsolót 'I' helyzctbe), ir:\ny'ítsa a l:inJzs:it a f0ld felé, és permetezze ki a t:lrtályból az Osszes vizet. Ezzel

eltá\olítja a még esetlcg a l:;;t:ilyban és a csOvckbcn I:uradt perm.:tlc\'cl.
4. A 3. tcyékenység yégeztévcl kapesolj:l ki a gépct (állitsa az Ol.l.'mk::pcsolót 'O' helYí:etbe), és el!enöriuc, hogy tiszta..,: a tartály alja.

Ilúzn ki :ll:ipvczeték dugój:it a cs:::!akozó alj7.:nból (ne a vezctéknd fogva'), tckerjc a tOmliit a tOml61:lrtóra (2), a
tápvclctckct pcdig az alatta lé"ő kampára (3). Hajtsa be a g:izkar biztosítój;ít, és tegyc a lindzsát a tartúbJ (l).

5.

6.

7.

Ilogy a ta.1:~) ból é~ a esovckböl
ki a sapkáb61 a szürőt, és fordítsa
A téli tárolás alatt óvja meg a gépel

teljesen eltá"ol itsa a permetlcvct, vegye
fejre a gépet.
a hidegtől és a flcd\'':Ssé'gtöl.
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Hiba , Lehetséges okol, .. .. '~ICí~'J!d:\50I( ,.oo' ::=:1
A ;,:é;J nem permetez, :l) a fúvóka cl "an dugulva a) Szer,':je k és tiszt íl~a meg a fejd (10).
vagy csak gyengén - h) ForJu:jon szakszefvi1.hcz... b) CI van törve a szivattyúl:erék c) Szadjc Ic és t;~ztílsa meg a " \ .

c) a szívócső CI van tOrve vagy el van szivócsöve: (25) és a esatlakoznsokal.
dugulva d) Szereljc Ic és tisztitsa meg az

adagoléesOvet (32) és a
d) az adagol6esö el van tOrve vagy el van csatlal.oz:\sokal.

dugulva c) TollsOn folyadékot a tartályba.
f) Szerelje Ic és tisztítsa meg a szürót.

c) a tan:'dyból clfogyott a folyadék
t) a láncil.sJszúró cl van dugul\'a

Szivárgás a by-pass a) laza cS~llakozás a) 16 mm-es kulccsal szorítsa meg a
csatlakozón:il és/vagy a csatlakozót (23).
tartályhoz vezetö b) sérült '0' gyürü b) Forduljon szakszervi7.hez.
tOm lőnél c) a tOmlö cl van rcpedvc c) Forduljon szakszcrvizhcz.

d) lazák a tOmlöbilincsek d) Szorítsa meg a Wmlóbilincsckct (29)
(30).

Szivárgás a lándzsa a) sérült 'O' gyürü a) Forduljon szakszervizhez.
fogantyúján:il. b) laza csatlakozások b) Szorílsa meg az (l) és (7)

csatlakozókat.
Szi vflrgás :,z adagoló- a) IJza csatlakozás a) 16 mm-cs kulccsal szorítsa meg a
esatlakozónál és/vagy a csatlakozót (28),
lán<.!zs:,hoz vezető b) sérlllt '0' gyürü b) Forduljon szakszcrvizhcz.
t(irnlónél c) a tOmlö el van rcpedve c) Forduijon szakszervizhez.

d) lazák a tl~mlőbilincsek d) Szorítsa meg a tOmlóbilincsekel.
A g~p nem keveri a a) a by-pass gyürü CI van duguh'a a) Szerclje Ic és tisztítsa meg a gyürüt
tart:'lIyban lévő (37).
iolyauekut
Szivárgás a szivanyúnál a) dugulás a szivattyútestek kOzött a) Forduljon szakszcrvizhcz.

b) sériilt tOrnitesek
b) Ford~lion szakszervizhez.

r\ szh'attyú-motor nem a) a táp~'e7.etek dugója nincs megfelelöen a) Du;,'.i;be teljesen a dugót a csatlakozó
müküdik, vagy csak bedugva a csatlakozó aljzatba aljzatba.
s.:aggatottan mükMik b) a tápvezeték meg V3n sérülve

c) a kábelezés meg van sérülve b) Forduljon szakszervizhez.
(üzemkapcsuló '0' állásban)

c) Forduljon szakszervizhez.
(üzemkapcsuló '0' állásban)

A motor zajosan és a) sérültek a csapágyak a)b)c) Forduljon szakszervizhez.
lass::n múkOdik b) kapottak a kefek Ne erőltesse a gep használatát

c) sérlllt tekercselés

MŰSZAKI ADATOK

300 X 400 X 850 mmMéretek:

Tömcg (üres tartállyal):
T~rt:\ly tcrfogata:

SZIVATTYÚ:

7,5 kg
ElO:
E20:

10 liter
20 liter

Maximális üzemi nyomás:

Névleges szállit6kapacitás:

MOTOR:

Modell:

Tipus:

Teljesítmény:

Maximális fordulatszám:

Szigetelési osztály:

Zajteljesitmény szint:

FOLYADÉKTART ÁY:

6 bar

2-2,5 I/min, 1,2 mm-es fúvó kával

R 98 I 45 V

szénkefés

600 W

7000 ford.lpe re

F

L w a 93 dB

PE 50

S 60'

erösen oxidáló hatású savakat

savak, lúgok, sók vizes oldatai ésBeletölthetö:

Anyaga:

Megengedett hőmérséklet:

Tilos beletenni:

sokféle szerves oldószer
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:5 60'
PVC

n savak és lúgok vizes oldalainal; él

többsége, sóoldatok, vfzben oldódó

szerves vegyületek

Tilos beletenni: aromás és klóros szénhidrogéneket

FOLYADÉfnör,1LÓK:

Anyaguk:

I.\cgengedell hőmérséklet:

8€:10jük tölthető:

KERMI eng. szám: 2000/4-00083

A kezelő minden esetben ellenőrizze, hogy az alkalmazandó folyadéknak megfelelnek-e a fenti

anyagok.

i,~tt~9~:,;, ,'>~~ ~.
Igazoljuk, hogy ez a telmék eleget tesz a következő
szabványoknak, illetve műszaki dokumentumoknak:

79/1997.(XII.31.) IKIM
21/1998.(1 V.17.) IKI1\'1

31 /1999.(VI.14.). KHVM -C 1\1
megegyezik a következő müszaki irányvonalak előírásaival:

98/37 EEC
73/23 EEC
89/336 EEC

Importálja és forgalmazza ECOGALL Kft. 2314 Halásztelek Rákóczi út 100.

Forgalmazza továbbá GEOGALL Kft. 1205 Budapest, Nagykőrösi út 49.



w'ér€;t
T(;m~g üres trtálly;;:1
Tartály térfogat
Maximális üzemi nV0m?~
~~évieges szállit6kar:acitás
Folyamatos lolyadel< I<enngeles

Metor leírása

30xl,Q-xo5 cm
8 kg

20 liter
7 bar

1.4-3.~ "percl.L. 11101' iuvO"c.Vól
Ig"-::I'

Tipus kétütemü
Teljesítmény
Maximális fordulatszám

MITSUBISHI TL23PFD
0.9 kW ( 1.2 LE ) 7500 ford/perc

8000 ford/perc

illetve S-20/CM tip.
0.9 kW ( 1.2 LE ) 7500 ford/perc

8000 ford/perc

Zajszint

Üzemanyag cső

85 dB 8000 ford/perc 1 méter távO:S3gra

.:.:.4

Anyaga meg:elel a SAE J200 7BG 810 EF11 EF 21 normának
Hőmérséklet türéshatára -25 és + 120 Celsius fok között
Használható hagyományos motorbenzinekkel 95 oktán

Üzemanyaa leirása

Hégyományos gépjármüvekben is használhat6 ü:i:::T.anyag
és 2T mctorolaj keveréke 4% arányban ( benzin 25 : 2T olaj 1 arány)

Motor beindítása

Töltsük föl a motort az elcirt 25: 1 benzin-olaj keverékkel
Nyissuk ki az üzemanyag csa;:>ot
A megfelelő in::litáshoz 1O-szar pumpá!juk fel az üzemanyagot
a karburátcrnál
A karburátoron található gombot állítsa teljesen zárt állapotba ( felső állás)
Amint a motor beindult és egyenletesen jár a gombot állítsa át
teljesen nyitott ( alsó) állásba.
Indítás előtt a piros kapcsoló állítsa" ON " áliásba
A gázkart a minimum álláshoz képest tolja el 5 mm-re
Beindulás után használat elött jérassa a motort kb. 1 percig minimum állásban
Leállitáskor állitsa a gázkart minímum ái!i.sba, majd fordítsa el a piros gombot" OFF" állásba

Végül zárja el az üzemanyag csapot

Biztonsági útmutató

Haszná!at közben hirtelen felmerülő probléma esetén azonnal fordítsa el a piros gombot "OFF" áli:i:sba

Ne távolitsa el a védöburko!atot
N..~ távolítson el semmilyen figyelmeztető, vagy sZ2bályozó eim két, fe!ira:ot
Ne nyúljon a mc:orhoz, a motorfejhez, hütöbordához és egyéb meleg részekhez
Ne viseljen laza öltözetet amíg a gép müködésben van
Használjon személyét védő felszerelést
Ne töltsön benzint a motorba, amig az meleg
Törölje fel a kifröccsent benzint, mielőtt beindítja a motort
A gépet nyitott, jól szenező helyen használja
Ne sértse meg az üzemanyag csövet semmilyen éles tárggyal
Mielőtt elindítja a gépet győződjön meg róla, hogy a tanksapka a helyén van,
sem az üzemanyag illetve kenőanyag nem szivárog
Ne fedje be, illetve ne engedje, hogy bármi eltakarja a motor lóghütőjét
Ne tegyen gyúlékony anyagot a borítéra

fv- használattal kapcsolatos egyéb tudnivalók megegyeznek az elektromos oép
használatánál leírtakkal.
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