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7Geräte für Haus und Garten

PERFORMANCE PF 50
Ψεκαστήρας πίεσης για τον καθαρισμό 

Pressure sprayer for cleaning 
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ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΗΠΟΓΕΩΡΓΙΚΗ
18ο χλμ Εθνικής Αθηνών - Κορίνθου
Τηλ. 210 5573739
E-mail:
info@kipogeorgiki.gr
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Symbolik auf dem Gerät / Symbols on the device / Symboles sur l’appareil / Symbolen op het apparaat / Simboli applicati all'apparecchio
/ Símbolos en el equipo / Símbolos no aparelho / Symboler på sprøjteapparatet / Symbolik på apparaten / Symboler på apparatet /
Laitteessa olevat symbolit / Symboly na přístroji / Cihaz üzerindeki simgeler / Σύμβολα στη συσκευή / Символы на аппарате/Symbole
na urządzeniu

Betriebsanleitung lesen Läs bruksanvisningen
Read the operating instructions Les bruksanvisningen
Lire le mode d’emploi Lue käyttöohje
Bedieningshandleiding lezen Přečtěte si provozní návod
Leggere le istruzioni d'uso Kullanım kılavuzunu okuyun
Leer las instrucciones de servicio Ανάγνωση των οδηγιών χρήσης
Ler o manual de instruções Прочитать инструкцию по эксплуатации
Læs driftsvejledningen Przeczytać instrukcję obsługi

max.- Einfüllmenge / - Überdruck maks.- påfyldt mængde / - overtryk
Max. - filling amount / - overpressure Maximal påfyllningsvolym/- övertryck
Quantité de remplissage / - surpression maxi Maks. påfyllingsmengde / - overtrykk
Max. vulhoeveelheid / - overdruk Suurin täyttömäärä / - ylipaine
quantitativo max. di riempimento / max.- plnící množství / - přetlak
- sovrappressione Maksimum doldurma miktarı / - fazla basınç
Cantidad de llenado / sobrepresión máx. Μεγ. ποσότητα πλήρωσης / - υπερπίεση
Quantidade máxima de enchimento / Макс.объемзаправки/-избыточноедавление
- sobrepressão máxima Maks. pojemność Maks. nadciśnienie

Einsatz im Werkstattbereich Användning inom verkstadsområdet
For use in the workshop Bruk i verkstedsektoren
Utilisation en atelier Käyttö korjaamoympäristössä
Te gebruiken in werkplaatsen Použití pro dílny
Impiego in officine Atölyede kullanım
Uso en talleres Χρήση σε περιοχή συνεργείου
Utilização em oficinas Использование в мастерской
Anvendelse til værksteder Zastosowanie w warsztacie

Einsatz im Küchenbereich Användning inom köksområdet
For use in the kitchen Bruk i kjøkkensektoren
Utilisation en cuisine Käyttö keittiöympäristössä
Te gebruiken in keukens Použití v kuchyních
Impiego nelle cucine Mutfakta kullanım
Uso en cocinas Χρήση σε περιοχή κουζίνας
Utilização na área da cozinha Использование на кухне
Anvendelse til køkkener Zastosowanie w kuchni

Einsatz im Sanitärbereich Användning inom sanitetsområdet
For use in sanitary areas Bruk i sanitærsektoren
Utilisation en milieu sanitaire Käyttö terveydenhoidon ympäristössä
Te gebruiken in sanitaire voorzieningen Použití v sanitární oblasti
Impiego in campo sanitario Sıhhi alanda kullanım
Uso en instalaciones sanitarias Χρήση σε υγειονομική περιοχή
Utilização na área sanitária Использование в сантехнике
Anvendelse til sanitetsfaciliteter Zastosowanie w pomieszczeniach sanitarnych
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Nr art.

Poz. Nr. kat. Nazwa

1 728 880.0000 Przewód opryskowy w komplecie

2 728 881.0000 Zawór szybkozamykający w komplecie

3 728 882.0000 Rura opryskowa w komplecie z dyszą

4 728 883.0000 Dysza w komplecie

5 728 884.0000 Pompa w komplecie

6 727 984.0000 Zawór bezpieczeństwa/nadciśnieniowy w komplecie

7 509 280.0000 Pasek do noszenia w komplecie

8 539 225.0000 Lej wlewowy

9 728 890.0000 Zbiornik w komplecie do CM 50 z poz. 6, 8, 10

10 516 050.0000 Pierścień podstawy

11 728 885.0000 Przedłużka

728 886.0000 Zestaw uszczelek
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Important safety instructions
These operating instructions familiarise
you with important safety instructions
and information required to operate the
device properly!
Please read the instructions carefully,
keep them in a safe place and pass them
on to the next owner with the device,
if necessary!
All safety instructions serve for your per-
sonal protection as well!
� This device is in compliance with the gener-

ally accepted technical rules and the relevant
safety regulations.

� This device may be used by children from 16
years and above and by persons with dimin-
ished physical, sensorial or mental capacities
or lack of experience and knowledge if su-
pervised or if they have been instructed with
respect to safe use of the device and under-
stand the risks that result from using it. Chil-
dren must not play with the device. Cleaning
and user maintenance must not be per-
formed by children without supervision.

� Use device as intended!
� Prevent sprayed droplets from drifting onto

areas that are not to be treated. If working
outdoors, do not spray into the wind.

� Check the functioning of the spray unit each
time before startup, paying special attention
to the hose connection and the screw con-
nectors. Check material for cracks, brittleness
and corrosion.

� Do not expose the filled tank to strong sun-
shine for any long period of time.
Operating temperatures must not exceed
+ 30 °C. Protect unit against frost.

� Clean tank thoroughly immediately after
use and then dry completely.

� Spraying agents that are environmen-
tally harmful should be use up as far as
possible on the object of the spraying,
any unavoidable residues should be put
in a suitable holding container and sent
for special disposal.
Observe all laws and regulations con-
cerning materials hazardous to waters
when temporarily storing and dispos-
ing of such materials.

� Keep away spraying devices and agents
from children, animals and waters.

� Do not try to clear blocked nozzles by blow-
ing them out with your mouth.

� The unit is not intended to store liquids, it
must be emptied out after each time it has
been used and washed out thoroughly.

� Always check the the safety / pressure
relief valve (A) when pumping up the unit
and do not exceed the maximum permissi-
ble pressure of 3 bar.

� All parts that are under pressure or conduct
the liquid or operating parts and the the
safety / pressure relief valve must be checked
regularly to ensure that they are in perfect
condition and function properly. Stop using
the unit at once if any damage is suspected.

� Do not allow it to remain pressurised for an
extended period.

� As a precautionary measure, we recommend
that the pump spray unit be subjected to a
particularly thorough inspection every two
years, preferably by the manufacturer. Re-
pairs to the tank are not permitted.

� Repairs to the equipment should only
be carried out by GLORIA Service Sta-
tions. Order spare parts from your au-
thorised dealer. If the required parts
are not in stock, he will procure them
for you as quickly as possible.

13

GB

PF50_DE_PL.qxd:PF50.qxd  23.01.2015  19:49 Uhr  Seite 13

https://www.kipogeorgiki.gr/

https://www.kipogeorgiki.gr/



� ATTENTION!
We hereby explicitly state that we have no li-
ability whatsoever under the German Prod-
uct Liability Law for any damage caused as a
result of unauthorised repairs or by the use of
replacement parts that were not original
GLORIA spare parts, and where the repair
work was not done by our after-sales service
section or an authorised technician. This also
applies to accessory parts.

Equipment
� Safety / pressure relief valve (A)
� Pressure hose (B), fabricreinforced
� Quick-action valve (C), spray tube (D)

80 cm long

Intended Use
� The PF 50 industrial unit is intended to

spray liquid cleaning agents that do not at-
tack the materials it is made of.
The maximum temperature is + 30°C.

14
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DANGER!
Danger of life from fire and/or explosion!

Danger to life if the device is not used as in-
tended! For this reason, observe the following
safety instructions:
�Fine droplets are produced when liquids

are being sprayed. You should therefore
wear suitable protective clothing, includ-
ing protective gloves and respiratory
protection, when handling hazardous
substances.
If atomising inflammable liquids (only
permissible if they have a flash point
above + 55°C!), avoid any sources of igni-
tion in the vicinity and ensure that the
work place is well ventilated.

� Inflammable media may not be applied
with this device.

F+

WARNING!
Contact with cleaning fluids poses a
health risk!
Inhaling, swallowing or skin contact with
cleaning fluids may impair your health to
some extent. If symptoms occur, or in case
of doubt, consult a doctor. Consult a doctor
if you develop symptoms or are unsure. For
this reason, observe the following safety in-
structions:
- Observe the safety instructions on the

cleaning substance labels. Safety goggles,
protective gloves or other protective
measures are advised when using certain
cleaners.

- Always request a safety data sheet as per
EWG 91/155 from the manufacturer of the
medium to be sprayed and comply with
instructions.
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� In practice, sprayed liquids are a mixture of
various substances whose composition is
only known to the manufacturer. The suit-
ability of the unit for a specific liquid must
therefore be determined before use by the
user in conjunction with the manufacturer
of the substance.

The use of alkalis and acids is permitted only
after consultation with the equipment manu-
facturer. Furthermore, thin oils can be sprayed.

Foreseeable misuse
� The device is not suitable for:

- formic and hydrofluoric acid in any
concentration.

- wetting agents (surfactants) that cause
or could promote the formation of cracks
in the plastics used.

- liquids at temperatures over + 30°C.
- inflammable liquids with a flash point

below + 55°C.
- very tenacious or sticky liquids, or liquids

that leave residues, which cannot be
completely poured or flushed out of the
unit (oils and oil-bearing liquids).

� On request, the manufacturer of the unit
can make available a detailed list of the
materials used in the parts of the unit for
more detailed examination.

� Unauthorised changes to the unit made by
the user or inappropriate use shall render
null and void the liability of the manufac-
turer for any damage caused as a result.

Assembling instructions
� Fig. : Install the spray tube into the

quick-action valve.

� Fig. : Screw the hose into the quick-ac-
tion valve.

� Fig. : Guide the diagonally-cut riser
tube 1 into the small connecting hole in the
cover of the tank and press it down firmly.
Push the hose connecting nut up to the first
thread of the connector and tighten it up
carefully. Finally, press the hose into the hose
holder 2 in the filler funnel.

� Fig. : Insert the safety / pressure relief
valve into the large connecting hole in the
cover of the tank and tighten it up carefully.

Assembly of carrying strap :
� Fig. : Carrying strap to be fixed onto

suspension hooks of the tank with the inside
punchings. In order to secure the hold, the
excess end is to be bended and fixed with the
outside punchings.

Getting Started

D

C

B

A

A

15

GB

WARNING!
Health risk through leaking cleaning
fluid!!
A leaking device or leaking components may

result in draining or spouting of cleaning fluid.
For this reason, observe the following safety
instructions:
- Check that the unit is in perfect condition

and properly sealed each time before use.
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� Remove the pump by turning it to the left.
Before doing this release pump rods, turn
them 180° and transmit the srew force via
the back of the zwistlocks on the pump
housing.

� Filling of the container.

� Re-insert pump and tighten.
� Pump up the unit. Observe the safety /

pressure relief valve (A) during pumping.
Peak pressure is reached when the safety /
pressure relief valve is triggered. Any ex-
cess pressure will escape through the
safety / pressure relief valve.

� Press down the lever of the quick-action
valve to spray.

� Pump up the unit again once the pressure
has dropped to around 1.5 bar so as to
ensure a consistent distribution of the
sprayed liquid.

Emptying and Service
� Any residual pressure in the tank can be

vented by lifting up the knob on the safety /
pressure relief valve (A). The safety / pres-
sure relief valve can only be actuated with
the device standing upright.

� Unscrew the pomp carefully, at first only a
few turns by left-hand rotation, so that com-
pressed air being still in the tank can escape.
Only then unscrew the pump completely and
take it out of the tank.

� Empty and wash out the unit after use.

Note!Any remaining liquid in the tank
can be emptied out completely through
the filler opening. The type of flushing
liquid to be used and how it is to be dis-
posed of will depend on the details given
by the manufacturer of the liquid to be
sprayed. Also consider whether the tank
is resistant to the flushing liquid.

� The pump will last much longer if the
pump O-ring (E) is lubricated from time to
time with a little resin- and acid-free
grease.

� Dismantle by pulling the piston rod with the
O-ring (E), and the pump handle (F) fully up-
wards, clicking it into the guide stopper (G),
and turning it about 1/8th of a turn anti-
clockwise.

Note!Above-average use due to manner
of operating (including the tranport to
the place of operation and the storage
when not using the sprayer), influences
of the surroundings (of the place of oper-
ation and the storage place), inadequate
maintenance and care may lead to an
early wear of the sprayer. Therefore, the

16
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WARNING!
Contact with cleaning fluids poses a
health risk.
Observe the max. filling amount (see
Technical Data) and the correct dosing given
by the spray producer.

Pull up the safety / pressure relief valve (A)
by hand and check that it returns to the
starting position.

- Only operate or move device when standing
or hanging upright.

- Inspect all screw joints for tight fitting.
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sprayer should be checked for secure and ser-
viceable state before use. It should at least be
checked for externally visible damages.
Expecially when there occure damages which
endager the security, at least however after 2
years, the sprayer should specially be examined
by one of the manufacturer’s service stations.

Declaration / evaluation of conformity for
one group of components in the sense of
Art. 3, § 3 of the guide line for pressure
sprayers 97/23/EG
Gloria
Haus- und Gartengeräte GmbH
Postfach 31 61
D-58422 Witten
We herewith confirm that those parts of the
5 l pump spray unit exposed to pressure
CleanMaster PERFORMANCE PF 50
art.-no. 620....
comply with the directive 97/23/EG, art. 3, § 3.

Witten, 01.11.14

Ludger Strunck
Design Manager

17
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GB
Art. No.

Item Order No. Description

1 728 880.0000 Spray line, complete

2 728 881.0000 Quick-action valve, complete

3 728 882.0000 Spray tube, complete, with jet

4 728 883.0000 Jet, complete

5 728 884.0000 Pump, complete

6 727 984.0000 Safety / pressure relief valve, complete

7 509 280.0000 Carrying straps, complete

8 539 225.0000 Filler funnel

9 728 890.0000 Tank complete with items. 6, 8, 10

10 516 050.0000 Base ring

11 728 885.0000 Extension tube

728 886.0000 Set of seals
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Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!Μία προειδοποιητική
υπόδειξη αυτού του επιπέδου κινδύνου
περιγράφει μία επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση. Εφαρμόζετε πάντοτε τις
οδηγίες σε 

αυτή την προειδοποιητική υπόδειξη, για
να αποφύγετε σωματικούς κινδύνους ή
βαριούς τραυματισμούς. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μία προειδοποιητική
υπόδειξη αυτού του επιπέδου κινδύνου
περιγράφει μία πιθανή επικίνδυνη
κατάσταση. Εφαρμόζετε πάντοτε τις
οδηγίες σε αυτή την προειδοποιητική
υπόδειξη, για να αποφύγετε τον κίνδυνο
τραυματισμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!Μία προειδοποιητική υπόδειξη αυτού
του επιπέδου κινδύνου περιγράφει μία πιθανή
υλική ζημιά. Εφαρμόζετε πάντοτε τις οδηγίες σε
αυτή την προειδοποιητική υπόδειξη για να
αποφύγετε υλικές ζημιές .

Υπόδειξη!Μία υπόδειξη επισημαίνει τις
συμπληρωματκές πληροφορίες ή εικόνες
που θα σας διευκολύνουν στο χειρισμό και
στην κατανόηση της συσκευής.

Τεχνικά στοιχεία
Τύπος PF 50
Μεγ. ποσότητα πλήρωσης: 5 λίτρα 
Συνολικό περιεχόμενο περ.: 7,0 λίτρα 
Απόβαρο περ.: 1,8 kg
Μεγ. υπερπίεση λειτουργίας: 3 bar
Μεγ. θερμοκρασία λειτουργίας: + 30 °C
Πρώτη ύλη δοχείου: Πολυαιθυλένιο
Υλικό αντλίας: Πολυπροπυλένιο
Στεγανοποιητικό υλικό: FKM (φθοριανθρακούχο ελαστικό)
Για τα ελατήρια που βρίσκονται
στη ροή του υγρού: Χρωμιονικελιούχος χάλυβας
Εξοπλισμός: Ακροφύσιο εκτόξευσης επίπεδης δέσμης υγρού, γωνία ψεκασμού

80°, ογκομετρική παροχή 0,68 l λεπτό σε 2 bar, καλύτερη πίεση
ψεκασμού ανάμεσα σε 1,5 και 3 bar (οι τιμές αναφέρονται σε νερό).
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Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Το εγχερίδιο χειρισμού σας παρέχει σημα-
ντικές οδηγίες ασφαλείας και πληροφο-
ρίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
άψογη λειτουργία της συσκευής!
Οι οδηγίες πρέπει να διαβαστούν πλήρως,
να φυλάσσονται και αν χρειαστεί να παρα-
δοθούν στον επόμενο κάτοχο!
Όλες οι οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν
κυρίως και για την προσωπική σας ασφά-
λεια!
� Αυτή η συσκευή αντιστοιχεί στους αναγνωρι-

σμένους κανόνες της τεχνολογίας και στους
σχετικούς όρους ασφαλείας!

� Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά πάνω από 16 χρονών και επιπλέον
από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητη-
ριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσεων, αν είναι υπό επιτή-
ρηση ή έχουν εκπαιδευτεί για την ασφαλή
χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Τα
παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συ-
σκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το
χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιού-
νται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

� Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με
τον προορισμό της.

� Να αποφεύγετε την απόκλιση των σταγονί-
διων ψεκασμού πάνω σε επιφάνειες που δεν
πρόκειται να επεξεργαστούν. Μην ψεκάζετε
σε ελεύθερο χώρο ενάντια στον άνεμο.

� Πριν από κάθε έναρξη λειτουργίας του ψεκα-
στήρα ελέγχετε τη λειτουργία του και προσέ-
χετε ιδιαίτερα τη στεγανότητα της βιδωτής
σύνδεσης και των βιδωτών ενώσεων. Το
υλικό πρέπει να ελέγχεται για δημιουργία
ρωγμών, αν είναι εύθραυστο και για διά-
βρωση.

� Μην εκτίθετε το γεμάτο δοχείο μέσου ψεκα-
σμού για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ισχυρή
ηλιακή ακτινοβολία. Η υπέρβαση των θερμο-
κρασιών λειτουργίας πάνω από + 30 °C δεν
επιτρέπεται. Προστατέψτε τη συσκευή από
πάγο.

� Μετά από τη χρήση να καθαρίζετε αμέσως
και σχολαστικά το δοχείο, αμέσως μετά να το
στεγνώνετε καλά.

� Η επεξεργασία των μέσων ψεκασμού
που επιβαρύνουν το περιβάλλον πρέπει
να πραγματοποιείται αν είναι δυνατόν
στο αντικείμενο (σωστή δοσολογία), τα
αναπόφευκτα κατάλοιπα πρέπει να
αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία
συλλογής και να τροφοδοτούνται στα
ειδικά απορρίμματα.
Να τηρήτε τους νόμους και τις διατάξεις
κατά την αποθήκευση και την αποκο-
μιδή των ουσιών που είναι επικίνδυνες
για τους υδάτινους πόρους.

� Να διατηρήτε μακριά από παιδιά, ζώα και
νερά τις συσκευές και τα μέσα ψεκασμού.

� Τα βουλωμένα ακροφύσια δεν επιτρέπεται να
ξεβουλώνονται φυσώντας τα με το στόμα.

� Η συσκευή δεν προορίζεται για τη φύλαξη
υγρών, αλλά πρέπει να αδειάζει και να ξεπλέ-
νεται ημερησίως μετά από κάθε χρήση.

� Κατά την άντληση να παρατηρείτε πάντοτε τη
βαλβίδα ασφαλείας / εκτόνωσης πίεσης (A)
και να μην υπάρχει υπέρβαση της επιτρεπτής
υπερπίεσης των 3 bar.

� Να ελέγχετε τακτικά τα εξαρτήματα στα
οποία εφαρμόζεται πίεση, τα εξαρτήματα
στα οποία ρέει υγρό, τα χειριστήρια όπως και
τη βαλβίδα ασφαλείας / εκτόνωσης πίεσης
για την άψογη κατάστασή τους και τη λει-
τουργία τους. Σε περίπτωση υποψίας για
ύπαρξη ζημιών, να θέσετε αμέσως εκτός λει-
τουργίας τη συσκευή.
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� Μην αφήνετε τη συσκευή υπό πίεση για με-
γάλο χρονικό διάστημα.

� Μετά από μία 2ετή χρήση σας προτείνουμε
να πραγματοποιήσετε ένα προληπτικό και λε-
πτομερή έλεγχο των ψεκαστήρων πεπιεσμέ-
νου αέρα και αν είναι δυνατόν απευθείας από
τον κατασκευαστή. Απαγορεύετε να πραγμα-
τοποιείτε βελτιώσεις στο δοχείο.

� Οι επιδιορθώσεις σε αυτή τη συσκευή
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
από τα σημεία σέρβις της GLORIA. 
Τα ανταλλακτικά εξαρτήματα μπορείτε
να τα παραγγείλετε από τον ειδικό αντι-
πρόσωπο. Αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα,
τότε αυτός σας τα προμηθεύει όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα.

� ΠΡΟΣΟΧΗ!�
Θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή
ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία ευθύνης προϊ-
όντων δεν φέρουμε την ευθύνη για ζημιές
που έχουν προκληθεί από το προϊόν μας,
εφόσον η αιτία των ζημιών είναι μία αντικα-
νονική επιδιόρθωση ή δεν έχουν χρησιμοποι-
ηθεί σε μία αντικατάσταση εξαρτημάτων τα
αυθεντικά ανταλλακτικά εξαρτήματα της
GLORlA και η επιδιόρθωση δεν έχει πραγμα-
τοποιηθεί από το τμήμα εξυπηρέτησης πελα-
τών ή ένα εξουσιοδοτημένο εμπειρογνώ-
μονα. Αυτό ισχύει επίσης και για τα αξε-
σουάρ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος θανάτου λόγω πυρκαγιάς και/ή
έκρηξης!

F+

Από μία λανθασμένη χρήση της συσκευής
υπάρχει κίνδυνος θανάτου! Για αυτό να τηρήτε
τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας:
�Κατά τον ψεκασμό των υγρών δημιουργού-

νται λεπτά σταγονίδια. Για αυτό όταν χρησι-
μοποιείτε επικίνδυνες ουσίες να φοράτε την
κατάλληλη ενδυμασία προστασίας μαζί με
τα γάντια προστασίας και τα μέσα προστα-
σίας της αναπνοής. 
Σε περίπτωση ψεκασμού εύφλεκτων υγρών
(επιτρέπονται μόνο αυτά με σημείο ανάφλε-
ξης πάνω από + 55 °C!) να αποφεύγετε τις
πηγές ανάφλεξης στον περιβάλλοντα χώρο
και να φροντίζετε για επαρκή αερισμό του
χώρου εργασίας.

�Τα εύφλεκτα μέσα δεν επιτρέπεται να τοπο-
θετούνται με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Κίνδυνος για την υγεία λόγω της επαφής
με το υγρό καθαρισμού!
Το υγρό καθαρισμού μπορεί σε περίπτωση ει-
σπνοής, κατάποσης ή αποδοχής από το δέρμα
να προκαλέσει βλάβη στην υγεία με περιορι-
σμένη επίδραση.  Αν παρουσιαστούν κάποια
συμπτώματα ή σε περίπτωση αμφιβολίας,
τότε αναζητήστε αμέσως ένα γιατρό. 
Για αυτό να τηρήτε τις ακόλουθες οδηγίες
ασφαλείας:
- Να τηρήτε τις υποδείξεις ασφαλείας στις ετι-

κέτες των μέσων καθαρισμού. Ορισμένες συ-
σκευές καθαρισμού απαιτούν γυαλιά προ-
στασίας, γάντια προστασίας ή άλλα μέτρα
προστασίας.

- Να απαιτείτε πάντοτε ένα δελτίο δεδομένων
ασφαλείας  σύμφωνα με την οδηγία EΟΚ
91/155 από τον κατασκευαστή του ψεκα-
στήρα και να τηρήτε τις υποδείξεις.
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Εξοπλισμός
� Βαλβίδα ασφαλείας / εκτόνωσης πίεσης (A) 
� Λαστιχένιος σωλήνας πίεσης (B), με ενίσχυση

υφάσματος
� Βαλβίδα ταχείας κράτησης (C), σωλήνας ψε-

κασμού (D) mήκος 80 cm

Χρήση σύμφωνα με τον 
προορισμό
� Η βιομηχανική συσκευή PF 50 προορίζεται

για τον ψεκασμό αραιών καθαριστικών ου-
σιών, εφόσον αυτά δεν διαβρώνουν τα χρη-
σιμοποιημένα υλικά.
Η μέγιστη θερμοκρασία είναι + 30° C.

� Τα υγρά ψεκασμού είναι στις πρακτικές
εφαρμογές μείγματα από διάφορες ουσίες,
τη σύνθεση των οποίων γνωρίζει μόνο ο κα-
τασκευαστής της ουσίας. 
Η καταλληλότητα της συσκευής για ένα συ-
γκεκριμένο υγρό πρέπει για αυτό πριν από τη
χρήση να ελέγχεται από το χρήστη σε συννε-
νόηση με  τον κατασκευαστή της ουσίας. 

Η χρήση των αλκαλικών διαλυμάτων και των
οξέων επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση
με τον κατασκευαστή της συσκευής. Επιπλέον
μπορούν να ψεκάζονται και λεπτόρευστα λάδια.

Προβλέψιμη κατάχρηση
� Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Μυρμηκικό και υδροφθορικό οξύ σε κάθε
συγκέντρωση.

- Ουσίες ύγρανσης (τασιενεργές ουσίες), οι
οποίες μπορεί να προκαλέσουν ή να επιτα-
χύνουν τη δημιουργία ρωγμών στα χρησι-
μοποιημένα πλαστικά.

- Υγρά με θερμοκρασίες πάνω από + 30 °C.

- εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης κάτω
από + 55 °C.

- πολύ ελαιώδη, κολλητικά υγρά ή υγρά με
δημιουργία κατάλοιπων, τα οποία δεν αδει-
άζουν ούτε και ξεπλένονται τελείως από τη
συσκευή (λάδια και υγρά που περιέχουν
λάδια).

� Αν το απαιτήσετε τότε ο κατασκευαστής της
συσκευής διαθέτει μία λεπτομερή λίστα των
υλικών της συσκευής για ένα πιο ακριβή
έλεγχο.

� Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις στη συσκευή ή
η εφαρμογή σύμφωνα με τον προορισμό
αποκλείουν μία ευθύνη του κατασκευαστή
για τις ζημιές που θα προκύψουν.

Συναρμολόγηση
� Εικ. : Συναρμολογήστε τον σωλήνα ψε-

κασμού στη βαλβίδα ταχείας κράτησης.

� Εικ. : Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα με
τη βαλβίδα ταχείας κράτησης.

� Εικ. : Οδηγήστε τον κομμένο υπό κλίση
σωλήνα ανύψωσης 1 στην μικρή οπή στο-
μίου στο καπάκι του δοχείου και πιέσατε ίσια
προς τα κάτω. Σπρώξτε το παξιμάδι σύνδε-
σης του λαστιχένιου σωλήνα με το 1ο βήμα 
σπειρώματος πάνω στο στόμιο και βιδώστε
σταθερά. Αμέσως μετά πιέσατε τον λαστιχέ-
νιο σωλήνα στο στήριγμα του λαστιχένιου
σωλήνα 2 στην χοάνη πλήρωσης.

� Εικ. : Συνδέστε τη βαλβίδα ασφαλείας /
εκτόνωσς πίεσης στην μεγάλη οπή στομίου
στο καπάκι του δοχείου και βιδώστε στα-
θερά.
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Συναρμολόγηση ιμάντα-ζωστήρα:
� Εικ. : Συναρμολογήστε τον ιμά-

ντα/ζωστήρα  στις οπές που βρίσκονται προς
το κέντρο στις σφήνες ανάρτησης του δο-
χείου και για πρόσθετη ασφάλεια γυρίστε την
ελεύθερη άκρη και στερεώστε μέσω των
εξωτερικών οπών.

Έναρξη λειτουργίας

� Ξεβιδώστε την αντλία περιστρέφοντας προς
τα αριστερά – για αυτό απασφαλίστε πρώτα
τη σύνδεση της αντλίας, περιστρέψτε κατά
180°  μεταδώστε τη βιδωτή δύναμη στο περί-
βλημα της αντλίας μέσω της πλάτης των
άγκιστρων ασφάλισης.

� Πλήρωση δοχείου.

� Τοποθέτηση και βίδωμα της αντλίας.
� Φουσκώστε τη συσκευή. Ταυτόχρονα παρα-

τηρείτε τη βαλβίδα ασφαλείας / εκτόνωσης
πίεσης (A). Η μέγιστη πίεση επιτυγχάνεται,
όταν ανταποκρίνεται η βαλβίδα ασφαλείας /
εκτόνωσης πίεσης. Η πλεονάζουσα υπερ-
πίεση διαρρέει μέσω της βαλβίδας ασφα-
λείας / εκτόνωσης πίεσης.

� Με το πάτημα του μοχλού χειρισμού στη
βαλβίδα ταχείας κράτησης ενεργοποιείται η
διαδικασία ψεκασμού.

� Αν μειωθεί η πίεση του δοχείου μέχρι περ. τα
1,5 bar, τότε αυξήστε την πίεση για να εξα-
σφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή του
υγρού.

Εκκένωση και συντήρηση
� Για τη μείωση της υπόλοιπης πίεσης από το

δοχείο τραβήξτε τελείως προς τα πάνω το
κομβίο της βαλβίδας ασφαλείας / εκτόνωσης
πίεσης (A) τελείως προς τα πάνω. Η βαλβίδα
ασφαλείας / εκτόνωσης πίεσης επιτρέπεται
να χρησιμοποιείται μόνο με ακινητοποιημένη
τη συσκευή.

� Η αντλία ξεβιδώνεται προσεκτικά περιστρέ-
φοντας πρώτα προς τα αριστερά με μερικά
βήματα σπειρώματος, για να μπορέσει να
διαφύγει ενδεχομένως ο αέρας πίεσης που
έχει παραμείνει στο δοχείο. 
Αμέσως μετά ξεβιδώστε τελείως την αντλία
και αποσπάστε από το δοχείο.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Κίνδυνος για την υγεία λόγω
εξερχόμενου υγρού καθαρισμού!
Μία συσκευή με διαρροές ή τμήματα της
συσκευής με διαρροές μπορεί να οδηγήσουν
στην εκροή ή στον ψεκασμό του υγρού
καθαρισμού. 
Για αυτό να τηρήτε τις ακόλουθες οδηγίες
ασφαλείας:
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε την άψογη

κατάσταση και τη στεγανότητα της
συσκευής. Τραβήξτε ψηλά με το χέρι τη
βαλβίδα ασφαλείας / εκτόνωσης πίεσης
στο κουμπί και ελέγξτε αν επιστρέφει στην
αρχική του θέση.

- Να λειτουργείτε και να κινείτε η συσκευή
μόνο όταν βρίσκεται σε κάθετη θέση ή είναι
αναρτημένη με κλίση.

- Ελέγξτε όλες τις βιδωτές ενώσεις για σταθερή
έδραση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος για την υγεία λόγω της επαφής
με το υγρό καθαρισμού. 
Να τηρήτε την μεγ. ποσότητα πλήρωσης 
(βλ. Τεχνικά στοιχεία) και τη σωστή δοσολογία
του παραγωγού του μέσου ψεκασμού.
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� Μετά από τη χρήση αδειάστε και ξεπλύνετε
τη συσκευή.

Υπόδειξη!Μέσω του ανοίγματος πλή-
ρωσης μπορεί να αδειάσει τελείως το
υπόλοιπο του υγρού στο δοχείο (στα υγρά
που είναι επικίνδυνα για τους υδάτινους
πόρους, βλέπε το κεφάλαιο “Σημαντικές
οδηγίες ασφαλείας, όπως οδηγίες του πα-
ραγωγού του μέσου). Η επιλογή και η
αποκομιδή του υγρού πλύσης εξαρτώνται
από τις οδηγίες του κατασκευαστή του
μέσου. Προσέξτε επίσης και στην πλύση
την ανθεκτικότητα των υλικών της συ-
σκευής.

� Η διάρκεια ζωής της αντλίας μεγαλώνει ση-
μαντικά, όταν σε τακτικά χρονικά διαστήματα
επαλείφεται ο δακτύλιος Ο (E) της αντλίας με
λίπος που είναι ελεύθερο από ρητίνες και
οξέα.

� Για την αφαίρεση της ράβδου εμβόλου με τον
δακτύλιο Ο  (E) τραβήξτε τη λαβή της αντλίας
(F) τελείως προς τα πάνω, ασφαλίστε στην
τάπα-οδηγό (G) και περιστρέστε αριστερό-
στροφα με περιπου 1/8 περιστροφή.

Υπόδειξη!Η ισχυρή καταπόνηση λόγω
του τρόπου λειτουργίας (συμπεριλαμβα-
νομένης της μεταφοράς στη θέση εγκατά-
στασης και της αποθήκευσης σε περί-
πτωση μη χρήσης), των συνθηκών του πε-
ριβάλλοντα χώρου (της θέσης εγκατάστα-
σης και της θέσης αποθήκευσης σε
περίπτωση μη χρήσης), η ελλειπής συντή-
ρηση και φροντίδα μπορεί να οδηγήσουν
σε μία πρόωρη φθορά της συσκευής. Για
αυτό πριν από κάθε χρήση πρέπει να ελέγ-
χεται η ασφαλής και η καλή λειτουργική
κατάσταση όπως και αν υπάρχουν εξωτε-
ρικές ορατές ζημιές. Ιδιαίτερα αν παρου-
σιαστούν ελλείψεις που είναι επικίνδυνες

για την ασφάλεια ή τουλάχιστον κάθε 2
χρόνια πρέπει να ελέγχεται από εμπειρο-
γνώμονες ή από την υπηρεσία συντήρη-
σης του κατασκευαστή αν είναι δυνατή η
ακίνδυνη συνέχιση της λειτουργίας.

Πιστοποίηση / αξιολόγηση συμμόρφωσης
για μία δομική ομάδα σύμφωνα με το
άρθρο  3, παράγραφος  3 της οδηγίας για
τις συσκευές πίεσης 97/23/EΚ
Gloria Haus- und Gartengeräte GmbH
Postfach 31 61
D-58422 Witten
Πιστοποιούμε ότι τα εξαρτήματα που φέρουν
πίεση του ψεκαστήρα πεπιεσμένου αέρα 
5 λίτρων
CleanMaster PERFORMANCE   PF 50
Αρ. είδους 620....
ταυτίζονται με την οδηγία 97/23/EΚ, άρθρο 3,
παράγραφος 3. 

Witten, 01.11.14

Ludger Strunk, Διευθυντής τμήματος κατασκευών
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Αρ. είδους

θέση Best.-Nr. Ονομασία

1 728 880.0000 Αγωγός ψεκασμού πλ.

2 728 881.0000 Βαλβίδα ταχείας κράτησης πλ.

3 728 882.0000 Σωλήνας ψεκασμού πλ. με ακροφύσιο

4 728 883.0000 Ακροφύσιο πλ.

5 728 884.0000 Αντλία πλ.

6 727 984.0000 Βαλβίδα ασφαλείας / εκτόνωσης πίεσης πλ.

7 509 280.0000 Ιμάντας/ζωστήρας πλ

8 539 225.0000 Χοάνη πλήρωσης

9 728 890.0000 Δοχείο πλ. CM 50 με θέση. 6, 8, 10

10 516 050.0000 Δακτύλιος ποδιού

11 728 885.0000 Σωλήνας προέκτασης

728 886.0000 Σετ στεγανοποιητικών
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