
       

 

 

 

JAK POPRAWNIE WŁĄCZYĆ OPRYSKIWACZ SPALINOWY? 

MODEL BP-8621, BP-8622 

 

 

Opryskiwacz spalinowy wyposażono w dwie dźwignie sterujące, czarną i czerwoną. 

Czarna dźwignia służy do otwierania klapy zasypowej na dnie zbiornika podczas opylania 

materiałami suchymi. UWAGA! W trakcie oprysków czarna dźwignia powinna być 

domknięta!  

Czerwona dźwignia służy do regulacji prędkości obrotowej silnika. Jest to dźwignia gazu i 

podczas rozruchu powinna być ustawiona w pozycji 2 lub 3. W pozycji 0 następuje 

zgaszenie silnika na skutek zamknięcia dopływu powietrza i paliwa. 

 

Trzy elementy przy gaźniku to zawór paliwa, dźwignia ssania i zawór spustowy paliwa z 

gaźnika. Zawór paliwa – biały, na przewodzie paliwowym – jest otwarty przy ustawieniu 

pionowym dźwigienki. 

Dźwignię ssania – metalową, przy filtrze powietrza – ustawiamy w pozycji do góry przy 

rozruchu. Po chwili, gdy silnik się rozgrzeje, należy opuścić ją do dołu. 

Zawór spustowy paliwa – metalowa dźwigienka, na samym spodzie gaźnika – 

przeznaczony jest do opróżniania komory pływakowej gaźnika z paliwa, w przypadku 

dłuższego okresu przestoju, wynoszącego dwa, trzy tygodnie.  

 

Silnik  dwusuwowy opryskiwacza spalinowego zasilany jest mieszanką benzyny i oleju. W 

trakcie okresów przestoju w pracy silnika, wytrącają się osady zatykające dyszę 

paliwową, w skutek czego konieczne jest czyszczenie gaźnika. Aby uniknąć takiej sytuacji, 

zaleca się opróżnianie gaźnika z paliwa.  

 

 

 



 

 

                     

 

 

Kupiliście produkt firmy Bass i macie problem z jego obsługą?  

Obawiacie się, że urządzenie mogło się uszkodzić?  

Coś nie działa, tak jak powinno?   

 

Możecie liczyć na naszą pomoc! 

 

Staramy sie rozwiązywać wszelkie Państwa problemy związane z użytkowaniem naszych towarów.  
Pomoc w kwestii problemów technicznych i usterek zapewni Wam nasz serwis. Natomiast wszelkie inne pytania i wątpliwości, 

nie dotyczące spraw czysto serwisowych, prosimy kierować mailowo na adres: 

 
info@basspolska.com 

 
Kontakt z naszym serwisem:                      www.serwis.bass.pl 

 
Email:                                                                  serwis@basspolska.pl  

 
Rejestracja Reklamacji Serwisowej:        rejestracja.napraw@basspolska.com 

Telefon (tylko kwestie serwisowe):         (22) 7265720 
 

W wiadomościach email prosimy o podanie: 

nazwy urządzenia, 

modelu urządzenia, 

rodzaju problemu 

danych kontaktowych 

 

http://www.serwis.bass.pl/

