
 
 
 
 

Butelia de gaz nu este inclusa 

Fata de modul clasic de administrare cu benzi, folosind foggerul Burgess, obtii o 

eficienta mai mare si viteza de lucru redusa. Iar inchiderea stupilor nu mai este 

necesara dupa tratament. 

Producatorul recomanda folosirea aparatului doar cu un singur agent: Gaz 

lampant/Lichid de aprins carbunii. Folosirea oricarui alt produs duce la 

infundarea serpentinei aparatului sau, mai grav, la afectarea familiei de albine 

prin introducerea unui produs foarte volatil, la o temperatura foarte ridicata in 

stup, fapt ce creaza un risc de autoaprindere in stup. 

Instrucțiuni BURGESS S/N 16443652N 

Pregătirea vaporizatorului pentru funcționare 

1. Asigurați-vă că declanșatorul este blocat apăsând butonul de blocare din fața 

declanșatorului 

spre dreapta. Acest lucru va preveni pomparea accidentală a insecticidului în 

bobină. 

2. Deșurubați borcanul de plastic cu insecticid . Nu umpleți prea mult. 

Insecticidul trebuie să nu 

aibă scame sau alte materii străine care să înfunde mecanismul pompei. 

Strecurarea lichidului 

printr-o cârpă fără scame înainte de a-l turna în recipient va asigura curățenia 

acestuia. Asigurați- 

vă că recipientul este înșurubat bine, astfel încât să nu se desprindă în timp ce 

unitatea este în 

funcțiune. 

 Utilizați numai cu insecticid (gaz lampant sau ulei parafina ) Utilizarea altor 

insecticide sau 

substanțe chimice poate deteriora dispozitivul de aburire și poate duce la 

condiții nesigure. 

3. Supapa de combustibil situată pe partea dreaptă a unității trebuie să fie 

complet 

închisă. Introduceți recipientul de propan în canalul din spatele atomizatorului. 

Împingeți ușor 

pentru a cupla firele, rotindu-vă în sensul acelor de ceasornic până când cilindrul 

este bine filetat 

în poziție. 

4. Inspectați întotdeauna orificiul filetat al cilindrului de propan și îndepărtați 

orice murdărie sau 

resturi care ar putea fi prezente. Instrucțiuni de utilizare1. Asigurați-vă că 

declanșatorul este 

blocat.2. Așezați vaporizatorul pe o suprafață plană când aprindeți și 

preîncălziți.3. Loviți chibritul 

și puneți-l sub bobină vizibilă prin carcasă.4. Deschideți supapa de combustibil și 

maxim ¼ de 



tură. Aprinderea va avea loc imediat. 

5. În cazul în care gazul stinge chibritul, opriți gazul și așteptați 30 de secunde 

înainte de a 

încerca să reaprindeți. 

6. Dacă arzătorul nu se aprinde, asigurați-vă că butelia de gaz propan nu este 

goală, este 

înșurubată bine și nu este filetată în cruce (nu trebuie să fie vizibile filetele 

rezervorului). Nu lăsați 

gazul să scape fără aprindere promptă. 

7. Lăsați vaporizatorul să se preîncălzească timp de 1-2 minute. În timpul 

preîncălzirii, poate 

apărea o flacără în jurul giulgiului. Acest lucru este normal și nu ar trebui să fie 

un motiv de 

îngrijorare. Întotdeauna preîncălziți dispozitivul de ceață timp de unul până la 

două minute, 

menținând în același timp celula la nivelul solului. Nepreîncălzirea arzătorului 

poate cauza o 

flacără necontrolată în arzătorul de ceață, în cazul în care acesta este îndreptat 

spre 

sol. Nepreîncălzirea arzătorului poate, de asemenea, înfunda orificiul arzătorului, 

dăunând 

aburitorului. 

8. Eliberați dispozitivul de blocare a declanșatorului și aburitorul este gata de 

funcționare. Cilindri 

de combustibil pentru aburitor1. Cebul este alimentat de orice butelie standard 

de gaz 

propan. Fiecare cilindru va asigura aproximativ 2 ore și jumătate de aburire 

continuă.2. Puteți 

achiziționa butelii de propan suplimentare de la majoritatea magazinelor de 

hardware, de reduceri 

și de articole sportive.3. Vă recomandăm să folosiți 14,1 oz. butelie de propan stil 

înalt. Utilizarea 

celui mai scurt, de 16 oz. cilindrul felinarului poate provoca o erupție sau arsuri 

necontrolate.4. Majoritatea buteliilor de combustibil vin cu capac de protecție 

peste orificiul de 

evacuare a gazului. Înlocuiți acest capac când depozitați cilindrul de combustibil. 

Înainte de 

depozitare sau utilizare, asigurați-vă că orificiul de evacuare a combustibilului 

este curat și fără 

reziduuri. Proceduri de operare a aburitorului1. Pentru ceață uscată adecvată, 

pompați 

declanșarea la intervale de 3 până la 4 secunde. Pomparea prea frecventă va 

duce la o ceață 

umedă.2. Dacă apare o flacără la capătul duzei, opriți imediat pomparea. Opriți 

supapa de 

propan. Așezați vaporizatorul pe o suprafață stabilă, neinflamabilă. Flacăra se va 



opri după 

eliminarea excesului de insecticid.3. Atenție: carcasa va deveni foarte fierbinte în 

timpul 

funcționării. Nu lăsați-l să intre în contact cu pielea, îmbrăcămintea sau orice 

material 

combustibil. Acționați întotdeauna aburitorul cu țeava la nivel cu solul. 

Îndreptarea dispozitivului 

de aburire în jos poate permite propanului lichid să astupe torța, să provoace o 

aprindere sau 

arsuri necontrolate. 

Durata garantiei de 365 ZILE 

 

Pulverizator BURGESS- productie USA 

Inainte de a aprinde scanteia va rugam sa pulverizati pana cand vedeti ca 

substanta 

iese din serpentina. 

 Tratament cu TAKTIC: 

100 ml gaz lampant + 7 ml Taktic 

100ml lichid aprins carbuni + 10 ml Taktic, sau 

100ml lichid aprins carbuni + 5ml Varachet Forte 

Cu unul dintre dozajele de mai sus se pot trata in jur de 40-50 stupi. 

Alt mod de utilizare 

-         In recipient se amesteca gaz lampant cu Taktic( sugeram 1 L de gaz 

lampant si 

intre 50-70 ml Taktic sau 100 ml gaz lampant si intre 5-7% Taktic); 

-         Se ia capacul de la butelie si se introduce in locul amenajat prin infiletare; 

-         Se apasa pe butonul de la maner pana cand substanta iese prin serpentine; 

-         Cu ajutorul butonului din partea dreapta se rasuceste pana se deschide 

supapa de gaz, se da un volum mai mare dupa care cu ajutorul butonului pentru 

scanteie se apasa pana se observa flacara pe serpentina; 

-         Dupa ce serpentina se incalzeste debitul de gaz poate fi redus; 

-         In aproximativ 2-3 minute aparatul va fumega usor; in acel moment 

substanta 

este pregatita pentru pulverizare; 

-         Pulverizarea se face prin simpla apasare a butonului de la maner; se 

recomanda un singur fum/stup de la aproximativ 2 cm de urdinis( aerul este 

fierbinte) si nu necesita inchiderea stupului; 

-         In timpul folosirii se recomanda utilizarea mastii de protectie cu filtru de 

aer, 

deoarece pot aparea usturimi la ochi si nas. 

-         Dupa folosire se opreste alimentarea cu gaz, iar butelia poate sa ramana 

atasata de aparat, la fel si recipientul cu solutie, pana la urmatorul tratament. 

Pulverizatorul impotriva varoozei (Foggerul) este unul dintre cele mai noi 

produse 

descoperite, de dimensiuni mici si usor de folosit. 

     Date tehnice: 



Recipientul de PVC pentru solutie 

Combustibil: gaz butan 

Serpentina pt aburi: 8 cm 

Greutate: ~1.1 kg 

Dimensiune: 420(L) x 100(l) x 300(h) mm 

   Operatiuni: 

Este necesar ca inainte de folosirea acestui fogger sa folositi imbracaminte 

adecvata 

pentru protectie. 

Sa nu fie materiale explozibile sau inflamabile in apropierea acestor produse. 

Nu trebuie lasate la indemana copiilor sau in apropierea mancarurilor. 

Nu trebuie lasat nesupravegheat dupa pornire. 

   Pregatire: 

 

Umpleti recipientul de PVC cu solutia si gazul lampant in proportie adecvata (50-

70 

ml Taktic/1 L gaz lampant)  apoi apasati usor butonul de emisie gaz lampant 

pana 

cand acesta ajunge la iesirea din serpentina. 

Se verifica ca butonul de gaz sa fie inchis. 

Instalati butelia de gaz invartind usor in sensul invers al acelor de ceasornic. 

Se porneste butonul de gaz pana se aude un sunet de gaz, apoi se apasa butonul 

rosu pentru pornire producand scanteia. 

Dupa cateva minute serpentina se incalzeste (se inroseste) dupa care se poate 

pulveriza solutia la intervale de 4-5 secunde. 

   Atentie: 

Nu pulverizati pe oameni. 

Nu atingeti cu mana sau cu hainele serpentina incinsa deoarece va puteti arde. 

Invartiti in sensul acelor de ceasornic butonul de gaz pentru a opri alimenatarea 

cu 

gaz. 

Dupa folosire deconectati butelia de gaz. 

A nu se lasa la indemana copiilor !!! 
 


