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INFORMACE
Návod k použití je nepostradatelný při používání tlakového postřikovače.
Uchovejte jej pečlivě a dobře si jej přečtěte. V příp. pochybnosti kontaktujte
svého prodejce.
Tlakový postřikovač smí používat, skladovat a opravovat výhradně osoby,
které rozumí jeho způsobu fungování.
Výrobce nezodpovídá za škody na produktu, které způsobily osoby
svým nevhodným zacházením s postřikovačem.
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III.Technické údaje

Typ: .................................... tlakový postřikovač

Rozměr: ............................. 180×180×430 mm

Hmotnost netto: ................1,13 kg

Objem nádrže:................... 5 l

Tlak: ...................................max. 2,5 bar

I. Všeobecný popis

Tlakový postřikovač je určen na postřik vodou a prostředky na 
ochranu rostlin v předepsané koncentraci. Obzvláště je vhodný 
na hubení škůdců.

II. Složení a vlastnosti 

Složení: 
tlakový postřikovač je složen z těchto částí: nádrže, 
příslušenství pumpy, ruční sprchy a popruhu. 

Vlastnosti:
1) Tlakový postřikovač umožňuje svojí jednoduchou 

manipulací jak úsporu času tak i rychlé vytvoření síly a 
konstantního tlaku.

2) Výrobek obsahuje přepínač, který umožňuje vytvořit přímý 
proud nebo kuželovitý proud. 

3) Postřikovač je vyroben z materiálů nejvyšší kvality.



Pro správnou funkci výrobku si před 
používáním přístroje prosím důkladně 
přečtěte návod k použití a dodržujte jej.

Uživatel musí nosit ochrannou masku, klobouk, 
ochranný oděv, nepropustné rukavice
a gumové holínky.

Prostředky na ochranu rostlin musí být uloženy 
mimo dosah dětí.  Používání těchto 
prostředků musí být vždy prováděno přesně dle 
návodu výrobce.

Nikdy nestříkat na lidi a zvířata. Nikdy nestříkat 
proti větru.  

Chemický odpad se musí vždy uchovávat v k 
tomu určených nádobách
a nikdy se nesmí vylít do půdy nebo do vodních 
toků.

Unavené, nemocné, zraněné a těhotné osoby 
se nesmí dostat do kontaktu
s rozstřikovanými pesticidy.

IV. Bezpečnostní pokyny 



Není vhodné pro zápalné tekutiny, 
žíraviny, rozpouštědla,
vysoce koncentrované pesticidy. 
Dodržte delší období mezi postřikem 
prostředky na ochranu rostlin a sklizní. 

Po použití musí být přístroj důkladně umyt - k 
zamezení poleptání chemikáliemi a zamezení 
možných chemických reakcí, které mohou 
vzniknout na základě různých chemických 
substancí mezi předchozím a následným 
použitím.

Postřikovač uložit na bezpečné místo
mimo dosah dětí.

Není vhodné pro tekutiny s teplotou
nad 40°C. Zádový postřikovač se nesmí 
používat při teplotě nad 45°C a pod -10°C.

Pracuje-li vzduchová komora pod vysokým 
tlakem, nesmí být hadice nikdy odšroubovaná 
z pumpy. Tím se vyvarujete příp. zranění, která 
mohou vzniknout neúmyslným rozstřikováním 
tekutiny.



Před použitím tlakového postřikovače
proveďte zkoušku s čistou vodou, abyste se
ujistili, že všechny díly fungují. 
Mezitím promažte těsnící kroužek nebo jiné
pohyblivé díly, tím se vyhnete rozmělnění a 
odporu. 

Příprava chemických látek musí vždy probíhat
dle návodu a údajů výrobce. 
Je zakázána jakákoliv změna neautorizovaného 
ředění, toto může vyvolat vážné újmy na zdraví
osob a zvířat a škody v přírodě. 
Po ukončení postřiku je nutné se převléknout a 
dobře umýt nechráněné části těla tekoucí 
vodou ( obličej a ruce ). V příp. použití vysoce 
jedovatých pesticidů doporučujeme se 
osprchovat.

Po použití postřikovač řádně vyčistit vodou a 
obráceně jej postavit.

Nádoby od chemikálií se musí zlikvidovat 
jako nebezpečný odpad. Rozeberte jednotlivé
části postřikovače a odvezte do sběrného dvora. 



Artikl Popis
přetlakový ventil 

mosazná tryska

ruční sprcha 48 cm

sada o-kroužků ( těsnění ) 

příslušenství pumpy

postřikovací hadice

R-254
T-255
D-255
G-255
V-255
P-254

V. Náhradní díly

VI. Použití

Odšroubujte příslušenství pumpy z nádrže. 
Naplňte nádrž tekutinou k postřiku a našroubujte zpět 
příslušenství pumpy. Příslušenstvím pumpy pohybem nahoru a 
dolů vytvoříte tlak, pak můžete postřikovač použít.
 



VII. Čistění  

Po každém použití je nutné všechny díly postřikovače
čistit.  

VIII. Skladování 

Postřikovač uložte na suché místo mimo dosah dětí.

IX. Poruchy

problémy příčiny odstranění 
nedostatku 

slabý nebo žádný postřik může být poškozeno 
těsnění 

vyměnit těsnění

tlak se snižuje píst nebo těsnění 
(o-kroužek ) mohou být 
poškozeny 

vyměnit píst nebo těsnění 
( o-koužek )

postřikovač nelze 
natlakovat ( tyčí ) 

může být poškozeno 
těsnění, možné špatné 
připevnění příslušenství 
pumpy

nově umístit těsnění,  
připevnit správně 
příslušenství pumpy 


