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Originální návod k obsluze

  Upozornění! 
Před prvním uvedením postřikovače do 
provozu si důkladně pročtěte tento návod k 

obsluze a dbejte bezpodmínečně všech 
bezpečnostních pokynů! 

Tlakový postřikovač



Bezpečnostní předpisy 
Rozsah použití 
• Tlakový postřikovač je vhodný ke stříkání 

schválených tekutých prostředků k ochraně
rostlin, k likvidaci škůdců a plevelů, ale i tekutých 
hnojiv prodávaných v autorizovaných odborných 
prodejnách. 

•  Je nezbytné dodržovat pokyny výrobců
prostředků pro ochranu rostlin. 

• Doporučujeme používat pouze s příslušnými 
státními institucemi schválené prostředky pro 
ochranu rostlin.  

• Při změně postřikového prostředku se musí 
postřikovač důkladně vyčistit. Zamezí se tím 
event. nežádoucím chemickým reakcím. 

• Nepoužívejte tekutiny s teplotou vyšší než 40°C 
• Ke všem ostatním účelům – jako např. stříkání 

laků nebo rozstřikování dezinfekčních a 
impregnačních prostředků – se postřikovač
nesmí používat. 

Bezpečné zacházení s prostředky pro ochranu 
rostlin 
• Prostředky pro ochranu rostlin se nesmí – ani 

zpětným nasáním při plnění – dostat do veřejné 
kanalizace, nesmí být rozstříkány na úhorech, 
nesmí se dostat do přírodních zdrojů vody nebo 
být přidány do domovního odpadu. Prostředky 
pro ochranu rostlin, resp. jejich zbytky je potřeba 
zachytit do vhodné nádoby a odevzdat na 
sběrných místech pro chemikálie z domácností. 
Informace o sběrných místech pro likvidaci 
chemikálií z domácností získáte na komunálním 
správním úřadě. 

• Během práce s prostředky pro ochranu rostlin 
nejíst, nekouřit a nepít. 

• Zamezte přímému kontaktu s prostředky pro 
ochranu rostlin. 

• Pokud se Vám během práce udělá nevolno, 
nebo budete-li nadměrně unavení, okamžitě
práci ukončete. Pokud bude stav přetrvávat, 
ihned vyhledejte lékaře. 

• Práci s postřiky nikdy nedovolte dětem ani 
osobám, které nejsou se zacházením s postřiky 
seznámeny. 

• Při změně postřiku musí být nádrž na postřik 
důkladně vyčištěna. Postřikovač po vyčištění 
nádoby na postřik ale před naplněním novým 
postřikem nejprve použít s čistou vodou, aby se 
vypláchly zbytky z čerpadla a hadiček. Zamezí 
se tím event. chemickým reakcím. 

• Po ukončení práce připravte postřikovač podle 
údajů v kapitole „Čištění, péče a uskladnění“ k 
uložení. Obličej a ruce si důkladně omyjte vodou 
a mýdlem, pracovní oděv odložte a pravidelně
ho perte..  

Pracovní oděv 
Během používání postřikovače noste oděv a 
ochrannou výbavu odpovídající předpisům. 
• Při používání prostředků pro ochranu rostlin se 

musí nosit účelný ochranný oděv, který chrání 
všechny části těla (rukavice, pokrývka hlavy, 
ochrana nohou, ochrana těla – např. gumová 
zástěra, případně respirátor. 

Další bezpečnostní pokyny pro použití, čištění 
a údržbu 
• Nepoužívejte tlakový postřikovač, pokud jsou ve 

Vaší blízkosti jiné osoby (zvláště děti) nebo 
zvířata. Uživatel je zodpovědný za škody 
způsobené třetím osobám pokud je zraní osobně
nebo poškodí jejich majetek. 

• Postřiková kapalina, která zbyla po ošetření pole 
nebo zahrady se silně zředí (např.1 : 10) a pak 
se rozstříká po již ošetřené ploše.  

• Po každém použití a zvláště na konci postřikové 
sezóny musí být  přístroje pro ochranu rostlin a 
nádrže, stejně tak jako všechny díly, které přišly 
do kontaktu s postřikovou kapalinou zvlášť
pečlivě vyčištěny a propláchnuty. Zbytky postřiků
pro ochranu rostlin mohou způsobovat korozi a 
tím poškození postřikovače. K čištění 
doporučujeme čistič na postřikovače SOLO v 
dávkovací lahvi 500 ml, obj.č.4900600. Zvláštní 
pozornost věnujte opotřebovávajícím se dílům 
jako tryskám, filtrům a těsněním. Trysky nečistěte 
tvrdými předměty. 

• Poškozené díly neprodleně vyměňte. Použijte k 
tomu pouze originální náhradní díly. 

• Při všech opravách a údržbových pracích musí 
být postřikovač bez tlaku. 

Ke zkoušce odolnosti výrobních materiálů
uživatelem eventuálně ve spojení s výrobcem 
postřikového prostředku Vám poskytne výrobce 
postřikovače na Vaši žádost informaci o použitých 
materiálech. Na škody způsobené použitím 
nepřípustných prostředků se nevztahuje záruka 
výrobce. 
Objeví-li se poruchy jakéhokoliv druhu, jako např.: 
• netěsnosti 
• známky poškození, praskliny atd. 
• jiné závady 
musí se z postřikovače neprodleně vypustit pomocí 
bezpečnostního ventilu (a) tlak. Postřikovač se 
nesmí dále používat a musí se dát zkontrolovat do 
autorizované odborné dílny. 
Před zatažením za bezpečnostní ventil (a) musí 
stát postřikovač vždy rovně. POZOR: Nepřibližujte 
obličej 



Použití prostředků pro ochranu rostlin 
Postřikové prostředky používat dle předpisů jejich 
výrobce. Množství zvolit podle skutečné potřeby. 

Použít pouze tolik postřikové kapaliny, kolik je 
potřeba. 

Prostředky pro ochranu rostlin používejte pouze 
venku, nikdy v bytech, stájích nebo skladech 
potravin a krmiv. 
Práškové prostředky pro ochranu rostlin nejprve 
vložte do zvláštní nádoby, dobře promíchejte a 
teprve potom naplňte do postřikovače. 
U tekutých prostředků pro ochranu rostlin naplňte 
nádrž z ¼ vodou, přidejte postřikový prostředek 
v tekuté formě smíchaný s vodou, doplňte 
potřebné množství vody a dobře promíchejte. 
Při použití postřikových prostředků, které jsou 
vyrobeny z rostlinných preparátů je potřeba dbát 
na to, aby kapalina byla před plněním 
přefiltrována. 

Bezpodmínečně dbejte bezpečnostních 
předpisů jednotlivých výrobců postřikových 
prostředků! 

Plnění 
Před demontáží veškerých součástí a před 
otevřením čerpadla se musí postřikovač zbavit 
tlaku zatažením za bezpečností ventil (a). 

Při zatažení za bezpečnostní ventil (a) musí stát 
postřikovač vždy kolmo. K plnění postřikovou 
kapalinou se vyšroubuje čerpadlo. Čerpadlo 
vyšroubovat proti směru hodinových ručiček. 
Nepoužívat žádný nástroj! 

Postřikovou kapalinu naplňte maximálně po 
nejvyšší značku na nádrži. 

Model 403: 1,25 l  

Model 404: 2,00 l 

Zamezte přímému spojení mezi plnící hadicí a 
obsahem nádrže. 
Postřikový prostředek se nesmí dostat zpětným 
nasáním do vodovodní sítě. 
Při plnění postřikovými prostředky je třeba dbát na 
to, aby životní prostředí, domácnost a vodovodní 
síť nepřišly s postřikovým prostředkem do 
kontaktu. 
Neplnit nádrž více než po maximální značku. Je 
třeba vyloučit přelití nádrže, znečištění vodních 
toků a dešťové a odpadní kanalizace. 

Kapalinu dobře promíchat. Nasadit čerpadlo a 
opět ho pevně dotáhnout ve směru hodinových 
ručiček. 

Dodatečně k údajům uvedeným zde a v kapitole 1 
odkazujeme ještě na poučení 2079 „Plnění 
přístrojů pro ochranu rostlin“. 

Stříkání 
Pumpujte, tím že budete držadlem čerpadla (b) 
pohybovat nahoru a dolů, až je v nádrži dosažen 
tlak potřebný pro stříkání. (Přetlak se vypustí 
samovolně přes bezpečnostní ventil.) 

Stlačením ručního ventilu (c) začněte stříkat. 
Uvolněním se proces stříkání přeruší. 

Čištění, péče a uskladnění 

Po každém použití vypustit tlak, postřikovač přitom 
musí stát vždy rovně. Vyprázdnit nádrž, pečlivě
vyčistit a propláchnout čistou vodou. Zbytky 
postřiků nevylévat do kanalizace, nýbrž zlikvidovat 
předepsaným systémem o likvidaci komunálního 
odpadu. 

K vyčištění postřikovače uveďte postřikovač do 
provozu s čistou vodou (případně použijte čistící 
prostředek). 

Stříkací trysku (d) průběžně čistěte vodou a 
měkkým kartáčkem. Neprofukujte trysku ústy! 

Nikdy nepoužívat agresivní čistící prostředky 
obsahující kyseliny a rozpouštědla (např. benzín) . 

Postřikovač vždy úplně vyprázdnit a skladovat na 
suchém místě kde nemrzne a je chráněné před 
slunečním zářením.
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