
 

 

POUŽITÍ 

• Rozstřikujte pouze vodou rozpustné chemikálie. 

• Během používání zajistěte dostatečné větrání. 

• Po použití si umyjte ruce a obličej 

• Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření. 

• Upevněte pouze kování. 

• Vyplachujte vnitřní část postřikovače před a po použití. 

• Pravidelně provádějte údržby a opravy. 

• Vždy si přečtěte pokyny výrobce chemických látek, které používáte. 

POZOR! 

• Nerozstřikujte hořlavé kapaliny nebo rozpouštědla. 

• Nenechávejte naplněný postřikovač bez dozoru. 

• Při rozstřikování nejezte, nepijte a nekuřte. 

• Nepoužívejte postřikovač při větrných podmínkách. 

• Nepoužívejte postřikovač v uzavřených prostorách. 

• Nenechávejte v dosahu dětí. 

• Nepřeplňujte postřikovač. 

• Nestlačujte naplněný postřikovač. 

• Nenechávejte postřikovač v blízkosti otevřeného ohně, nebo na horkém 
povrchu. 

• Neupevňujte kovové součásti pomocí kleští atd. 

• Nedovolte, aby si děti hrály s postřikovačem. 

• Neupravujte postřikovač, ani pojistný ventil. 
 

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

UPOZORNĚNÍ: OBSAH POSTŘIKOVAČE JE POD TLAKEM. PŘED POUŽITÍM SI 
PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE: 

• Při používání postřikovače vždy noste ochranné oblečení, rukavice a masku. 

• Používejte a uchovávejte postřikovač mimo dosah dětí. 

• Pokud používáte postřikovač při větrných podmínkách, vždy rozstřikujte 

kapalinu směrem od vás, ve směru větru,  

• Nestříkejte kapalinu na osoby nebo zvířata. 

• Před použitím postřikovače se ujistěte, že jsou všechny části neporušené a 

kapalina má pod 40°C. 

• ostřikovače s chemikáliemi mohou být při použití, nebo styku s pokožkou 

nebezpečné. Vždy si přečtěte bezpečnostní pokyny, případně se obraťte 

na odborné informační centrum, či lékaře. 

• Před doplňováním, nebo údržbou vždy vypusťte tlak. 

• Nenechávejte postřikovač bez dozoru a přímém slunečním světle. 

 

  

 

 

 

 

 

Postřikovač tlakový zahradní 

ČÍSLO POLOŽKY: 45249 
TENTO POSTŘIKOVAČ JE URČEN POUZE K 

DOMÁCÍMU UŽITÍ. POUŽÍVEJTE POUZE PESTICIDY 

NA ZÁKLADĚ VODY, HERBICIDY A HNOJIVA, NESMÍ 

BÝT POUŽITY K JINÉMU ÚČELU. 
 

MOHOU POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÉ OSOBY 
 

Přeloženo z originálu



 

  
 

SEZNAM DÍLŮ 
 

1 Rukojeť postřikovače 12 Tryska 

2 Bezpečnostní ventil 13 Měděná trubička 

3 Hlaveň čerpadla 14 Víko nádrže 

4 Spojovací materiál 15 Spoušť 

5 Upevňovací kroužek O 16 Hadice 

6 Kroužek čerpadla O 17 Měkká rukojeť 

7 Sací ventil 18 Kovová rukojeť 

8 Kolo 19 Těsnění bezpečnostního 
ventilu 

9 Kryt kola 20 Kovový šroub 

10 Hřídel kola 21 Podložka 

11 Nádrž   

 

NÁVOD K OBSLUZE: 

• Před doplňováním nebo údržbou vždy uvolněte tlak z lahve. Provedete to tak, 

že pomalu pootočíte bezpečnostním ventilem (2) o čtvrtinu otáčky, dokud není 

vzduch vypuštěn. 

• Namontujte sestavu čerpadla do lahve a pevně utáhněte rukou, abyste 

postřikovač dobře utěsnili.  

NEPŘEPLŇUJTE POSTŘIKOVAČ! 

• Stlačte několikrát rukojeť čerpadla. Nečerpejte, dokud bude otevřen 

bezpečnostní ventil (2). 
• Bezpečnostní ventil se zavře, jakmile klesne tlak. Při postřikování čerpadlo 

udržuje stálý tlak. 

• Stiskněte palcem spoušť (15). Nastavte trysku (12) tak, aby vznikl požadovaný 

rozptyl kapaliny. Zašroubujte pro jemný postřik, uvolněte pro větší proud. 

11 • Před doplňováním nebo údržbou vždy uvolněte tlak z lahve. Provedete to tak, 

                       že pomalu pootočíte bezpečnostním ventilem (2) o čtvrtinu otáčky, dokud není 

                       vzduch vypuštěn. 
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