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Ručný tlakový postrekovač 
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám za kúpu tohto ručného tlakového postrekovača FIELDMANN. Pred jeho 
použitím si, prosím, pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte ju na 
prípadné neskoršie použitie.
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Všeobecné bezpečnostné pokyny

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
  VAROVANIE! 

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

 Opatrne produkt vybaľte a nevyhadzujte žiadnu časť balenia skôr, než vybalíte a nájdete všetky súčasti.
 Uložte produkt na suchom mieste mimo dosahu detí.
 Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny. V prípade nedodržania upozornenia a pokynov hrozí 

nebezpečenstvo nehody, požiaru a/alebo vážneho zranenia.

Balenie
Produkt je umiestnený v obale zabraňujúcom jeho poškodenie počas prepravy. Tento obal predstavuje znovu 
využiteľnú surovinu a preto ho môžete odovzdať na recykláciu.

Pokyny na používanie
Pred začatím práce s týmto zariadením si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pravidlá a pokyny na používanie. 
Dôkladne sa oboznámte s ovládacími prvkami zariadenia a so správnym spôsobom jeho používania. Uložte 
tento návod na bezpečné miesto na neskoršie použitie. Odporúčame vám, aby ste si aspoň počas platnosti 
záruky uschovali originálny obal vrátane vnútorných baliacich materiálov, pokladničný odklad a záručný list. 
V prípade prepravy zabaľte zariadenie do originálnej škatule od výrobcu, aby bola zaistená maximálna ochrana 
produktu počas prepravy (napr. odvoz alebo odoslanie do servisného strediska). 

Poznámka: Ak budete zariadenie odovzdávať ďalšiemu používateľovi, priložte k nemu aj návod. 
Dodržiavanie pokynov na používanie uvedených v priloženom návode je nevyhnutným predpokladom 
správneho používania zariadenia. Návod na obsluhu obsahuje okrem pokynov na obsluhu aj pokyny 
na vykonávanie údržby a opráv. 

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté v dôsledku 
nedodržiavania pokynov v tomto návode.
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2. SYMBOLY

Prečítajte si tento návod na obsluhu.

Symbol varovania – Buďte ostražití 
a dodržujte všeobecné bezpečnostné 
pokyny.

Objem nádoby pribl. 6,25 litra alebo 
11 pínt. Nie je možné naplniť celý objem.

Max. kapacita plnenia: Pribl. 5 litrov alebo 
8,8 pinty.

Chráňte nádobu pred slnečným žiarením!

Nie je určené na použitie s ľahko zápalnými 
tekutinami!

Nestriekajte na iné osoby!

Postrekujte iba rastliny!
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Plňte toto zariadenie iba tekutinami 
s teplotou 0 – 40 °C.

Používajte ochranu dýchacích ciest.

Noste vodotesné oblečenie odolné 
proti postrekovej látke, ktoré zakrýva 
nechránené časti tela.

CE je skratkou „Conformity Européenne“, 
čo znamená „Zhoda so smernicami EÚ“. 
Označením CE výrobca potvrdzuje, že tento 
produkt zodpovedá príslušným európskym 
smerniciam.

Povolený prevádzkový tlak: Pribl. 2,5 baru.

Nie je určené na použitie so žieravými 
látkami!

Nestriekajte na elektrické zariadenia, 
elektrické káble alebo vodiče.
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Nestriekajte na zvieratá!

Nepoužívajte tento produkt pre nápoje!

Noste ochranu zraku (bezpečnostné 
okuliare alebo tvárový štít).

Používajte ochranné rukavice.

Noste vodotesnú obuv s odolnosťou proti 
postrekovej látke.
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Bezpečnostné pokyny

3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Uložte všetky bezpečnostné odporúčania a pokyny na bezpečné miesto na neskoršie použitie.

  VAROVANIE!
  Deti alebo osoby s nedostatkom znalostí či skúseností s používaním tohto zariadenia alebo osoby 

s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami nesmú nikdy používať toto 
zariadenie, ak nie sú pod dohľadom a ak nedostali pokyny od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deťom 
nesmie byť nikdy dovolené hrať sa s týmto zariadením.

  Ak je toto zariadenie poškodené, neopravujte ho! Nikdy nepoužívajte poškodený produkt!
  Nepoužívajte toto zariadenie, ak ste unavení, chorí alebo pod vplyvom alkoholu alebo iných drog či liekov.
  Existuje nebezpečenstvo zranenia pokožky v dôsledku kontaktu s postrekovou látkou. Počas používania 

vždy noste vhodnú ochranu zraku (okuliare alebo tvárový štít), ochranné oblečenie, rukavice a ochranu 
dýchacích ciest.

  Nevykonávajte žiadne opravy alebo úpravy tohto tlakového postrekovača.
  Počas používania nejedzte, nefajčite a nepite.
  Po každom postrekovaní si umyte ruky a tvár.
  Chráňte produkt pred pádom na zem, prevrátením, vibráciami, extrémne vysokými alebo nízkymi teplotami, 

priamym slnečným svetlom a nárazmi počas prepravy, aby nedošlo k jeho poškodeniu a vyliatiu náplne.
  Pred prácou s postrekovacími roztokmi a pred ich miešaním si vždy preštudujte a dodržujte pokyny výrobcu 

chemikálií.
  Pred otvorením nádoby uvoľnite zvyškový tlak v nádobe vytiahnutím bezpečnostného ventilu nahor (obr. 3).
  Nikdy nepoužívajte toto zariadenie v prípade, že fúka silný vietor alebo protivietor. Existuje nebezpečenstvo 

zranenia pokožky v dôsledku kontaktu s postrekovou látkou.
  Miešajte a plňte, prosím, vnútri nádoby tohto postrekovača, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia, 

najmä produktmi na ochranu rastlín, hnojivami, dezinfekčnými alebo čistiacimi prostriedkami.
  Nikdy nestriekajte na iné osoby, zvieratá, elektrické zariadenia a vedenia, do vetra a do vodných plôch.
  Nepokúšajte sa uvoľniť upchaté miesta prefúknutím častí produktu vašimi ústami.
  Nepokúšajte sa tento produkt akokoľvek opravovať alebo upravovať. Pri čistení a údržbe produktu postupujte 

podľa tohto návodu na obsluhu. Používajte iba náhradné diely a príslušenstvo odporúčané výrobcom. 
Opravy smie vykonávať iba výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifi kovaná osoba. Inak môže 
dôjsť k nebezpečnej situácii.

  Dodržiavajte požiadavky zákonov vašej krajiny pre prevenciu nehôd a každé 2 roky nechajte tento produkt 
externe skontrolovať kvalifi kovaným profesionálom a každých 5 rokov nechajte vykonať jeho internú kontrolu.

  Každý rok produkt pravidelne kontrolujte pomocou čistej vody. Pred každým použitím produkt skontrolujte.
  Nepoužívajte tento postrekovač, ak z neho čokoľvek uniká alebo keď je nerovnomerný prúd postreku.

Zamýšľané použitie

Tento produkt je určený na striekanie tekutín doma, na záhrade a v pohároch. Ako tekutinu je možné používať 
vodu, insekticídy a fungicídy pre rastliny, dezinfekčné prostriedky a vo vode rozpustné hnojivá, ktorých používanie 
je vo vašej krajine povolené. Je povolené iba používanie tekutého hnoja, herbicídov a pesticídov (PSM) 
schválených BBA (Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry). Pri výrobe tohto produktu 
neboli známe žiadne nežiaduce účinky týchto schválených PSM na používané materiály. Insekticídy, fungicídy 
a hnojivá pre rastliny sa smú striekať iba v koncentráciách uvedených v pokynoch výrobcu postrekovej látky. 
Striekanie rozpúšťadiel, tekutín obsahujúcich rozpúšťadlá alebo olejov je názorným príkladom nesprávneho 
používania tohto produktu. Tento produkt je určený iba na súkromné použitie.
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4. POPIS A ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Obsah balenia:

  Tlakový postrekovač
  Postrekovacia trubica
  Nosný popruh
  Používateľská príručka

Vlastnosti produktu

1 Rukoväť čerpadla
2 Čerpadlo
3 Poistný ventil
4 Základňa
5 Nádoba
6 Nosný popruh
7 Postrekovacia dýza
8 Postrekovacia trubica
9 Spojovacia matica (nasávacia hadica)
10 Spojovacia matica (rukoväť postrekovača)
11 Rukoväť postrekovacej trubice
12 Nasávacia hadica
13 Spúšť

Príprava pre odlišné podmienky používania

Stav Potreba

Používanie insekticídov a fungicídov pre rastliny, dezinfekčných 
prostriedkov a vo vode rozpustných hnojív.

Ak v prípade vody
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Použitie

5. POUŽITIE
PRÍPRAVA NA POUŽÍVANIE (VYBALENIE A ZOSTAVENIE)

  Vybaľte všetky diely, položte ich na rovný povrch a skontrolujte, či sú všetky dodané diely kompletné 
a nepoškodené.

  Pripevnenie postrekovacej trubice (pozrite obr. 1). Otočte spojovaciu maticu (10) proti smeru hodinových 
ručičiek, aby sa uvoľnila z rukoväti (11). Zatlačte postrekovaciu trubicu (6) do rukoväti (11) až na doraz. 
Dotiahnite spojovaciu maticu (10) jej otočením v smere hodinových ručičiek.

  VAROVANIE!
Pred každým použitím produktu skontrolujte, či nie je poškodený, upchatý a či všetky 
diely fungujú zamýšľaným spôsobom. Gumové diely, ako napríklad hadice alebo 
tesniace krúžky, nesmú obsahovať žiadne praskliny alebo póry. Venujte pozornosť 
najmä bezpečnostným zariadeniam. Zaistite, aby boli všetky pripojenia pevné. Pred 
prvým použitím po zime produkt skontrolujte.

Skontrolujte, či produkt správne funguje! Pred každým použitím tohto tlakového postrekovača skontrolujte, či nie 
je viditeľne poškodený a či bezpečne funguje. Môžete to vykonať pomocou nasledujúcich testov a kontrol:

  Skontrolujte viditeľné poškodenie nádoby (5), nasávacej hadice (12) a nosného popruhu (6).
  Skontrolujte tesnosť pripojenia hadice.
  Skontrolujte tesnosť pripojenia rúrky.
  Napumpujte tlakový postrekovač. Vytiahnite bezpečnostný ventil (3) nahor po zarážku. Musí byť počuť 

unikajúci tlak.

  UPOZORNENIE: 
Nepoužívajte tento produkt v prípade akéhokoľvek vizuálneho poškodenia alebo 
chybnej funkcie.

NAPLNENIE NÁDOBY TLAKOVÉHO POSTREKOVAČA (OBR. 2)

  VAROVANIE! 
Neprekračujte menovitý objem! Zaistite, aby bola tekutina určená na postrekovanie 
vhodná pre tento produkt. Uistite sa, že je používanie pesticídov, tekutých hnojív alebo 
čistiacich prostriedkov vo vašej krajine povolené.

  Uistite sa, že je pôda, kde sa chcete pohybovať, rovná a pevná. Zabráňte vyliatiu počas používania. Zabráňte 
znečisteniu životného prostredia.

  Stlačte rukoväť čerpadla (1) dole a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek. 
Poznámka: Pred otvorením nádoby vytiahnite bezpečnostný ventil (3) nahor na uvoľnenie zvyškového 
tlaku existujúceho v nádobe (5).

  Vytiahnite čerpadlo (2) z nádoby (5).
  Teraz nádobu naplňte. 

Poznámka: Naplňte nádobu (5) iba takým množstvom tekutiny, ktoré skutočne potrebujete na konkrétne 
postrekovanie (nie viac, než 61).

  Vložte čerpadlo (2) späť do nádoby (5) a otočte rukoväť čerpadla (1) v smere hodinových ručičiek až na 
doraz.
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VYTVORENIE PREVÁDZKOVÉHO TLAKU

  Pohybujte rukoväťou čerpadla (1) hore a dole, kým nie je tlakový postrekovač napumpovaný na tlak 
nepresahujúci maximálny povolený prevádzkový tlak.

  Poznámka: ak tlak vzduchu v nádobe dosiahne maxima, dôjde k automatickému uvoľneniu tlaku cez 
bezpečnostný ventil (3).

  Stlačte rukoväť čerpadla (1) dole do výklenkov.
 Poznámka: Pred prenášaním alebo prepravou zaistite, aby bola rukoväť zaistená pomocou výklenkov, 

aby nedošlo k strate náplne, poškodeniu alebo zraneniu.

POSTREKOVANIE

  VAROVANIE!
Počítajte s vetrom, dažďom a inými klimatickými a okolitými podmienkami, aby nedošlo 
k nekontrolovanej alebo neúmyselnej distribúcii tekutiny.

  Zaveste si tlakový postrekovač cez rameno pomocou nosného popruhu (6). 
Poznámka: Zaistite, aby bol tento tlakový postrekovač vždy vo zvislej polohe.

  Držte postrekovaciu trubicu pevne pomocou rukoväti (11) a nasmerujte nastaviteľnú postrekovaciu dýzu (7) 
napr. na rastlinu.

  Spustite postrekovanie stlačením spúšte (13).
  Zastavte postrekovanie stlačením spúšte (13).

 Poznámka: Keď prestane tlak v nádobe (5) postačovať na postrekovanie, napumpujte nádobu (5) na 
zvýšenie tlaku.

  Po dokončení postrekovania vytiahnite bezpečnostný ventil (3) čo najviac nahor, aby sa uvoľnil zvyškový tlak 
v nádobe (5) (pozrite obr. 3).
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Riešenie problémov

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak narazíte na problém, skúste ho vyriešiť pomocou nižšie uvedených riešení, alebo kontaktujte predajcu či 
výrobcu.

Problémy Príčiny Riešenie

Únik tekutiny alebo zlé 
postrekovanie

Uvoľnený alebo poškodený 
tesniaci krúžok.
Filter dýzy alebo fi lter nasávania je 
upchatý.
Dýza je upchatá.

Dotiahnite ho alebo ho vymeňte.
Vyčistite.
Vyčistite alebo opravte.

Rukoväť čerpadla je príliš ťažká na 
ovládanie

Tesniaci krúžok piesta je 
nedostatočne namazaný.
Príliš vysoký tlak v nádobe.

Aplikujte na tesniaci krúžok mazivo
Prestaňte vytvárať tlak. 
Skontrolujte, či nie je upchatý 
pretlakový ventil. V prípade potreby 
ho opravte.

Rukoväť čerpadla je príliš ľahká na 
ovládanie

Opotrebený alebo oddelený 
tesniaci krúžok piesta.
Oddelená vodotesná podložka.

Vymeňte tesniaci krúžok piesta.
Opravte.

Postrekovanie vzduchu namiesto 
vody

Nasávacia hadica v nádobe sa 
oddelila.

Odstráňte krytku hadice a vyberte 
nasávaciu hadicu s cieľom 
dotiahnutia.

Žiadny alebo nerovnomerný prúd 
postreku

Upchatie. Nechajte nasávaciu hadicu a dýzu 
skontrolovať a vyčistiť.
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7. ČISTENIE A ÚDRŽBA
  VAROVANIE! 

Pred čistením vždy uvoľnite zvyškový tlak (pozrite obr. 3). Chráňte sa podobne ako 
počas postrekovania vhodnými osobnými ochrannými pomôckami (PPE – personal 
protective equipment) pred nebezpečnými látkami. Prijmite bezpečnostné opatrenia 
zabraňujúce znečisteniu životného prostredia nebezpečnými látkami.

  VAROVANIE! 
Ak sa dýza (7) zdá byť upchatá, nesnažte sa ju prefúknuť svojimi ústami.

Po každom použití tlakový postrekovač očistite!

1. Čistenie tlakového postrekovača
  Odskrutkujte postrekovaciu dýzu (7).
  Očistite postrekovaciu dýzu (7) pod tečúcou vodou.
  Ak je postrekovacia dýza (7) upchatá, očistite ju pretiahnutím ihly cez túto dýzu.
  Vypláchnite tlakový postrekovač, rúrky a trubice vodou.
  Očistite povrchy produktu navlhčenou handričkou.

2. Čistenie nasávacej hadice (12)
  Uvoľnite spojovaciu maticu nasávacej hadice (9) na nádobe (5).
  Vytiahnite nasávaciu hadicu (12) z nádoby (5).
  Očistite nasávaciu hadicu (12) pod tečúcou vodou.
  Po vyčistení vložte nasávaciu hadicu (12) späť do jej otvoru v nádobe (5).
  Dotiahnite ručne spojovaciu maticu (9).

3. Čistenie čerpadla (2) a nádoby (5)
  Vyberte jednotku čerpadla (2) a vypláchnite ju pod tečúcou vodou.
  Opláchnite postrekovaciu nádobu (5) vodou. Otočte ju dnom nahor, aby sa celkom vyprázdnila.

SKLADOVANIE

  Uvoľnite akýkoľvek zvyškový tlak, ktorý zostal v nádobe (5) po ukončení používania. Urobíte to vytiahnutím 
tlačidla bezpečnostného ventilu (3) nahor tak, aby prestalo byť počuť syčanie unikajúceho vzduchu.

  Dôkladne zariadenie očistite a pred jeho uložením na zimu ho nechajte uschnúť. Zabránite tak poškodeniu 
mrazom.

  Tlakový postrekovač pred jeho uložením očistite.
  Odstráňte z nádoby (5) a rúrok akékoľvek zvyšky postrekovej látky.
  Skladujte tlakový postrekovač v suchom bezprašnom prostredí.
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8. TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. pracovný tlak: 2,5 bar

Optimálny prevádzkový tlak: pribl. 1,5 bar

Bezpečnostný ventil: 2,6 až 3,0 bar

Menovitý objem: 5 l

Hrubá hmotnosť (prázdne zariadenie): pribl. 1,15 kg

Hrubá hmotnosť (náplň 5 l): 7,69 kg

Hrubý objem: pribl. 6,25 l

Prevádzková teplota: 0 až 40 °C

Dĺžka postrekovacej trubice: pribl. 500 mm

Celkový zvyškový objem: 30 ml

Prevádzkový rozsah tlakového ventilu: 1,4 ± 0,2 bar (min. otvárací tlak)

1,1 ± 0,2 bar (min. uzatvárací tlak)

Priemerná prietoková rýchlosť (ml/min.): 210

Veľkosť nádoby: Ø 75 × 335 mm

Typ a veľkosť fi ltra: 0,9 × 0,9 mm

Dýza: priemer otvorenia Ø 1,2 mm
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9. ZÁRUKA
Na tento produkt sa vzťahuje zákonná záruka.

Na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo ovládaním, nesprávnym umiestnením alebo 
skladovaním, nesprávnym pripojením alebo inštaláciou, rovnako ako násilím či inými vonkajšími vplyvmi sa táto 
záruka nevzťahuje. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali tento návod na obsluhu, pretože obsahuje 
dôležité informácie.

 Poznámka:
1. Ak tento produkt nefunguje správne, skontrolujte, prosím, najprv, či nie sú príčinou vonkajšie okolnosti, ako 

napríklad prerušenie dodávky energie pri elektrických spotrebičoch alebo nesprávne ovládanie.
2. Uvedomte si, prosím, že s vaším chybným produktom by ste mali poskytnúť nasledujúce dokumenty 

a informácie:
- Potvrdenku potvrdzujúcu kúpu
- Popis/typ/značku modelu
- Čo najpodrobnejší popis poruchy a problému

V prípade záručnej reklamácie alebo poruchy, prosím, kontaktujte vášho predajcu.
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Likvidácia

10. LIKVIDÁCIA
Celý obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov, ktoré môžete zlikvidovať v miestnom recyklačnom 
zariadení. Podrobnejšie informácie o likvidácii vášho vyradeného produktu vám poskytnú miestne 
úrady zaoberajúce sa likvidáciou odpadu.

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Odovzdajte všetok použitý obalový materiál na mieste, ktoré je určené miestnymi úradmi pre likvidáciu 
odpadu.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v priloženej dokumentácii znamená, že vyradené 
elektrické alebo elektronické produkty sa nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho 
odpadu. Odovzdajte tieto produkty na určených zberných miestach, kde sa vykoná 
ich správna likvidácia, obnovenie a recyklácia. V niektorých štátoch Európskej únie 
alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe zodpovedajúceho nového 
produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu 
pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a zabránite možným negatívnym dopadom 
na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej 
likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný 
dvor. V prípade nesprávnej likvidácie tohto druhu odpadu sa môžu uložiť pokuty v súlade 
s platnými národnými predpismi.

Pre spoločnosti, ktoré pôsobia v krajinách Európskej únie
Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od vášho predajcu alebo dodávateľa. Likvidácia v krajinách mimo Európskej 
únie. Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte miestne úrady alebo predajcu 
o nevyhnutné informácie o spôsobe likvidácie.

Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky všetkých príslušných smerníc EÚ.

Text, dizajn a technické špecifi kácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme 
si právo na vykonávanie týchto zmien.

Používateľská príručka v originálnom jazyku.
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