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CZZahradní tlakový postřikovač
Návod k použití pro modely 3 a 5 litrů

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto vý-
robku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití. Postři-
kovač je určen na postřik ovocných stromů, zeleniny, k ochranným postřikům na ničení 
plevele a hmyzu, dezinfekčním postřikům atd.

Příprava a návod pro práci s postřikovačem:
1. Připravte roztok dle návodu uvedeného na obalu přípravku,  

který se chystáte aplikovat.
2. Odšroubujte horní víko postřikovače a nalijte přípravek pomocí nálevky 

 do nádoby. Nádobu postřikovače plňte jen po vyznačenou rysku maxima  
(cca do 3/4 celkového objemu). 

3. Víko dobře uzavřete a odaretujte madlo pumpy.
4. Před postřikem uchopte madlo pumpy a nejdříve několikrát zapumpujte, abyste 

nádobu dostatečně natlakovali. 
5. Namiřte trysku postřikovače ve směru postřiku a stiskněte ventil na rukojeti.
6. V průběhu postřikování nádobu pravidelně dotlakujte pomocí pumpy.
7. První postřik si vyzkoušejte s pomocí čisté vody bez chemikálií.  

Pozor: zaaretujte madlo pumpy vždy před přenášením lahve!
8. Postřikovač použitý s chemickým přípravkem nesmí být použit již pro jiné účely.

Bezpečnostní pokyny:
Neužívejte postřikovač k jiným účelům, než ke kterým byl již jednou 
použitý. Při použití postřikovače dodržujte bezpečnost hygieny práce a dodržujte  
doporučená opatření na štítcích chemických přípravků.

Bezpečnost práce
1. Postřiky chemickými přípravky nesmí provádět děti a těhotné ženy.
2. Nepoužívejte chemické roztoky s teplotou nad 40ºC.
3. Při práci používejte osobní ochranné pomůcky.
4. Při práci je zakázáno kouřit, jíst a pít.
5. Po ukončení práce je vhodné převléci si oděv, umýt si ruce a tvář, vypláchnout ústa, 

hrdlo a vyčistit nos.
6. Před použitím postřikovače si pečlivě přečtěte návod na přípravu chemických kon-

centrátů a dodržujte všechny uvedené pokyny.
7. Po ukončení postřiku, kdy zůstane v postřikovači chemický přípravek, jej nařeďte 

vodou na 10-ti násobek objemu a ekologicky zlikvidujte.
8. Postřikovač nepoužívejte k postřiku hořlavých látek.
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VAROVÁNÍ!
– Neskladujte postřikovač, pokud je pod tlakem.
– Před odšroubováním horního uzávěru vždy odpusťte tlak pomocí ventilu v horní části 

tlakové nádoby.
– S postřikovačem, který je pod tlakem, nenarážejte do ostrých předmětů.
– Pro plnění postřikovače doporučujeme použít nálevku se sítkem.

Údržba:
Zbytky tekutin v postřikovači mohou způsobit poškození jeho určitých částí. Po použití 
proto vždy všechny funkční části důkladně propláchněte vlažnou vodou tak, že do 
vyprázdněného postřikovače nalijte cca 0,5 litru vlažné čisté vody a vystříkejte ji do 
vhodného prostoru. Části postřikovače poté rozeberte a nechte je uschnout. Vnější 
části postřikovače omyjte vlažnou čistou vodou a otřete dosucha.

Ochrana životního prostředí:
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekono-
mická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrob-
ku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního 
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu 
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis a záruka:
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní od-
dělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
– na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání – na 

servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 
podléhajících běžnému opotřebení … ) –  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. 
klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.) – na mechanická 
poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

– na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, 
nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému po-
škození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné 
tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

navod postrikovace_3 a 5L.indd   2 13.10.16   8:22



CZ -3-                  Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

navod postrikovace_3 a 5L.indd   3 13.10.16   8:22


