Mod. BERRY-1,5

CS - Děkujeme vám za vaši důvěru. Před
použitím rozprašovače si pečlivě
přečtěte tento návod.
SK - Ďakujeme vám za prejavenú dôveru.
Pred použitím tohto postrekovača
si pozorne prečítajte tento návod na
použitie.

ZÁRUKA

ROKY

Ref. 8.18.41.200
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CS
TRYSKA Ø 1
KULATÉ TĚSNĚNÍ AN-5
KOMOROVÝ VENTIL
KULATÉ TĚSNĚNÍ Ø 15
RUKOJEŤ
HADICE S FILTREM
PRUŽINA
KULATÉ TĚSNĚNÍ
NÁDRŽ BERRY-1,5
ÚPLNÁ KOSTRA
SPOUŠŤ S TĚSNĚNÍMI
NÁVOD
OBAL

SK
DÝZA Ø 1
KRUHOVÉ TESNENIE AN-5
KOMOROVÝ VENTIL
KRUHOVÉ TESNENIE Ø 15
RUKOVÄŤ
TRUBICA S FILTROM
PRUŽINA
KRUHOVÉ TESNENIE
NÁDRŽ NA BOBUĽOVINY – 1,5
KOMPLETNÉ TELESO
SPÚŠŤAČ S TESNENIAMI
NÁVOD NA POUŽITIE
BALENIE

1

2
983

3
30º

ACEITE-OIL

983

5º

4
30º

5º

CS
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OBLAST APLIKACE
Tento rozprašovač byl vyroben s použitím prvotřídních materiálů a navržen výhradně pro použití se
zemědělskými fytosanitárními a zahradnickými produkty (herbicidy, insekticidy, fungicidy).
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NASTAVENÍ A POSTŘIKOVÁNÍ
1) Otevření: Vypusťte ze systému tlak (převraťte zařízení a zatáhněte za spoušť č. 983).
2) Naplňte nádrž na maximální objem (1 litr).
3) Uzavřete našroubováním uzávěru a natlakujte systém pomocí pumpování (přibližně 25krát)
4) Pro zahájení aplikace stiskněte rukojeť a upravte trysku na požadované rozstřikování. Ztrátu tlaku
kompenzujte dalším pumpováním.
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ÚDRŽBA
1) Po každém použití rozprašovače z něj vypusťte tlak.
2) Vyčistěte nádrž a další součásti (trysku atd.) vodou.
3) V případě zacpání trysky ji vyčistěte vodou. Nepoužívejte kovové předměty.
4) Abyste prodloužili životnost kloubů, pravidelně aplikujte na pohyblivé části několik kapek oleje.
5) Informace o rozebrání (za účelem výměny kloubu atd.) naleznete v oddílu 3.
6) Rozprašovač skladujte zakrytý a chráněný před mrazem i horkem (v rozmezí teplot 5 a 30 ºC).

4

BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ
1) Nepoužívejte chemické prostředky mimo vyznačené pole aplikace
2) Vždy dodržujte pokyny a dávkování uvedené na štítcích balení, které doporučuje výrobce produktu,
který budete používat.
3) Během přípravy a používání nejezte, nepijte ani nekuřte.
4) Nestříkejte na osoby, zvířata nebo elektroinstalace.
5) Nepoužívejte postřik při silném větru nebo extrémním horku.
6) V případě intoxikace se poraďte se svým lékařem a předejte mu/jí obal od používaného produktu.
7) Neodhazujte produkt nebo zbytky z čištění v blízkosti zdrojů vody, studní atd., které slouží lidem nebo
zvířatům.
8) Používejte ochranné vybavení, masky, brýle, rukavice, obuv atd.
9) Rozprašovač nijak neupravujte. Nepřipojujte k vnějším zdrojům tlaku (pouze pro ruční použití).
Nepoužívejte, pokud je produkt poškozen, deformován nebo pokud byl změněn jeho původní tvar.
10) Rozprašovač skladujte uvnitř budov, chráněný před mrazem a intenzivním horkem (v rozmezí teplot 5 a
30 ºC).
ZÁRUKA
Na naše zboží je poskytována záruka na všechny výrobní materiálové vady v délce tří let od data prodeje.
Záruka se vztahuje pouze na bezplatnou výměnu dílů, které naše oddělení shledá vadné. Záruka se
nevztahuje na použití nevhodných materiálů, rozebrání a/nebo úpravy našich produktů a na části, které
podléhají opotřebení a které vyžadují údržbu. Záruka nepokrývá případy zanedbání, neopatrnost a
iracionální použití materiálu. Náklady na odeslání a přepravu v rámci záruky, stejně jako náklady na práci,
která nebude vykonána v naší továrně, budou přičteny uživateli. Pro uplatnění této záruky nám na účet
příjemce zašlete vadný díl spolu s účtenkou nebo kupní fakturou.

SK
1

OBLASŤ POUŽITIA
Tento postrekovač bol vyrobený z prvotriednych materiálov a navrhnutý výlučne na použitie s
poľnohospodárskymi fytosanitárnymi produktmi a produktmi pre záhrady (herbicídy, insekticídy, fungicídy).

2

ZOSTAVENIE A POSTREKOVANIE
1) Otvorenie:Vypustite zo zariadenia tlak (postupujte tak, že obrátite zariadenie naopak a potiahnete spúšť
č. 983).
2) Naplňte nádrž na jej maximálnu kapacitu (1 liter).
3) Zaskrutkujte uzáver a natlakujte zariadenie stláčaním piestu (približne 25-krát).
4) Na začatie postrekovania stlačte rukoväť a nastavte dýzu tak, aby ste dosiahli požadovaný rozptyl
ostrekovania.Pri poklese tlaku dotlakujte stláčaním piestu.
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ÚDRŽBA
1) Po každom použití vypustite tlak z postrekovača.
2) Vyčistite nádržku a ostatné komponenty (dýzu atď.) čistou vodou.
3) Ak sa dýza upchá, prepláchnite ju vodou a nepoužívajte pritom kovové predmety.
4) Ak chcete predĺžiť životnosť spojov, pravidelne aplikujte pár kvapiek oleja na pohyblivé časti.
5) Pokyny na rozobratie (výmena spojov) nájdete v časti 3.
6) Postrekovač skladujte zakrytý a chránený pred mrazom a vysokými teplotami (v rozmedzí 5 až 30 °C).
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1) Nepoužívajte chemické produkty mimo určenej oblasti použitia
2) Vždy dodržiavajte pokyny a dávkovanie uvedené na štítkoch obalu, ktoré výrobcovia odporúčajú pre
výrobky, ktoré budete používať.
3) Počas prípravy a aplikácie prípravku nejedzte, nepite a nefajčite.
4) Nepoužívajte postrekovač na ľudí, zvieratá alebo elektroinštalácie.
5) Nepoužívajte postrek pri silnom vetre alebo v extrémnych horúčavách.
6) V prípade intoxikácie vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal od daného prostriedku.
7) Neodhadzujte produkt ani zvyšky po čistení do blízkosti vodných zdrojov, studní atď., ktoré sa používajú
ako zdroj pitnej vody pre ľudí alebo zvieratá.
8) Používajte vhodné ochranné vybavenie, masky, okuliare, rukavice, obuv atď.
9) Neupravujte postrekovač.Nepripájajte ho k externému zdroju tlaku (používajte len manuálne).Zariadenie
nepoužívajte, ak je poškodené, zdeformované alebo je zmenený jeho pôvodný tvar.
10) Postrekovač skladujte v interiéri a chráňte ho pred mrazom a vysokými teplotami (v rozmedzí 5 až 30 °C).
ZÁRUKA
Na náš tovar sa poskytuje záruka na všetky výrobné chyby a chyby materiálov, ktorá platí tri roky od
dátumu kúpy.Táto záruka je prísne obmedzená na bezplatnú výmenu dielov, ktoré naše servisné strediská
označia ako chybné.Záruka neplatí v prípade nesprávneho používania našich materiálov, rozoberania a/
alebo úpravy našich zariadení a nevzťahuje sa na diely podliehajúce normálnemu opotrebovaniu a oderu,
ktoré vyžadujú údržbu.Záruka neplatí v prípade nedbanlivého alebo nerozumného používania materiálu.
Náklady na poštovné a prepravu dielov v záruke, ako aj náklady na práce, ktoré neboli vykonané v
našom závode hradí používateľ.Na uplatnenie záruky nám pošlite chybný diel (prepravné náklady hradí
používateľ) spolu s pokladničným dokladom alebo nákupnou faktúrou.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

10 m prodloužení (PP 1,5)
Nadstavec 10 cm (PP 1,5)

NÁSTAVEC / TECHNICKÉ VLASTNOSTI

		CS				SK
ČISTÁ HMOTNOST

ČISTÁ HMOTNOSŤ

BERRY-1,5
0,30 kg.

HMOTNOST

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

2,49 kg. (6 uni.)

OBJEM NA JEDNOTKU

OBJEM NA JEDNOTKU

0,041 m3 (6 uni.)

ROZMĚRY OBALU

ROZMERY BALENÍ

JEDNOTKY/M3

JEDNOTKY/M3

MAXIMÁLNÍ TLAK

MAXIMÁLNY TLAK

LITRY/MINUTU PŘI TLAKU 3 BARY

LITRE/MINÚTU PRI 3 BAROCH

UŽITNÝ OBJEM

VYUŽITEĽNÁ KAPACITA

		 KÓD
PŘIBL. 1 BAR

KÓD
PRIBLIŽNE 1 BAR

46,5 x 31,5 x 28 cm
144
3 bar - 42 psi
0,5 l/min. - 1 pint.
1 l.
8.18.41
1 ATS - 14 psi
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