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Ruční tlakový postřikovač 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení tohoto ručního tlakového postřikovače FIELDMANN. Před 
jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro 
případné pozdější použití.
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Obecné bezpečnostní pokyny

1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
  VAROVÁNÍ! 

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte návod k obsluze.

Důležitá bezpečnostní upozornění

 Opatrně produkt vybalte a nevyhazujte žádnou část balení dříve, než vybalíte a najdete všechny součásti.
 Uložte produkt na suchém místě mimo dosah dětí.
 Přečtěte si všechna upozornění a pokyny. V případě nedodržení upozornění a pokynů hrozí nebezpečí 

nehody, požáru a/nebo vážného zranění.

Balení
Produkt je umístěn v obalu zabraňujícím jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje znovu 
využitelnou surovinu a proto jej můžete odevzdat k recyklaci.

Pokyny pro používání
Před zahájením práce s tímto zařízením si přečtěte následující bezpečnostní pravidla a pokyny k používání. 
Důkladně se seznamte s ovládacími prvky zařízení a se správným způsobem jeho používání. Uložte tento 
návod na bezpečné místo pro pozdější použití. Doporučujeme vám, abyste si alespoň po dobu platnosti záruky 
uschovali originální obal včetně vnitřních balicích materiálů, pokladní odklad a záruční list. V případě přepravy 
zabalte zařízení do originální krabice od výrobce, aby byla zajištěna maximální ochrana produktu během 
přepravy (např. odvoz nebo odeslání do servisního střediska). 

Poznámka: Pokud budete zařízení předávat dalšímu uživateli, přiložte k němu také návod. Dodržování 
pokynů k používání uvedených v přiloženém návodu je nezbytným předpokladem správného používání 
zařízení. Návod k obsluze obsahuje kromě pokynů k obsluze také pokyny k provádění údržby a oprav. 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé v důsledku 
nedodržování pokynů v tomto návodu.
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2. SYMBOLY

Přečtěte si tento návod k obsluze.

Symbol varování – Buďte ostražití 
a dodržujte obecné bezpečnostní pokyny.

Objem nádoby přibl. 6,25 litrů nebo 11 pint. 
Není možné naplnit celý objem.

Max. kapacita plnění: Přibl. 5 litrů nebo 
8,8 pint.

Chraňte nádobu před slunečním zářením!

Není určeno k použití se snadno 
vznětlivými tekutinami!

Nestříkejte na jiné osoby!

Postřikujte pouze rostliny!
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Plňte toto zařízení pouze tekutinami 
s teplotou 0–40 °C.

Používejte ochranu dýchacích cest.

Noste vodotěsné oblečení odolné vůči 
postřikové látce, které zakrývá nechráněné 
části těla.

CE je zkratkou „Conformity Européenne“, 
což znamená „Shoda se směrnicemi EU“. 
Označením CE výrobce potvrzuje, že tento 
produkt odpovídá příslušným evropským 
směrnicím.

Povolený provozní tlak: Přibl. 2,5 barů.

Není určeno k použití s žíravými látkami!

Nestříkejte na elektrická zařízení, elektrické 
kabely nebo vodiče.
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Nestříkejte na zvířata!

Nepoužívejte tento produkt pro nápoje!

Noste ochranu zraku (bezpečnostní brýle 
nebo obličejový štít).

Používejte ochranné rukavice.

Noste vodotěsnou obuv s odolností vůči 
postřikové látce.
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Bezpečnostní pokyny

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Uložte všechny bezpečnostní doporučení a pokyny na bezpečné místo pro pozdější použití.

  VAROVÁNÍ!
  Děti nebo osoby s nedostatkem znalostí či zkušeností s používáním tohoto zařízení nebo osoby 

s omezenými fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními schopnostmi nesmí nikdy používat toto zařízení, 
pokud nejsou pod dohledem a pokud neobdrželi pokyny od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Dětem 
nesmí být nikdy dovoleno hrát si s tímto zařízením.

  Pokud je toto zařízení poškození, neopravujte jej! Nikdy nepoužívejte poškozený produkt!
  Nepoužívejte toto zařízení, jestliže jste unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu nebo jiných drog či léků.
  Existuje nebezpečí zranění pokožky v důsledku kontaktu s postřikovou látkou. Během používání vždy noste 

vhodnou ochranu zraku (brýle nebo obličejový štít), ochranné oblečení, rukavice a ochranu dýchacích cest.
  Neprovádějte žádné opravy nebo úpravy tohoto tlakového postřikovače.
  Během používání nejezte, nekuřte a nepijte.
  Po každém postřikování si umyjte ruce a obličej.
  Chraňte produkt před pádem na zem, převrácením, vibracemi, extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, 

přímým slunečním světlem a nárazy během přepravy, aby nedošlo k jeho poškození a vylití náplně.
  Před prací s postřikovacími roztoky a před jejich mícháním si vždy prostudujte a dodržujte pokyny výrobce 

chemikálií.
  Před otevřením nádoby uvolněte zbytkový tlak v nádobě vytažením bezpečnostního ventilu nahoru (obr. 3).
  Nikdy nepoužívejte toto zařízení v případě, že fouká silný vítr nebo protivítr. Existuje nebezpečí zranění 

pokožky v důsledku kontaktu s postřikovou látkou.
  Provádějte prosím míchání a plnění uvnitř nádoby tohoto postřikovače, aby nedošlo ke znečištění životního 

prostředí, zejména produkty pro ochranu rostlin, hnojivy, dezinfekčními nebo čisticími prostředky.
  Nikdy nestříkejte na jiné osoby, zvířata, elektrická zařízení a vedení, do větru a do vodních ploch.
  Nepokoušejte se uvolnit ucpaná místa profouknutím částí produktu vašimi ústy.
  Nepokoušejte se tento produkt jakkoli opravovat nebo upravovat. Při čištění a údržbě produktu postupujte 

podle tohoto návodu k obsluze. Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem. Opravy 
smí provádět pouze výrobce, jeho servisní agent nebo podobně kvalifi kovaná osoba. Jinak může dojít 
k nebezpečné situaci.

  Dodržujte požadavky zákonů vaší země pro prevenci nehod a každé 2 roky nechte tento produkt externě 
zkontrolovat kvalifi kovaným profesionálem a každých 5 let nechte provést jeho interní kontrolu.

  Každý rok produkt pravidelně kontrolujte pomocí čisté vody. Před každým použitím produkt zkontrolujte.
  Nepoužívejte tento postřikovač, jestliže z něj cokoli uniká nebo když je nerovnoměrný proud postřiku.

Zamýšlené použití

Tento produkt je určen ke stříkání tekutin doma, na zahradě a ve sklenících. Jako tekutinu lze používat vodu, 
insekticidy a fungicidy pro rostliny, dezinfekční prostředky a ve vodě rozpustná hnojiva, jejichž používání je ve 
vaší zemi povoleno. Je povoleno pouze používání tekutého hnoje, herbicidů a pesticidů (PSM) schválených BBA 
(Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry). Při výrobě tohoto produktu nebyly známy žádné 
nežádoucí účinky těchto schválených PSM na používané materiály. Insekticidy, fungicidy a hnojiva pro rostliny 
smí být stříkány pouze v koncentracích uvedených v pokynech výrobce postřikové látky. Stříkání rozpouštědel, 
tekutin obsahujících rozpouštědla nebo olejů je názorným příkladem nesprávného používání tohoto produktu. 
Tento produkt je určený pouze k soukromému použití.
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4. POPIS A SPECIFIKACE PRODUKTU
Obsah balení:

  Tlakový postřikovač
  Postřikovací trubice
  Nosný popruh
  Uživatelská příručka

Vlastnosti produktu

1 Rukojeť čerpadla
2 Čerpadlo
3 Pojistný ventil
4 Základna
5 Nádoba
6 Nosný popruh
7 Postřikovací tryska
8 Postřikovací trubice
9 Spojovací matice (sací hadice)
10 Spojovací matice (rukojeť postřikovače)
11 Rukojeť postřikovací trubice
12 Sací hadice
13 Spoušť

Příprava pro odlišné podmínky používání

Stav Potřeba

Používání insekticidů a fungicidů pro rostliny, dezinfekčních prostředků 
a ve vodě rozpustných hnojiv.

Pokud v případě vody
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Použití

5. POUŽITÍ
PŘÍPRAVA K POUŽÍVÁNÍ (VYBALENÍ A SESTAVENÍ)

  Vybalte všechny díly, položte je na rovný povrch a zkontrolujte, zda jsou všechny dodané díly kompletní 
a nepoškozené.

  Připevnění postřikovací trubice (viz obr. 1). Otočte spojovací matici (10) proti směru hodinových ručiček, aby 
se uvolnila z rukojeti (11). Zatlačte postřikovací trubici (6) do rukojeti (11) až na doraz. Dotáhněte spojovací 
matici (10) jejím otočením ve směru hodinových ručiček.

  VAROVÁNÍ!
Před každým použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen, ucpán a zda všechny 
díly fungují zamýšleným způsobem. Gumové díly, jako například hadice nebo těsnicí 
kroužky, nesmí obsahovat žádné praskliny nebo póry. Věnujte pozornost zejména 
bezpečnostním zařízením. Zajistěte, aby byla všechna připojení pevná. Před prvním 
použitím po zimě produkt zkontrolujte.

Zkontrolujte, zda produkt správně funguje! Před každým použitím tohoto tlakového postřikovače zkontrolujte, zda 
není viditelně poškozen a zda bezpečně funguje. Můžete to provést pomocí následujících testů a kontrol:

  Zkontrolujte viditelné poškození nádoby (5), sací hadice (12) a nosného popruhu (6).
  Zkontrolujte těsnost připojení hadice.
  Zkontrolujte těsnost připojení trubky.
  Napumpujte tlakový postřikovač. Vytáhněte bezpečnostní ventil (3) nahoru po zarážku. Musí být slyšet 

unikající tlak.

  UPOZORNĚNÍ: 
Nepoužívejte tento produkt v případě jakéhokoli vizuálního poškození nebo chybné 
funkce.

NAPLNĚNÍ NÁDOBY TLAKOVÉHO POSTŘIKOVAČE (OBR. 2)

  VAROVÁNÍ! 
Nepřekračujte jmenovitý objem! Zajistěte, aby byla tekutina určená k postřikování 
vhodná pro tento produkt. Ujistěte se, že je používání pesticidů, tekutých hnojiv nebo 
čisticích prostředků ve vaší zemi povoleno.

  Ujistěte se, že je půda, kde se chcete pohybovat, rovná a pevná. Zabraňte vylití během používání. Zabraňte 
znečištění životního prostředí.

  Stlačte rukojeť čerpadla (1) dolů a otočte ji proti směru hodinových ručiček. 
Poznámka: Před otevřením nádoby vytáhněte bezpečnostní ventil (3) nahoru pro uvolnění zbytkového 
tlaku existujícího v nádobě (5).

  Vytáhněte čerpadlo (2) z nádoby (5).
  Nyní nádobu naplňte. 

Poznámka: Naplňte nádobu (5) pouze takovým množstvím tekutiny, které skutečně potřebujete pro 
konkrétní postřikování (ne více, než 61).

  Vložte čerpadlo (2) zpět do nádoby (5) a otočte rukojeť čerpadla (1) ve směru hodinových ručiček až na 
doraz.
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VYTVOŘENÍ PROVOZNÍHO TLAKU

  Pohybujte rukojetí čerpadla (1) nahoru a dolů, dokud není tlakový postřikovač napumpován na tlak 
nepřesahující maximální povolený provozní tlak.

  Poznámka: pokud tlak vzduchu v nádobě dosáhne maxima, dojde k automatickému uvolnění tlaku přes 
bezpečnostní ventil (3).

  Stlačte rukojeť čerpadla (1) dolů do výklenků.
 Poznámka: Před přenášením nebo přepravou zajistěte, aby byla rukojeť zajištěna pomocí výklenků, aby 

nedošlo ke ztrátě náplně, poškození nebo zranění.

POSTŘIKOVÁNÍ

  VAROVÁNÍ!
Počítejte s větrem, deštěm a jinými klimatickými a okolními podmínkami, aby nedošlo 
k nekontrolované nebo neúmyslné distribuci tekutiny.

  Zavěste si tlakový postřikovač přes rameno pomocí nosného popruhu (6). 
Poznámka: Zajistěte, aby byl tento tlakový postřikovač vždy ve svislé poloze.

  Držte postřikovací trubici pevně pomocí rukojeti (11) a nasměrujte nastavitelnou postřikovací trysku (7) např. 
na rostlinu.

  Spusťte postřikování stisknutím spouště (13).
  Zastavte postřikování stisknutím spouště (13).

 Poznámka: Když přestane tlak v nádobě (5) postačovat pro postřikování, napumpujte nádobu (5) pro 
zvýšení tlaku.

  Po dokončení postřikování vytáhněte bezpečnostní ventil (3) co nejvíce nahoru, aby se uvolnil zbytkový tlak 
v nádobě (5) (viz obr. 3).
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Řešení problémů

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud narazíte na problém, zkuste jej vyřešit pomocí níže uvedených řešení, nebo kontaktujte prodejce či 
výrobce.

Problémy Příčiny Řešení

Únik tekutiny nebo špatné 
postřikování

Uvolněný nebo poškozený těsnicí 
kroužek.
Filtr trysky nebo fi ltr sání je ucpaný.
Tryska je ucpaná.

Dotáhněte jej nebo jej vyměňte.
Vyčistěte.
Vyčistěte nebo opravte.

Rukojeť čerpadla je příliš těžká pro 
ovládání

Těsnicí kroužek pístu je 
nedostatečně namazán.
Příliš vysoký tlak v nádobě.

Aplikujte na těsnicí kroužek mazivo
Přestaňte vytvářet tlak. Zkontrolujte, 
zda není ucpaný přetlakový ventil. 
V případě potřeby jej opravte.

Rukojeť čerpadla je příliš lehká pro 
ovládání

Opotřebený nebo oddělený těsnicí 
kroužek pístu.
Oddělená vodotěsná podložka.

Vyměňte těsnicí kroužek pístu.
Opravte.

Postřikování vzduchu namísto 
vody

Sací hadice v nádobě se oddělila. Odstraňte krytku hadice a vyjměte 
sací hadici za účelem dotažení.

Žádný nebo nerovnoměrný proud 
postřiku

Ucpání. Nechte sací hadici a trysku 
zkontrolovat a vyčistit.
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7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
  VAROVÁNÍ! 

Před čištěním vždy uvolněte zbytkový tlak (viz obr. 3). Chraňte se podobně jako během 
postřikování vhodnými osobními ochrannými pomůckami (PPE – personal protective 
equipment) před nebezpečnými látkami. Přijměte bezpečnostní opatření zabraňující 
znečištění životního prostředí nebezpečnými látkami.

  VAROVÁNÍ! 
Pokud se tryska (7) zdá být ucpaná, nesnažte se ji profouknout svými ústy.

Po každém použití tlakový postřikovač očistěte!

1. Čištění tlakového postřikovače
  Odšroubujte postřikovací trysku (7).
  Očistěte postřikovací trysku (7) pod tekoucí vodou.
  Pokud je postřikovací tryska (7) ucpaná, očistěte ji protažením jehly skrz tuto trysku.
  Vypláchněte tlakový postřikovač, trubky a trubice vodou.
  Očistěte povrchy produktu navlhčeným hadříkem.

2. Čištění sací hadice (12)
  Uvolněte spojovací matici sací hadice (9) na nádobě (5).
  Vytáhněte sací hadici (12) z nádoby (5).
  Očistěte sací hadici (12) pod tekoucí vodou.
  Po vyčištění vložte sací hadici (12) zpět do jejího otvoru v nádobě (5).
  Dotáhněte ručně spojovací matici (9).

3. Čištění čerpadla (2) a nádoby (5)
  Vyjměte jednotku čerpadla (2) a vypláchněte ji pod tekoucí vodou.
  Opláchněte postřikovací nádobu (5) vodou. Otočte ji dnem vzhůru, aby se zcela vyprázdnila.

SKLADOVÁNÍ

  Uvolněte jakýkoli zbytkový tlak, který zůstal v nádobě (5) po ukončení používání. Uděláte to vytažením 
tlačítka bezpečnostního ventilu (3) nahoru tak, aby přestalo být slyšet syčení unikajícího vzduchu.

  Důkladně zařízení očistěte a před jeho uložením na zimu jej nechte uschnout. Zabráníte tak poškození 
mrazem.

  Tlakový postřikovač před jeho uložením očistěte.
  Odstraňte z nádoby (5) a trubek jakékoli zbytky postřikové látky.
  Skladujte tlakový postřikovač v suchém bezprašném prostředí.
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Technické údaje

8. TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. pracovní tlak: 2,5 bar

Optimální provozní tlak: přibl. 1,5 bar

Bezpečnostní ventil: 2,6 až 3,0 bar

Jmenovitý objem: 5 l

Hrubá hmotnost (prázdné zařízení): přibl. 1,15 kg

Hrubá hmotnost (náplň 5 l): 7,69 kg

Hrubý objem: přibl. 6,25 l

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Délka postřikovací trubice: přibl. 500 mm

Celkový zbytkový objem: 30 ml

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

1,1 ±0,2 bar (min. uzavírací tlak)

Průměrná průtoková rychlost (ml/min.): 210

Velikost nádoby: Ø 75 × 335 mm

Typ a velikost fi ltru: 0,9 × 0,9 mm

Tryska: průměr otevření Ø 1,2 mm
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9. ZÁRUKA
Na tento produkt se vztahuje zákonná záruka.

Na škody způsobené nesprávným zacházením nebo ovládáním, nesprávným umístěním nebo skladováním, 
nesprávným připojením nebo instalací, stejně jako násilím či jinými vnějšími vlivy se tato záruka nevztahuje. 
Doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli tento návod k obsluze, protože obsahuje důležité informace.

 Poznámka:
1. Pokud tento produkt nefunguje správně, zkontrolujte prosím nejprve, zda nejsou příčinou vnější okolnosti, 

jako například přerušení dodávky energie u elektrických spotřebičů nebo nesprávné ovládání.
2. Uvědomte si prosím, že s vaším vadným produktem byste měli poskytnout následující dokumenty 

a informace:
- Stvrzenku potvrzující zakoupení
- Popis/typ/značku modelu
- Co nejpodrobnější popis závady a problému

V případě záruční reklamace nebo závady prosím kontaktujte vašeho prodejce.
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Likvidace

10. LIKVIDACE
Celý obal je vyroben z recyklovatelných materiálů, které můžete zlikvidovat v místním recyklačním 
zařízení. Podrobnější informace o likvidaci vašeho vyřazeného produktu vám poskytnou místní úřady 
zabývající se likvidací odpadu.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci 
odpadu.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech nebo v přiložené dokumentaci znamená, že vyřazené 
elektrické nebo elektronické produkty nesmí být vyhazovány do běžného komunálního 
odpadu. Odevzdejte tyto produkty na určených sběrných místech, kde bude provedena 
jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo 
v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového produktu vrátit 
vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit 
cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí 
a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další 
podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné 
likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními 
předpisy.

Pro společnosti, které působí v zemích Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace 
od vašeho prodejce nebo dodavatele. Likvidace v zemích mimo Evropskou unii. Chcete-li 
tento produkt zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace 
o způsobu likvidace.

Tento produkt splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifi kace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si 
právo na provádění těchto změn.

Uživatelské příručka v originálním jazyce.







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, 
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi im-
portőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyár-
tási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:








