
Překlad původního návodu k používání 

 

NÁVOD K OBSLUZE 
Postřikovač 16 l 

Typ: G73205 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrobeno pro 

F. H. GEKO 

Kietlin, ul. Spacerowa 3 

97-500 Radomsko, Polsko 

www.geko.pl 

 

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se 

se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, 

které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele. 
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  Návod k obsluze 
 

 

 

 
 

 

 

ČESKÝ JAZYK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

 

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze 

ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. 

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci. 
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Technické údaje: 

 

Objem nádrže 16 l 

Široký plnící otvor se sítkem 

Velmi lehký, pouze 1,7 kg 

Postřikovací tyč s rukojetí o délce 75 cm 

Efektivní čerpací systém 

Pracovní tlak 3-4 bary 

Nádrž je vyrobena z velmi kvalitních materiálů 
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1- Jednoduchá tryska s dvojitou hlavici 

2- Jednoduchá tryska 

3- Postřikovací tyč 

4- Přepínač 

5- Gumová hadice 

6- Píst 

7- Víko pístu 

8- Těsnící matice 

9- Čep pístu 

10- Vodící matice 

11- Podložka z vlákna 

12- Gumové těsnění 

13- Válec 

14- Svorka 

15- Rukojeť pumpy 

16- Táhlo 

17- Víčko plnicího otvoru 

18- Filtr 

19- Nádrž 

20- Popruh na rameno 

21- Závlačka táhla 

22- Podložka táhla 

23- Nastavitelný úchyt pro rukojeť pumpy 

24- Spona 

25- Plastový klip 

26- Plastový háček 
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  Návod k obsluze 
 

 

MONTÁŽ SPONY 

 
1. Protáhněte popruh přes sponu. 

2. Protáhněte popruh horní částí. 

3. Protáhněte popruh zpět přes sponu. 

 

MONTÁŽ PLASTOVÉHO KLIPU 

 
1. Protáhněte popruh dolů, přes dolní část poutka popruhu. 

2. Protáhněte popruh štěrbinou plastového klipu z plochého vodítka a přesuňte popruh zpět nahoru 

tak, aby byl rovnoběžně s druhým koncem popruhu. 

3. Protáhněte popruh zpět horní částí poutka popruhu. 

 
4. Zatáhněte obě části popruhu nahoru. 

5. Zarovnejte plastový klip s otvorem pro poutko popruhu. 

6. Zatlačte plastový klip do otvoru pro poutko popruhu, dokud nebude na svém místě. 
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MONTÁŽ PLASTOVÉHO HÁČKU 

 
1. Protáhněte popruh otvorem plastového háčku. 

2. Protáhněte popruh štěrbinou v plastovém háčku z ploché strany a veďte popruh zpět nahoru tak, 

aby byl rovnoběžně s druhým koncem popruhu. 

3. Protáhněte popruh zpět štěrbinou v plastovém háčku. 

 
4. Zatáhněte obě části popruhu nahoru. 

5. Zatlačte plastový klip do plastového otvoru pro háček, dokud nebude na svém místě. 

6. Připevněte háček k dolní části postřikovače. 

 

MONTÁŽ RUKOJETI PUMPY 

 
1. Vložte rukojeť pumpy do předního otvoru na dně nádrže. 

2. Otočte rukojeť pumpy dolů směrem k sobě a vyhledejte otvor. 

3. Zatlačte svorku na rukojeť pumpy a ujistěte se, že zářez zapadá do otvoru. 
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  Návod k obsluze 
 

 

MONTÁŽ SESTAVY TÁHLA 

 
1. Umístěte spojovací část poutka zajišťujícího rukojeť pumpy na horní část pístu. 

2. Prostrčte dlouhý konec táhla přes spojovací část poutka zajišťujícího rukojeť pumpy a otvory 

na horní části pístu. 

3. Vložte závlačku. 

 
4. Připevněte k rukojeti pumpy poutko zajišťující rukojeť. 

5. Prostrčte druhý konec táhla otvorem v rukojeti pumpy. 

6. Namontujte podložku a závlačku. 

 

MONTÁŽ HADICE A POSTŘIKOVACÍ TYČE 

 
1. Přišroubujte jeden konec hadice k horní části pístu. 

2. Přišroubujte druhý konec hadice k dolnímu konci přepínače. 

3. Přišroubujte jeden konec postřikovací tyče k horní části přepínače. Připevněte vybranou trysku 

k hornímu konci postřikovací tyče. 
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URČENÍ VÝROBKU 

Zádový postřikovač je vhodný pro postřik tekutých přípravků na ochranu rostlin, herbicidů a tekutých 

hnojiv bez obsahu rozpouštědel. Postřikovač můžete také použít k aplikaci prostředků na čištění 

oken bez obsahu rozpouštědel a vodu používanou v domácích zahradách a na pozemcích. 

Postřikovač nelze použít na veřejných místech, v parcích, sportovních centrech, v zemědělství 

a zahradnictví. Při postřiku insekticidy, herbicidy a fungicidy nebo jinými kapalnými přípravky 

na ochranu rostlin je třeba dodržovat všechna zvláštní opatření stanovená výrobcem tohoto 

výrobku. * v souladu s platnými předpisy o používání pesticidů a detergentů lze používat pouze 

a výhradně schválené látky. 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

1. Nikdy neotevírejte zádový postřikovač ani neodšroubovávejte trysku, pokud je postřikovač stále 

pod tlakem. 

2. Před každým otevřením zádového postřikovače zcela uvolněte tlak stlačením rukojeti. 

3. Po každém použití a zejména na konci postřikové sezóny vyčistěte a opláchněte nádrž 

postřikovače a také všechny ostatní jeho části. 

4. Používejte pouze tekuté prostředky bez rozpouštědel. 

5. Před každým použitím zkontrolujte celkový stav postřikovače. Zkontrolujte známky opotřebení 

nebo poškození hadic, těsnění nádrže, bezpečnostních ventilů a trysek. 

6. Nezvyšujte tlak v postřikovači, pokud se nádrž, hadice nebo jiné části zdají být poškozené 

nebo uvolněné. 

7. Uchovávejte postřikovač mimo dosah dětí. 

8. Nelze použít horkou nebo vroucí vodu. To může oslabit nebo poškodit nádrž, pumpu nebo hadici. 

PŘI STŘÍKÁNÍ VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE 

 

OBSLUHA 

1. Když je zádový postřikovač prázdný, upravte ramenní popruhy na vhodnou délku 

a před nasazením se ujistěte, že postřikovač pohodlně sedí. 

2. Sejměte víčko filtru, ujistěte se, že filtr zůstal na svém místě, a naplňte nádrž na požadovanou 

úroveň, přičemž dávejte pozor, abyste nepřekročili značku maximálního naplnění. Pevně našroubujte 

víčko filtru, aby bylo zajištěno hermetické utěsnění. 

3. Umístěte postřikovač na záda, vyjměte postřikovací tyč z úchytu a přidržte ji v pravé ruce. 

Uvolněte rukojeť pumpy posunutím upevňovacího poutka, a pumpujte rukojeti 6-8 krát nahoru 

a dolů, abyste vytvořili v nádrži tlak. Postřikovač je připraven k práci. 

4. Chcete-li použít postřikovací tyč, jednoduše stiskněte spoušť na rukojeti postřikovací tyče. Spoušť 

lze uzamknout v otevřené poloze přesunutím blokovací svorky dolů. V závislosti na různých typech 

požadovaných postřiků může být postřikovací tyč používána s jednoduchou tryskou, dvojitou tryskou 

nebo čtyřbodovou tryskou. 

5. Abyste udrželi tlak během stříkání, napumpujte 2-3 krát po každých 10-15 sekundách stříkání. 
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ÚDRŽBA 

1. Vypotřebujte veškerou kapalinu z postřikovače nebo ho vyprázdněte do původní nádoby 

na materiál k postřiku. Natlakujte nádrž a vystříkejte veškerou kapalinu. Uvolněte zbývající tlak 

v nádrži. 

2. Pravidelně nanášejte malé množství maziva na vnější povrch pístu, aby byla udržena plynulost 

pohybu a aby se zabránilo úniku kapalného roztoku. 

3. Postřikovač skladujte na stinném místě mimo přímé sluneční světlo. 

 

PROBLÉM  PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Postřikovač nefunguje 
nebo dochází k úniku 

Těsnící podložky jsou uvolněné 
nebo poškozené 

Připevněte podložky 
nebo je vyměňte 

Během postřiku je tlak vyšší Filtr a stříkací tryska 

je zablokovaná 

Vyčistěte a naneste trochu 

maziva na vnější stranu pístu 

Během postřiku je tlak nižší Píst nebo těsnící matice 

je poškozená 

Vyměňte píst nebo těsnící 

matici 

I přes pumpování není v nádrži 

žádný tlak 

Těsnící matice je přemístěna/ 

ztracená 

Opravte těsnící matici 
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F. H. GEKO 
97-500 Radomsko 
ul. Spacerowa 3, Kietlin, Polsko 
http: www.geko.pl  
e-mail: serwis@geko.pl  

Záruční list 

1. Název zařízení a číslo výrobku  ………………………………………………... 

2. Datum nákupu    ………………………………………………... 

3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením. 

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Razítko prodávajícího   ………………………………………………... 

Datum a podpis.    ………………………………………………... 

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ………………………………………………... 

Záruční podmínky 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců 
od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 
12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze 
a způsobu použití. 
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. 
Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné 
předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené 
údržby. 
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká: 
1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 
2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 
3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 
5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 
6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 
7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 
8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 
9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 
Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce 
(např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 
Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 
o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, 
budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 
Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.  
Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem 
zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 
Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe 
do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, 
nelze uznat jako záruční vady! 
Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým 
prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou 
v záruce uznány. 
……………………………………       ……………………………………………… 
Datum přijetí do servisu       čitelný podpis reklamujícího 

Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky 


