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Před použitím postřikovače si prosím přečtěte tento návod, zejména bezpečnostní varování. 

 

1. Hlavní použití: vhodné pro užitkové stromy, květiny, čaj, tabák a prevenci epidemií v nemocnicích 

a na veřejných místech. 

 

2. Bezpečnostní varování: 

● Neponořujte ho prosím do kapaliny a nebouchejte do něj jinými věcmi. 

● Prosím neotvírejte postřikovač sami, vyjměte baterii a vypumpujte vodu. 

● Použitou baterii nevhazujte do ohně ani nikde jinde, zlikvidujte ji v souladu s vládními 

předpisy. 

● Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od postřikovače. 

● Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem nebo jinou nabíječku. 

● Pokud z postřikovače vychází neobvyklý zápach, udržujte ho v bezpečné vzdálenosti od ohně. 

● Pokud se kapalina z baterie přilepí k hadříku nebo na pokožku. Opláchněte velkým 

množstvím vody a poté vyhledejte lékaře. 

● Nepoužívejte postřikovač na vlhké rostliny, ani při dešti nebo bouřce. 

 

3. Technická specifikace: 

● 3.1 Rozměry obalu: 378 x 197 x 478 mm 

● 3.2 Čistá hmotnost: 5 kg 

● 3.3 Pracovní napětí: 12 V. 

● 3.4 Pracovní tlak: 0,2-0,4 MPa 

 

4. Postřikovač se skládá z nádrže, baterie, pumpy a postřikovacího systému. 

Pumpa nasává vodu do nádrže, když je baterie pod napětím, a poté ji rozstřikuje pomocí 

postřikovacího systému. 

 

5. Popis části: 
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6. Naše baterie je kyselino-olověná baterie. Chcete-li prodloužit její životnost, je-li vybitá - přerušte 

veškeré práce a nabijte baterii. 

 

Upozornění: Baterie nemůže být uložená s malým množstvím proudu nebo několikrát silně vybita. 

Vyvarujte se zkratu. 

 

7. Přepínač postřikovače je automatický. Před nabíjením je třeba přesunout spínač do polohy „OFF“. 

Nejprve zasuňte zástrčku od nabíječky do zásuvky a poté připojte kabel k baterii. 

 

Když se rozsvítí červená kontrolka, znamená to stav nabíjení. Když se rozsvítí zelená kontrolka, 

pokračujte v nabíjení po dobu alespoň 3 hodin, aby se nabíjení dokončilo. 

Poté zakryjte nabíjecí otvor vodotěsným krytem. 

 

Upozornění: Normální doba nabíjení je 8–10 hodin, zejména u nové baterie. Prvních 3–5 nabíjení 

by mělo trvat alespoň 18 hodin. Je zcela normální, že když se baterie nabíjí, bude trochu horká. 

Udržujte nabíjecí otvor čistý a suchý. 

 

8. Pokyny a upozornění pro první použití.  

● Otevřete kryt nádrže a poté vyjměte všechny části a návod. 

● Před použitím si pozorně přečtěte návod. 

● Postřikovač umístěte na vodorovné a bezpečné místo, sejměte vodotěsný kryt a poté ho 

nabijte. Po dokončení nabíjení je třeba nasadit vodotěsný kryt. 

● Pevně připojte postřikovací systém a popruhy, poté zkontrolujte, zda je sítko filtru tvrdé 

nebo ne. 

● Pro zkoušku použijte vodu, a poté zkontrolujte, zda zařízení funguje správně. 

 

Upozornění: během postřiku bude slyšet určitý hluk a bude docházet k vibracím. 

 

9. Upozornění týkající se použití: 

 

● Za prvé položte postřikovač na suché a ploché místo, za druhé otevřete víčko nádrže, za třetí 

namíchejte směs a nalijte ji do nádrže, nakonec nádrž zakryjte a připevněte víčko. 

 

Upozornění: Během postřiku nesundávejte filtrační sítko a pravidelně jej myjte. 

 

● Zapněte přepínač a vypněte přepínač napájení, nyní můžete zahájit postřik. Po použití 

prostříkejte 1-2 krát vodou, jinak zbytky kyseliny/směsi poškodí součásti. Pokud je v baterii 

nízký proud, přerušte postřik. 

 

Upozornění: Při používání postřikovače noste masku a rukavice a jiné ochranné prostředky, nekuřte 

a nejezte, v bezpečné vzdálenosti udržujte děti, nemocné osoby, těhotné nebo kojící ženy; 

při míchání a při provádění postřiku dodržujte bezpečnostní varování jako ve zdravotnickém zařízení. 

Před použitím by měla být baterie nabitá, po použití ji prosím včas nabijte.  
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10. Možné problémy a způsob jejich řešení. 

 

Problém  Způsob opravy 

Po zapnutí spínače se motor 

nespustí 

Ochranná trubka není 

připojena, kabel je poškozený 

Zkontrolujte, zda je spínač 

a ochranná trubka dobře 

připojena a zda je zástrčka celá 

Výkon postřiku není 

dostatečný, z postřikovače 

vytéká málo kapaliny 

Postřikovací systém je 

zablokovaný, filtrační sítko je 

ucpané 

Zkontrolujte, zda není něco 

v trysce nebo kolem filtračního 

sítka nebo zda není příliš nízká 

teplota, a obraťte se 

na místního prodejce. 

Provozní doba zařízení se 

zkrátila 

Nedostatečné nabití baterie 

nebo baterie ztrácí svoji 

kapacitu 

Nabijte, prosím, baterii déle 

nebo ji vyměňte 

Pumpa běží, ale z trysky nic 

nevytéká 

Ventil se slepil Opláchněte vypouštěcí otvor 

vodou pod vysokým tlakem 

 

11. Údržba: 

 

● Nepoužívejte, prosím, v postřikovači speciální lékařské prostředky nebo vysoce korozivní 

lékařské prostředky. 

 

12. Používejte, prosím, postřikovač jemně. 

 

13. V případě dlouhodobého skladování nejprve vyčistěte nádrž a pumpu vodou. Poté po vyjmutí 

ochranné trubky, např. brusným papírem, očistěte plnící otvor pomocí izolačního materiálu. 

Následně zařízení osušte a poté nabijte baterii. Nakonec uložte postřikovač na suché a větrané 

místo, nikoli mokré nebo s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, a raději ho nabíjejte jednou 

za měsíc. 

 

14. Pokud se návod liší od výrobku, přijměte výrobek jako pravdivý.  
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 

 

Oprávněný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z O. O. 

 

Adresa oprávněného zástupce:  ul. Grochowska 341, kanc. 174; 03822 Varšava, Polsko 

 

 

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI 

 

Název výrobku: Aku zádový postřikovač 

 

Model (obchodní označení): KD2022 

 

Údaje o výrobku: NÁDRŽ 18 L 

 

  

Prohlášení:  

 

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES: 

 

1. 2014/30/EU EMC Directive 

2. 2011/65/EU ROHS 2 Directive 

3. 2000/14/EC Noise Emission Directive 

 

Podle norem:   

 

EN 12100-1:2003 

EN 12100-2:2003 

EN 1050:1996 

EN 60204-1:2006 

 

Certifikát s číslem VT10061581 vydaný společnosti VOV CERTIFICATIONS TESTING LABORATORY 

LIMITED ze dne 8. 5. 2015. 

 

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui; Grochowska 341, kanc. 174; 03-

822 Varšava, Polsko. 

 

 

Ma Dong Hui, Varšava, Polsko, 12. 11. 2020 


