
MAROLE

Postřikovač je Určen na
můžeme také provádět

Postřikovač - Profession PIus

postřik ovocných stromů, Zeleniny, ničení pleve|e a hmyzu. S provedením professoina]
maIby vodními nebo vápennými barvami'

Technické údaie:

Užitečný objem zásobníku:
CeIkový obsah zásobníku :

Prumerny prutok rrysKy:
|v]aX. Pracovní t|ak:
ce|ková Výška:
H motnost:

11,0 dm3
11,66dm3
0,3 -1,50 l/min
0,4 tvtPa
B35mm
2,3 kg

1. Příprava pro oráci s oostřikovačem:

1. Připravit koncentrát d|e náVodu uvedeného na obaIu přípravku.
2' odšroubovat víko a nalít koncentrát přes trychtýř se sítkem.
3. Vložit pumpu, zašroubovat víko pumpy a natlakovat, ne více než 0,35Mpa' po překročení tohoto t|akU se

samoVolne otevře bezpečnostní Venti|.

4. RUkojeť pumpy zajistíte tak, že Vtlačíte rukojeť a otočÍte ji o 900 vIevo'

5. Přj vytočení VentiIu RZ 3/B.. o 9o0 na rukojeti teIeskopu, připravíte VentiI k maloVání'
6. Nat|akujte pomocí pumpy dle potřeby.
7. Při vložení VentiIU R02c do rUkoieti ie nUtno Vložit fi|tr R40.

2' BezDečnostní Dokvnv:

1' Při zjištění Většího odporu pístnice pumpy zvedněte rukojeť pumpy nebo t|akový Ventil, promažte Všechny části i
dutiny při|oženým siIikonovým o|ejem.

2. Při sk|adování postřikovače nevystavujte s|unečnímu záření a skladujte při tep|otách nad +4oc'
3' Nefunkční postřikovač nevyužívejte k jiným Úče|ům.
4. Při práci s postřikovačem jej nepok|ádejte na stranu, je|ikož může dojít k zavzdušnění.
5. Při použití postřikovače'k ochraně rost|in dod.žujte předpisy BHP nebo sIedujte bezpečnostní opatření na štítcích

chemických koncentrátů.
6' Při malování si udržujte t|ak v zásobníku postřikovače mezi 0,35 - 4,0 Mpa.
7' Po Ukončení práce je vhodné postřikovač vyprázdnit od kapa|in, vymýt vodou a Vyčistit fi|tr V rukojeti teleskopické

tyče, po složení postřikovače je nutno jej profouknout Vzduchem.
8. zbY|é kapaliny V te|eskopické tyči můžou v zimě způsobit poškození Ventilu a rUkojeti.

3. Servis a záruční opravv.

1' Firma Maro|eX garantuje opravy v záruční i pozáruční době
2' Provedení opravy V záruční době je možné jen při před|ožení záručního |istu s popisem Vady'
3. opravy prováděné svépomoci musí být prováděny z originá|ních dílů l4aro|ex.



4. Nadstandadní vÝbava náhradních dílů (pouze na obiednávku).

zasi UniVerzá|ni Výbava pro opravy (sada těsněni' píst' fi|tr, si]ikonový o e], Zpétný VentiI pump\/, těsnění pod|oŽkv)

zagjt5 sestava 5 trysekj 3 p]oché tryskyI N/F4'80 .(červená)' N/F2 80 .(Ž|Utá) ]VF3,B0 -(modrá), 2 s reg!iací úhIU postřikL] N4R1'5 (ž|utá) MR1'0 '
(zeIená)

z0qt7 Profes oná]nísestava 7lrysek] 3 ploché |rysky : íýF1'80 1zeená)' MF2'80 -(ž]utá)lt/F3'B0 (modrá),2 s regulacíúhiLr postřlku MR1'5 (Ž|u1á)

lVRl'0 .(Ze|ená), 2 pLoché trysky: N/F4'45 .(červená), [/F5'30 - {hnědá)
R010mx Te]eskoplcká tyč s |ryskou pro regUlaci úh u poslřku ['4R1'5 s Ventierír a rukoietí'
R0l mx Teleskop cká tyč s tryskou p|o reguIaci úhlL] postňk! |\,4R1 5 bez Venti|U a rukoieti'

R0lmr/60 Te|esi,op'c\á lyc 60cm S |rySkoL lýR, '5 bez veltiIJ a r |\oieti

R020i samostalný Ven1il s rukoietí' šroubením a fi|trem R40

R04mx/100 Nadstavec 100cÍn do teIeskopicl' e tyče
R04mt60 Nadstavec 60cm do le|es|'op]cké ly€
R05b PLnpa oo poslikovače- Plofesio']a 7'9,2 ,(7apuŠle1á 

v lasobn',Ur
R05 PUrpa oo posl'ikovace - ProÍeSio']a] 5 .(zapušlérá 

V lásobl .l)
R05c UniveÍzá ni pUmpa

212t15 {o]tovka le es<opiLKé lyče' ŠÍouoerí lrysky R64' lfsl a ÍegU ovale|,]á ]\lR1 5' lésl ěr' ., 3 \2 4

Z2I1A Koncovka teleskopické tyče' šroubení lrysky-R64, lryska regU|ovatelná i\lR1'0, těsnění 11,3X2'4

5' způsob Vvužití:
1. Pro bí|ení s hašeným vápnem je nutno zředit 10| k 3 až 4kg vápna a důk adně promíchat a nechat odstát na

několik hodin.
2. Před použitím Vyzkoušet, zda je postřikovač čistý a zda VentiI a pUmpa jsou |ehce ov|adate|né
3. Pumpu a bezpečnostní VentiIje nutné jednou za čas promazat sjlikonovým o|ejem (Zejména při větším odporu),

pumpa se musí demontovat a promazat cylindr pumpy, píst, těsnění a kovové částj. Píst pumpy se musí pohybovat
|ehce bez tření.

4. K bí|ení a maIování musíme vždy Vyjmout fi|tr R40 z rukojeti a VIožit pIoché trysky MF4'45, lV]F5.30 do koncovky
trysky. Filtr se vyjímá z rukojeti ze strany hadice po vyšroubování šroubení hadice z rukojeti.

5. K postřiku mUsÍme V|ožit do rUkojeti fi|tr R40'
6. Mixér mUsíme kontro|ovat průběžně a v případě, ze jsou otvůrky mixéru ucpané je zapotřebí je Vy]mout a

profouknout, Hříbek pumpy R24 musíme po bí|ení Vymýt.

6. UPOZORNENI ! ZASADY BEZPECNE PRACE. PREDPISY BHP:

1. Práce s postřikovačem se nedoporučuje dětem, osobám požívající |éky na zažívání, osobám podnap||ym a t t
těhotným ženám.

2. Před prvním použitím Vyzkoušejte funkčnost postřikovače pomocí vody.
3' Přr prácl s koncentráty používejte ochranné pomůc|y'
4. Během práce s chemickými koncentráty se nesmi pít, jíst, kouřit'
5. Zby|ý koncentrát ie zakázáno vypouštět do veřejné kana|izace. Totéž platí i v případě čištění postiikovače'
6. Zničený či poškozený postřikovač je nezbytné předat k chemické recyk|aci.
7. V případě otravy chemickým koncentrátem je nutno, co nejrychleji Vyh|edat |ékařskou pomoc.
8' osoba pracující s chernickým koncentrátem rnUsí postupovat d|e návodu na chemickém koncentrátu.
9' Nepřípustné je používání Vody o tepíotě Vyšší než +40oc
10' Veškerou práci s postřikovačem je nutno provádět po odvzdušnění postřikovače'
11' Po každém použití a před servjsern je nutno postřikovač Vyčistit Vodou.
12. Postřikovač se sk|aduje prázdný, bez náp|ně (bez chemického koncentrátu).
13. K Vytvoření tIaku V postřikovači se používá pUmpa postřjkovače. Je zakáZáno poUžití jakýchkoIiV jinýCh příStrojů k

vvtvoření tlaku V oostřikovači'
14' je zakázáno postřikovač pInit a postřikovat s lehce zápaInými kapalinami (ředidIo, benzín'''aj).
15. Samovolné a neodbomé zásahv do konstrukce postřikovače může vest k ohroŽení |idského zdraví.
16' Za závady vznik|é při nedodržování zásad bezpečnosti práce s postřikovačem odpovídá pouze uživate|'
17' NeuchováVat postřikovač naplněný kapaIinou nebo natlakovaný.
18. zakazuje se manipUIace, bIokování nebo demontování bezpečnostního VentiIU, poněVadž hrozi poškozenI

postřikovače.
19. Nevystavujte zásobník prudkým nárazům.
20. Před Zahájením práce s postřikovačem důk|adně zkontrolujte bezpečnostní venti] (tahem). Ventil se nesmí

ZASEKAVAI.
21. K p|nění zásobníku používejte přiloŽený trychtýř se sítkem'



22. V době užívání a sk|adování musíme postřikovač zabezpečit tak, aby k němu neměli přístup
nepovo|ané osoby a děti.
23. v případě zasažení očí je důk|adně vypláchujte proudem tekoucí vody po dobu deseti minut a
ihned vyh|edejte |ékařskou pomoc'

24. Bezoečnostní ventiI Ro3d

Po zkušebním nat|akování (5-10 zt|ačení pumpy, potáhni za úchyt VentiIu _ musí dojít k
odvzdušnění)
Po vrácení venti|u do původní polohy, nesmí t|ak unikat. Prověřte, zda je venti| R26
dotažen.

25. Postřikovaě iednou Doužitý k chemickÝm Dostřikům' není možno Doužít k iinÝm Dostřikům'

7. TabuIka bezDečnostních označeni

Bezpečnostní označení musí být chráněno před ztrátou a poškozením' Bezpečnostní označení musí být rovněŽ čisté.Poškozené či
ztracené označení musí být neprod|eně nahrazeno novými.

označení vÝznam U I

1. A Nebezpečí - riziko Na nádobě postřikovače

2. A Seznámit se s návodem na použitÍ Na nádobě postřikovače

3. U pozornění na nebezpečí Na nádobě Dostřikovače

8' ošetření.

Po ukoněení práce, umytí postřikovače a profouknutí te|eskopické tyče by jste mě|i:

. odšroubovat rukojeť od hadjce a z rUkojeti R40 Vytáhnout fi|tr a Vyčistit
Dod tekoucí Vodou.

. Vyzkoušet zda pumpa pracuje bez zadrháVání, zda.|i VytVáří odpor, odšroubovat píst R20b, promazat těsnění
i píst sjIikonovým o|ejem 206

- z VentiIu R02c odšroubovat krytku a Vytáhnout píst S pruŽinou, Vyčistit, namazat siIikonovým o|ejem,
zasunout Zpět a Zajistit krytkoU Ve1tiIL '

- odšroubovat koncovku trysky, Vý]mout těsnění a umýt s rozprašovačem pod tekouci Vodou a Vrátit do
půVod n ího staVu.

. ZkontroIovat zda bezpečnostní Ventil se po nadzdvižení vrací do původní poIohy. PokUd vytváří odpor, odšroUbovat
matici, Vyčlstit, promazat a vrátit zpět do původního stavu

9. Demontáž a Iikvidace'
Poškozený postřikovač, kteÚ již nelze opravit, předat na sběrná místa'
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1o. Poois postřÍkovače:

12. VÝbava postřikovače
součástí každého postřikoVače ProfesionaI PLUs firmy MARoLEX jei

) Komp|etní postřikovač s pUmpou, hadicí, rukojetí a Vent]]em ZR 3/8'',
te|eskopickou tyčí 6ocm s reguiovate|nou tryskou MR1,5 Ó1.5 mm

) Dodatečné trysky k bí)ení MF4,45 a 14F 5,30
) Trychtýř se sítkem, fi|tr, o|ej silikonový, míchad|o R90c
) Pod]ožkyI těsnění R108 a8X2} R47CaÍ7,3x2,4; Řz9x4; R4f 10,3x2,4 ,

15x22 mm
) Dodatečný VentiI k postříkovači R02c (p|astový)
) lvlanuá| a zárUční ]lst

MR1,0lub MR1-5
0" - 60"

ffi*.n,r,€.*<' ' 'i+ --r' 
)L-l a'tLL 1---

\ O.iner R47.

P;ed montázi trysky |VR' lýF''' mL]siŤ. VŽdy
VIoŽit těsnění R47

Černě označené poIoŽky jsou dodateěné
při|ožené V ba|ení' Dodatečně si můžete
objednat tIakoměr'

Tryska o 1.5 mm s |egu|aci úh]U
ostřiku 0 - 600

PLUS

Vzniklé závady a moŽný způsob jejich odstranění

R01mí60 Te|eskopická tvč 60 cm
R0í0mr/60 Te|eskoDická tvč 60 cm. rukoiet'
R03c Bezpečnostní ventiI
R04mx/60 Nástavec 60cm

R05c Pumpa kompletní
R02c PřítIačný ventiI

zR 3/8' Kuloui ventil
R16b Zásobnik 12l

R64 Šroubenitrysky
MR1.s0 Tryska s regu|ací ÚhIL] postřikU

A1\nn
P ochá lrvska - červená barya (k bilen }

Pioohá trvska - hnědá barya (k bí ení]
R11c Trubka kompletnl PCVO 8x2mm
R75b Fi]t|ačni sí1ko trychtÝře
R07 Popruh

R08c TrVchtÝř

Rl4 Těsněni38 x 5 mm
R22 Těsněni28x4mm
R24 Hřibek Venli|u oumpv (oumový)

R29c Trubka oříVodni u 8x350 mm

R80 Sroubenihadlce
R81d Koncovka hadice
R47 Těsněni 11'3 x 2'4 mm
R47c Těsnění 10.3 X 2.4 mm

EM Filtr

R90c [,'liXér

@ siIikonoVý oIei

pod|ožky R17


