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Čtěte prosím pozorně tento návod, dodržujte a osvojte si pokyny
uvedené v něm. Z bezpečnostních důvodů by děti mladší 16ti let
a osoby, které nejsou obeznámeny s těmito pokyny neměli
obsluhovat tento zádový postřikovač.
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Pokud jste pravák, páka čerpadla by měla být na levé straně tak,
abyste mohli stříkací trysku držet v pravé ruce.

f) Našroubujte převlečnou matici z mosazné trysky na plastovou
rukojeť.
g) Důkladně promíchejte chemikálie, které používáte. Odšroubujte
víčko nádoby a naplňte po nejvyšší značku (12 nebo 16 litrů)
– chemikálie používejte vždy v souladu s preventivními
opatřeními a ve správném dávkování stanoveném výrobcem
h) Nasaďte víčko a utáhněte rukou, nepoužívejte kleště.
i) Nasaďte si postřikovač na záda, upravte popruhy jak je potřeba
pomocí spony na ramínkách. (zašité konce popruhů jsou
protaženy přes spony již z továrny)
j) Opakovaně stlačte páku a pumpujte cca 7-9minut, dokud
se pumpování nestane obtížnější a budete cítit odpor.
k) Stlačte spoušť na rukojeti.

1. MONTÁŽ A OBSLUHA
a) Vtáhněte konce řemínků cca 2-3cm do kovových přezek.
b) Protáhněte řemínky otvorem pod držadlem tak, aby byly
na přední straně.
c) Zapněte přezky bokem do nosného popruhu.
d) Utáhněte popruhy v těchto přezkách, abyste zabránili
jejich vysunutí.
e) Poté je zahákněte za oka na dně nádoby.

2. ÚDRŽBA
- Čištění zádového postřikovače
a) Držte spoušť až do uvolnění zbylého tlaku.
b) Odšroubujte víčko a pokud je špinavé očistěte jej. Důkladně
očistěte závit a těsnění.
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c) Očistěte vstupní filtr i víčko čistou vodou.
d) Vyprázdněte nádobu a naplňte čistou vodou (pokud je to nutné
přidejte i čistící prostředek).
e) Vyprázdněte nádobu přes stříkací trysku, dokud není prázdná,
vyčistíte tak trysku i ventily.
f) Nechte postřikovač otevřený, dokud neuschne.

3. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
ZÁVADA
Čerpadlo nelze natlakovat

MOŽNÁ PŘÍČINA
Netěsní víčko nádoby
Spoje na hadici čerpadla
nebo na stříkací
rukojeti netěsní

Utáhněte
všechny spoje

Ucpaná tryska

Vyčistěte trysku

Ucpaný filtr

Vyčistěte filtr

Nádoba se špatné otevírá

Tlak v nádrži je příliš nízký
kvůli ventilu v nádrži

Očistěte víčko nádrže

MAXIMÁLNÍ KAPACITA

- Čištění čerpadla
Pokud nelze postřikovač natlakovat ani po vyčištění, je třeba vyčistit
také čerpadlo.
a) Vysuňte pojistný kroužek (například šroubovákem) a vyndejte
páku čerpadla.
b) Odšroubujte spojovací kroužek.
c) Zkontrolujte těsnící kroužek a vyměňte jej, pokud je to nutné.
d) Vyjměte vnitřní část čerpadla a těsnění a omyjte vodou.
e) Opětovnou montáž provádějte v opačném pořadí a přesvědčte se,
že těsnění správně sedí a není po instalaci zdeformováno.

Očistěte víčko

Postřikovač nestříká
ačkoli tlak je dostatečný
nebo je proud slabý

4. TECHNICKÁ DATA

- Čištění filtru uvnitř postřikovače
a) Odšroubujte převlečnou matici a vytáhněte hadici s filtrem ven.
b) Vypláchněte filtr pod tekoucí vodou.
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