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Kontrola pred každým použitím:
 • Sú všetky diely, ktoré sú pod tlakom a ktoré vedú kvapaliny, bez 
poškodení? 

 • Fungujú tieto diely správne? 
Poškodené alebo nefunkčné výrobky ihneď vymeňte. 
Dodržiavajte predpisy výrobcu postreku.
Výrobok nenechávajte dlhšiu dobu pod tlakom. 

Nikdy nestriekajte na osoby, zvieratá ani do vôd. 
Pumpu nevyskrutkovávajte z nádoby, keď je výrobok pod tlakom. 
Upchaté dýzy alebo ventily neprefukujte ústami.

Po použití 

Technische Daten
Typ 
výrobku 

Max. plniace 
množstvo 

Celkový 
objem

Max. 
tlak 

Max. teplota Vlastná 
hmotnosť 

Materiál 
nádoby 

Max. dopravovaný 
objem 

3132… 1,5 l 1,60 l 3 bary 30 °C 740 g Polyetylén 0,80 l/min/3 bary

Srdečné blahoželáme
k vášmu novému rozprašovaču a ďakujeme za dôveru v našu značku. 

Použitie v súlade s určením

Vaša bezpečnosť 
Výrobok nenechajte stáť na slnku. 

 • Vyskrutkujte čerpadlo z nádoby.
 • Kvapaliny nikdy nenechávajte v prístroji. Prístroj vyprázdnite a prep-
láchnite ho čistou vodou.

 • Zvyšky nevylievajte do výlevky! 
Nadbytočné prostriedky zaťažujúce životné prostredie zlikvidujte ako 
špeciálny odpad.

 • Stlačte zaisťovač na rukoväti a nastavte ho na nepretržité striekanie 
(obr. 7).

 • Pomocou zaisťovača sa páka na odstavnom ventile dá zablokovať a 
odblokovať. Po zablokovaní sa zabráni neúmyselnému postrekovaniu. 
(obr. 8) 

 • Odblokujte príp. zaisťovač a aktivujte odstavný ventil. (obr. 8)
 • Odstavný ventil musí otvárať a zatvárať.

Použitie

 • Pumpu vyskrutkujte z nádobky. 
 • Postrekovú kvapalinu naplňte max. po plniacu čiaru na nádobke. 
 • Pumpu pevne zaskrutkujte do nádobky. 
 • Stláčaním pumpy vytvorte tlak v nádobke (max. 15 zdvihov pumpy). 

Sprevádzkovanie 

Originálny návod na obsluhu

Tlakové postrekovače 3132GT 1,5 l sú určené na rozprašovanie 
čistiacich, dezinfekčných, protikoróznych, impregnačných a iných 
ošetrovacích prostriedkov. 
Nevhodné a za žiadnych okolností sa nesmú používať: 

 • zmáčacie prostriedky (tenzidy), rozpúšťadlá a kvapaliny obsahujúce 
rozpúšťadlá, ktoré môžu iniciovať alebo podporovať tvorbu trhlín na 
použitých plastoch. 

 • veľmi viskózne, lepivé kvapaliny alebo kvapaliny tvoriace zvyšky, ktoré 
sa nedajú vypláchnuť bez zvyškov z nádoby. 

Pri použití ľahko zápalných a horľavých kvapalín vždy dodržiavajte 
bezpečnostné pokyny výrobcu prostriedku. V rozpore s určením je 
použitie iných ako výrobcom schválených prostriedkov a tiež hore 
vylúčené účely použitia. 
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú pri takomto použití, ani za 
svojvoľné zmeny na výrobku.
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Před každým použitím zkontrolujte:
 • Nejsou poškozené díly, které jsou pod tlakem a kterými protékají 
kapaliny?

 • Fungují tyto díly správně?
Poškozené nebo nefunkční přístroje ihned vyměňte. 
Dodržujte předpisy vydané výrobcem používaných látek.
Nenechávejte přístroj stát delší dobu pod tlakem.

Nikdy nestříkejte na osoby, zvířata ani do vodních toků.
Nevyšroubovávejte čerpadlo ze zásobníku, když je přístroj pod tlakem.
Ucpané trysky ani ventily neprofukujte ústy. 

Po použití

Technické údaje

Blahopřejeme
k vašemu novému tlakovému rozprašovači a děkujeme za důvěru v 
naši značku.

Správné používání
Tlakové rozprašovače 3132GT s objemem 1,5 l jsou určeny k 
rozprašování čisticích, dezinfekčních, protikorozních, impregnačních a 
jiných ošetřovacích prostředků.
Přístroj není vhodný pro tyto látky, a proto ho pro ně nikdy nepoužívejte:

 • Smáčení prostředky (tenzidy), rozpouštědla a kapaliny obsahující 
rozpouštědla, které mohou vyvolat nebo podpořit tvoření trhlin.

 • velmi vazké, lepkavé nebo ulpívající kapaliny, které nelze z přístroje 
beze zbytku vypláchnout.

Při použití snadno vznětlivých a vznětlivých kapalin se vždy řiďte 
bezpečnostními pokyny výrobce prostředku. Používání jiných látek než 
schválených výrobcem a výše uvedené vyloučené způsoby používání 
jsou nesprávné.
Výrobce neručí za škody vzniklé v jejich důsledku ani za důsledky 
vlastních úprav přístroje.

Bezpečnost
Nenechávejte přístroj stát na slunci. 

 • Použijte stavěcí prvek na rukojeti a nastavte ho na trvalý postřik (obr. 
7)

 • Zajišťovacím mechanizmem lze zajistit a odjistit páčku na vypínacím 
ventilu. Po zajištění je zamezeno neúmyslnému rozprašování. (obr. 8) 

 • Případně odjistěte zajišťovací mechanizmus a stiskněte vypínací 
ventil. (obr. 8)

 •  Vypínací ventil musí otevírat a zavírat.

Použití

 • Vyšroubujte čerpadlo ze zásobníku.
 • Nalijte do zásobníku rozprašovanou kapalinu maximálně ke značce 
hladiny náplně. 

 • Zašroubujte čerpadlo do zásobníku.
 • Čerpadlem natlakujte zásobník (maximálně 15 zdvihů čerpadla).

Příprava k použití

Originální provozní návod

Typ 
přístroje

Max. množství 
náplně

Celkový 
objem   

Max.  
tlak

Max.  
teplota

Vlastní 
hmotnost

Materiál 
zásobníku

Max. průtok

3132… 1,5 l 1,60 l 3 bar 30 °C 740 g Polyetylén 0,80 l/min/3 bar

 • Vyšroubujte čerpadlo ze zásobníku.
 • Nikdy nenechávejte v přístroji kapalinu.  
Vyprázdněte a propláchněte zařízení čistou vodou.

 • Zbytky nevylévejte do kanalizace!
Zbylé látky zatěžující životní prostředí likvidujte jako zvláštní odpad.
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