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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRACOVISKO

Tento „Návod na použitie“ udržujte v dobrom stave a ponechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa 
s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opätovne oboznámiť. Ak výrobok komukoľvek 
požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na 
použitie.
Toto upozornenIe sa používa v celej príručke:  
UPOZORNENIE 
Toto upozornenie sa používa pre pokyny, ktorých nedodržanie môže viesť k úrazu elektrickým 
prúdom, ku vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu osôb. 
VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže 
viesť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb. Ďalej 
môže používanie, ktoré je v rozpore s týmto návodom, zapríčiniť stratu záruky na výrobok. Výra-
zom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch je myslené ako 
elek-trické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete, tak náradie napájané z batérií (bez 
pohyblivého prívodu).

1) Pracovisko
a) Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené.
Neupratané a tmavé pracovisko býva príčinou 
nehôd.
b) Neprevádzkujte náradie vo výbušnej atmosfére 
akou je prítomnosť horľavých kvapalín, plynov 
alebo pár.
Náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach 
alebo výpary.
c) Počas prevádzky náradia udržujte deti a pozor-
ovateľov v bezpečnej vzdialenosti. Rozptyľovanie 
pozornosti môže spôsobiť stratu nad ovládaním 
náradia.

Návod na použitie

netenpiac.s
k



2) Elektrická bezpečnosť
a) Vidlica náradia sa musí zhodnúť so zásuvkou. Nikdy vidlicu akýmkoľvek spôsobom nevy-
mieňajte. S uzemneným náradím nikdy nepoužívajte rozdvojku. Nemenené vidlice a k nim zod-
povedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
b) Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubie, vykurovacie telesá, 
sporáky a chladničky. Ak je vaše telo spojené so zemou, riziko úrazu elektrickým prúdom je 
zvýšené. 
c) Nevystavujte náradie dažďu a vlhkému prostrediu. Prístupom vody sa zvyšuje riziko úrazu 
elektrickým prúdom.
d) Nepoškodzujte šnúru. Nikdy nepoužívajte šnúru na prenášanie, zatláčanie alebo vyťahovanie 
náradia zo siete. Chráňte šnúru pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. 
Poškodené alebo zamotané šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
e) Ak náradie pracuje vonku, používajte predlžovaciu šnúru vhodnú do vonkajšieho prostredia. 
Použitím šnúry vhodnej na vonkajšie použitie sa zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.

3) Osobná bezpečnosť
a) Buďte ostražití, sledujte, čo robíte a pri práci s náradím používajte svoje zmysly. Nepoužívajte 
náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Pri chvíľke nepozornosti 
môže náradie spôsobiť vážne zranenie osôb.
b) Používajte bezpečné náradie. Vždy si chráňte oči. Bezpečnostnými zariadeniami, ako sú mas-
ka proti prachu, bezpečnostné protišmykové topánky, helma alebo ochrana sluchu používané v 
príslušných podmienkach znižujú výskyt zranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému spusteniu nástroja do prevádzky. Pred pripojením na sieť skontrolujte, 
či je spínač v polohe vypnuté. Prenášanie náradia s palcom na vypínači alebo pripojeným na sieť 
môže spôsobiť úraz.
d) Pred pripojením náradia na sieť odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Kľúče ale-
bo nastavovacie nástroje voľne pripojené k rotačným častiam náradia môžu spôsobiť poranenie 
osôb.
e) Nepreceňujte sa. Zvoľte vhodnú oporu a po celý čas udržiavajte rovnováhu. Umožňuje to lep-
šie ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.
f) Obliekajte sa vhodne. Nenoste voľný odev a šperky. Dbajte na to, aby vaše vlasy, oblečenie a 
rukavice boli mimo pohybujúcich sa častí. Voľný odev šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť 
do pohybujúcich sa súčastí.
g) Ak je náradie vybavené zariadením na pripojenie odsávača prachu a zberacieho zariadenia 
ubezpečte sa, či sú pripojené a používané správne. Používanie takých zariadení môže znížiť 
nebezpečenstvo vzniknuté prítomnosťou prachu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ
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4) Použitie a údržba náradia
a) Náradie nepreťažujte. Používajte správne náradie určené pre vaše použitie. Správne náradie 
vykoná v rozsahu určenia, na ktoré bolo skonštruované, prácu lepšie a bezpečnejšie. 
b) Náradie nepoužívajte, ak sa jeho spínač nedá otočiť do polohy zapnuté a vypnuté. Každé 
náradie, ktoré sa nedá ovládať spínačom je nebezpečné a musí sa dať opraviť.
c) Pred akýmkoľvek nastavovaním, zmenou príslušenstva alebo pri odložení náradia odpojte ho 
od zdroja napájania. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spus-
tenia náradia do prevádzky.
d) Nečinné náradie uskladnite mimo dosahu detí a nedovoľte prevádzkovať náradie osobám, 
ktoré nie sú oboznámené s ním a s týmito pokynmi. Náradie je v rukách nezaučenej obsluhy 
nebezpečné.
e) Náradie udržiavajte. Skontrolujte správne nastavenie alebo prichytenie pohyblivých súčastí, 
zlomenie súčastí a všetky ostatné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku náradia. Ak sú 
poškodené, dajte náradie pred použitím opraviť. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou 
náradia.
f) Udržujte rezné nástroje ostré a čisté. Správne udržiavané rezné náradie s ostrými reznými hran-
ami je menej náchylné na zovretie a jednoduchšie sa ovláda.
g) Používajte náradie, príslušenstvo, nástroje atď. v súlade s týmito pokynmi a spôsobom uve-
deným pre príslušný typ náradia, berúc do úvahy pracovné podmienky a druh vykonávanej práce. 
Použitie náradia na prevádzku inú, ako je určené, vyvoláva nebezpečné situácie.

• Pred použitím postrekovača sa zoznámte s jeho ovládacími prvkami a jeho správnym 
používaním. Dôkladne dodržujte inštrukcie a bezpečnostné pokyny výrobcu chemických prípravk-
ov, ktoré sú určené na prípravu postrekov. Nikdy nedovoľte osobám s postrekovačom pracovať, 
ak nie sú zoznámené s jeho používaním či s používaním chemických prípravkov.
• Zamedzte priamemu kontaktu tela s chemikáliami alebo vdýchnutiu rozstrekovaného pros-
triedku. Ak k tomu dôjde, riaďte sa pokynmi výrobcu chemického prípravku a vyhľadajte lekársku 
pomoc.
• Pokiaľ sa vám pri práci urobí nevoľno, ukončite prácu a vyhľadajte lekára.
• Pri práci používajte vhodnú ochranu zraku, sluchu, dýchacích ciest, ochranný oblek a obuv.
• Pri práci s postrekovačom nefajčite a nepracujte v miestach s otvoreným ohňom.
• S postrekovačom pracujte, ak ste v dobrej fyzickej kondícii, odpočinutí a zdraví.
• Vždy zaujímajte stabilný postoj tela a pracujte s postrekovačom iba ak stojíte na pevnom, bez-
pečnom a rovnom povrchu. Klzké alebo nestabilné povrchy môžu zapríčiniť stratu rovnováhy a 
poranenie v dôsledku pádu či pošmyknutia.
• Nikdy nestriekajte v smere k ďalším osobám, zvieratám alebo predmetom. Pri práci dbajte na to, 
aby osoby a zvieratá boli v dostatočnej vzdialenosti od miesta práce.
• Nikdy postrekovač nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený (na striekanie farieb, dezin-
fekčných alebo impregnačných prostriedkov, skladovanie chemikálií a pod.).
• S postrekovačom nepracujte v uzatvorených priestoroch a v miestach s nedostatočnou 
výmenou vzduchu, pretože hrozí nebezpečenstvo otravy. Pri práci vždy zaistite dostatočné vetra-
nie.
• Vždy dbajte na to, aby sa chemické látky nedostali do verejnej kanalizácie, pôdy, spodných a 
povrchových vôd. Zvyšky postrekov zhromažďujte vo vhodných nádobách a odovzdajte ich na 
mieste zberu nebezpečných odpadov. Informácie o týchto zberných miestach dostanete na obec-
nom úrade.
• Postrekovač nikdy nepoužívajte pri vetre a daždi, aby sa zamedzilo rozsiahlejšiemu znečisteniu 
postrekovaným prostriedkom alebo v prípade nepriaznivého vetra i vdýchnutí rozstrekovaného 
prostriedku.

POUŽITIE A ÚDRŽBA NÁRADIA

DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
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PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Zostavenie postrekovača

Montáž predlžovacieho nadstavca

Montáž trysky predlžovacieho nadstavca

Nabitie akumulátora

Pred zostavovaním postrekovača sa presvedčte, že je prevádzkový spínač čerpadla v polohe
„vypnuté“. Pripoje nie akumu látora k vodičom na napájanie čerpadla
1. Odopnite ochrannú prikrývku od nosného panelu akumulátora a krytu čerpadla. 
2. Otočte poistnými gombíkmi o 180° v smere hodinových ručičiek.
3. Vyberte nosný panel akumulátora z úložného priestoru a rozopnite pásky na pripevnenie
akumulátora  
4. Ku kontaktom akumulátora pripojte vodiče. Dodržte pri tom správnu polaritu.
• Červený vodič pripojte k červeno označenému kladnému kontaktu akumulátora.
• Modro označený vodič pripojte k modro označenému zápornému kontaktu akumulátora. 
5. Akumulátor pripevnite k nosnému panelu akumulátora pomocou pások.
6. Nosný panel s akumulátorom vložte späť do úložného priestoru, zaistite ho poistnými gombík-
mi a prikryte ho ochrannou prikrývkou.

Na rukoväť s ventilom nasaďte predlžovací nadstavec s tesniacim krúžkom a pripevnite ho 
naskrutkovaním príruby na závit rukoväti.

• Na nabíjanie akumulátora používajte výhradne originálny adaptér.
• Akumulátor je pevne uzatvorený, nikdy sa ho nesnažte otvoriť.
1. Odopnite ochrannú prikrývku od nosného panelu akumulátora a krytu čerpadla.
2. Vidlicu prívodného kábla sieťového adaptéra zasuňte do zásuvky elektrického prúdu.
3. Koncovku výstupného kábla adaptéra zasuňte do konektora postrekovača. Nabíjanie aku-
mulátora je signalizované červeným svitom diódy na adaptéri.
4. Po ukončení nabíjania (trvá cca 7 - 8 hodín a je signalizované zeleným svitom diódy na 
adaptéri) vytiahnite koncovku kábla adaptéra z konektora postrekovača a adaptér odpojte zo 
siete.
5. Nosný panel akumulátora a kryt čerpadla prikryte ochrannou prikrývkou.
Poznámka : Pri prvom nabíjaní akumulátora je dosiahnuté plné nabitie približne po 24 hodinách.

Trysku naskrutkujte na koniec predlžovacieho nadstavca.
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Príprava postrekového prostriedku

Naplnenie nádrže postrekovača

Pripevnenie chrbtovej podložky ramennými popruhmi

Na prípravu postrekov používajte len vodou riediteľné alebo vo vode rozpustné prípravky určené 
do záhradných postrekovačov. Nepoužívajte prípravky, ktoré vo vode vytvárajú emulzie, suspen-
zie alebo majú korozívne účinky (dezinfekčné, bieliace prostriedky alebo prípravky s kyslou či 
zásaditou povahou atď.) a môžu tak spôsobiť poškodenie častí postrekovača. 
• Na prípravu postrekov používajte len tie chemické prípravky, ktoré zákony v danej krajine 
umožňujú používať.
• Chemické prípravky na prípravu postrekov používajte podľa pokynov výrobcu.
• Roztok postrekového prípravku nikdy nepripravujte a nemiešajte priamo v nádrži postrekovača, 
ale na jeho prípravu použite separátnu nádobu.
• Vždy dbajte na to, aby teplota pripraveného postreku nebola vyššia než 40 °C, inak môže dôjsť k 
poškodeniu postrekovača.

1. Postrekovač umiestnite na pevnú rovnú podložku, najlepšie do výšky ramien pre ľahšie nasad-
enie na chrbát.
2. Overte, či je prevádzkový spínač čerpadla v polohe vypnuté „0“ a či je k nosnému panelu aku-
mulátora a krytu čerpadla riadne pripevnená ochranná prikrývka.
3. Roztok postrekového prípravku nalejte cez sitko do nádrže postrekovača a nádrž uzavrite. 
 
Upozornenie
• Pri nalievaní pripraveného postrekového prostriedku do nádrže postrekovača vždy používajte 
sitko a dbajte na to, aby sa kvapalina nedostala do elektrického zariadenia postrekovača. Nikdy 
preto kvapalinu nenalievajte zo strany, ktorá prilieha na chrbát užívateľa.
• Pri plnení nádrže dbajte na to, aby nedošlo k preliatiu alebo k rozliatiu postreku. Ak k tomu dô-
jde, postrek ihneď zotrite.
• Nádrž plňte objemom postreku s ohľadom na záťaž pri manipulácii s postrekovačom.

1. Horné a dolné popruhy prestrčte otvormi v držiakoch popruhov a voľné konce prevlečte
sponami. 
2. Dĺžku popruhov upravte tak, aby chrbtová podložka pevne priľahla na chrbát.

netenpiac.s
k



PRÁCA S POSTREKOVAČOM

Upozornenie
Pred každým použitím postrekovača s roztokom chemického prípravku prístroj vizuálne skontro-
lujte, či nejaká jeho súčasť nie je poškodená a overte jeho funkčnosť a tesnosť súčastí skúšob-
ným chodom s použitím čistej vody. Ak zistíte zjavné poškodenia, nerovnomernosť
v chode, obmedzenú funkčnosť alebo netesnosti, ktoré nie je možné odstrániť dotiahnutím, pos-
trekovač ďalej nepoužívajte a zaistite jeho opravu. 

1. Riadne pripravený postrekovač nasaďte na chrbát.
2. Uchopte rukoväť s predlžovacím nadstavcom tak, aby páčka ventilu nebola stlačená.
3. Prepnite prevádzkový spínač čerpadla  do polohy zapnuté „I“.
4. Stlačte páčku ventilu na rukoväti a upravte spôsob rozstreku kvapaliny miernym pootáčaním 
trysky. Pre aretáciu stlačenej páčky pripnite poistku k háčiku.

1. Uvoľnite páčku ventilu na rukoväti a prevádzkový spínač čerpadla prepnite do polohy vypnuté 
„0“.
2. Stlačte páčku ventilu na rukoväti a uvoľnite tlak v hadici.
3. Páčku ventilu opäť uvoľnite. 
• Pred prerušením alebo ukončením práce vždy vypnite čerpadlo a uvoľnite páčku ventilu na ruk-
oväti, aby došlo k uvoľneniu tlaku kvapaliny v hadici prístroja.
• Ak sa výrazne zníži prevádzkový tlak čerpadla, prácu s postrekovačom ukončite a nabite aku-
mulátor.
• Pri práci dbajte na to, aby sa akumulátor úplne nevybil.
• V priebehu práce pravidelne kontrolujte objem postreku v nádrži a pravidelne ho doplňujte. Zam-
edzte tomu, aby čerpadlo bežalo bez kvapaliny v nádrži, inak dôjde k jeho poškodeniu.
• Pri doplňovaní postrekového prostriedku vždy vypnite čerpadlo, postrekovač snímte z chrbta a 
zložte chrbtovú podložku s popruhmi.
• Po práci s postrekovačom akumulátor vždy nabite a prechovávajte ho v nabitom stave.
• Ak postrekovač dlhší čas nepoužívate (napr. v zimnom období), je odporučené akumulátor raz 
za mesiac dobiť, aby sa zamedzilo samočinnému úplnému vybitiu, ktoré vedie k zníženiu kapacity 
akumulátora.
• Po ukončení práce s postrekovačom alebo pred výmenou chemického prostriedku za iný, 
dôkladne vypláchnite nádrž čistou vodou a za chodu čerpadla premyte tiež všetky časti postrek-
ovača, ktoré prišli s postrekom do kontaktu.
• Po použití postrekovača sa vyzlečte z pracovného odevu a dôkladne si umyte ruky a tvár myd-
lom a vodou. Pracovný odev pravidelne perte.

Uvedenie postrekovača do chodu

Vypnutie postrekovača
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ÚDRŽBA
Pravidelne kontrolujte tesnosť a dotiahnutie všetkých prístupných častí postrekovača.
 
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
Upozornenie
Pokiaľ váš postrekovač nepracuje správne, pokúste sa poruchu odstrániť podľa nasledujúcej 
tabuľky.
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