
 

 
Upozornění! 

Před použitím zahradního akumulátorového postřikovače si důkladně prostudujte tento návod k obsluze 

pro správné pochopení fungování stroje. V případě pochybností se obraťte na výrobce nebo jeho servis. 

Nezačínejte pracovat bez důkladného přečtení a pochopení návodu. Uchovejte návod pro případ potřeby. 
 
 

Návod k obsluze zahradního akumulátorového postřikovače 
 

Verze 12/2017 

Původní návod 

Zahradní akumulátorový postřikovač 

Modely: 

 

11816L028AH o objemu nádrže 16 L 

11816A0212AH o objemu nádrže 16 L 

118180018AH o objemu nádrže 18 L 

 

 

 



 

Řešení reklamací na principu „door-to-door" pouze v Polsku 

V případě dotazů či nesrovnalostí kontaktujte prosím servis nebo naši kancelář. 

Výrobek je určen pro koncového spotřebitele. 
 
 

Reklamace je možné podat přímo u dodavatele. 
V případě poruchy kontaktujte prosím servis: 

 
Servis je přístupný každý všední den od 08.00 do 16.00 hod.

 

 
Upozornění! 

 

Než začnete pracovat, pečlivě se přečtěte návod k použití. 

 

Uchovejte návod pro případ potřeby.
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1.  Návod k obsluze 

  

Seznam dílů 

1. Víko nádrže 12. Uzávěr trubice 

2. Vodní filtr 13. Těsnění 

3. Zásobník na kapalinu 14. Držák 

4. Podstavec postřikovače 15. Přepínací ventil 

5. Napájecí konektor 16. Těsnění 

6. Vypínač 17. Krytka trubice 

7. Akumulátor 18. Držák 

8. Vstupní hadice 19. Tryska 

9. Pumpa 20. Těsnění 

10. Svorka 21. Plastová tryska 

11. Výstupní hadice 22. Nabiječka 



 

 

Poznámka: po každém použití důkladně vyčistěte zásobník čistou vodou. Při plnění zásobníku používejte 

filtr. 

Údržba: vyčistěte pumpu, poté nechte nabít 10 až 15 hodin, uchovávejte na suchém stinném místě 

Upozornění: nenechávejte akumulátor úplně vybít, může to způsobit jeho poškození. V případě, že 

baterii nepoužívat, doporučujeme ji nabít jednou za 2 až 3 měsíce. 

 
 
 

2. Bezpečnostní označení 
 

 

Používejte ochranný oděv! 
 
 
 
 
 

Používejte ochranné rukavice! 
 
 
 

 

Používejte ochranné brýle! V opačném případě hrozí nebezpečí potřísnění! 

 

 



 

Co dělat, když … 
 

Problém Příčina Odstranění 

1. Přístroj nepracuje. 

2. Automatické vypínání během 

postřiku. 

1. Vybitá baterie nebo prasklá pojistka. 

2. Zastavení způsobené přehřátím. 

1. Nabijte baterii nebo vyměňte pojistku. 

2. Přerušte práci do vychladnutí stroje. 

1. Z trysky nejde kapalina. 

2. Nestabilní tlak postřiku. 

1. Ucpaná tryska. 

2. Vzduch v hadici. 

3. Ucpaná pumpa. 

4. Zlomená hadice. 

1. Vyčistěte trysku. 

2. Zkotrolujte upevnění hadice. 

3. Vyčistěte pumpu. 

4. Vyměňte hadici. 

1. Nízký tlak a nízný průtok 

kapaliny. 

1. Ucpaná hadice. 

2. Ucpaný filtr. 

3. Nízké napětí. 

1. Vyčistěte hadici. 

2. Vyčistěte filtr. 

3. Vyměňte akumulátor. 

1. Netěsnost ve spojích 1. Volné těsnění. 
2. Poškozené těsnění. 

1. Utáhněte šrouby 
2. Vyměňte těsnění. 

1. Postřikovač nefunguje správně. 1. Poškozená tryska. 

2. Poškozený podstavec 

1. Vyměňte trysku. 
2. Vyměňte podstavec. 

1. Čepradlo zapíná a vypíná 

během provozu. 

1. Znečištěný spínač. 
2. Uvolněné těsnění. 

1. Rozmontovat a vyčistit. 
2. Přidat těsnění. 

 
 
 

3. Použití, čištění, údržba: 

1. Po každém použití nabijte baterii na plnou kapacitu, aby se zajistila dlouhá životnost zařízení. 

2. Když je přístroj plně nabitý, odpojte jej od sítě, aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě elektrické 

energie nabíječkou. 

3. Pokud přístroj nepoužíváte, je nutné nabíjet baterii na plnou kapacitu jednou za 2 až 3 měsíce. 

4. Po každém použití vyčistěte zařízení zevnitř i z venku 

5. Doporučujeme nevystavovat přístroj přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám. 

6. Zvláštní pozornost by měla být věnována chemickým látkám, které ohrožují živé organismy nebo 

jsou korozivní. Nedovolte, aby tyto látky zůstaly v nádrži dlouhou dobu. 

7. Je zakázáno používat silné kyseliny, silné zásady, hořlavé látky a jiné podobné materiály. 

 

 

4. Bezpečnost 

 

Při použití zařízení pro postřik nebezpečnými nebo jedovatými látkami postupujte podle doporučení 

výrobce těchto látek. 

 

Po každém použití dokladně vyčistěte postřikovač, jinak hrozí nebezpečí nesprávné funkce tlakového 

ventilu - může dojít k poškození zařízení a hrozí nebezpečí pro zdraví a život uživatele. 

 

 

 

 

 

 

ZÁRUKA
Výrobek byl důkladně prověřen v továrně a vlastní záruku kvality.
Záruka je udělována na dobu 24 měsíců od data nákupu.
Záruční oprava bude provedena po předložení:

- platného a správně vyplněného reklamačního formuláru
- kopie účtu nebo paragonu s čitelným datem nákupu a razítkem obchodu, originál může být

k nahlédnutí

Zařízení uživatel doručí do místa zakoupení. 
Opravy jsou vykonávány způsobem, který určí výrobce. 



 

 

 

Deklarácia zhodnosti CE
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Tel. +48 71 78 27 979
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licencja l282

Osoba oprávnená na prípravu a údržbu technickej dokumentácie a na vypracovanie 

vyhlásenia:

Armel Delebarre-Debay
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Adres: Ul. Robotnicza 54, 53-608 Wrocław
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