
Postrekovaèe MERCURY sú urèené pre ochranné a ošetrovate¾ské práce pri 
pestovaní zeleniny a kvetov. Používané sú pre postrek prostriedkami ochrany 
rastlín, prostriedkami nièiacimi burinu, tekutými umelými hnojivami, èistou 
vodou (kropenie).

DEMONTÁŽ OPOTREBOVANÉHO POSTREKOVAÈA ALEBO ÈASTI 
POSTREKOVAÈA
Pred zahájením demontáže postrekovaèa alebo jeho èasti je treba ho 
dôkladne umy�. Prácu vykonáva� v ochranných rukaviciach vzh¾adom na 
toxicitu chemických prostriedkov. Opotrebované èasti z umelých hmôt vyhodi� 
do nádob urèených pre tento úèel.

1. 2. 3. Hlavièka rozprašujúca; F¾aška; Stabilizujúci krúžok

KONŠTRUKCIA POSTREKOVAÈA

1. Pripravi� pracovnú tekutinu v náèiní pre tento cie¾ urèené.
2. Odskrutkova� rozprašujúcu hlavièku (1), po tom vlia� do f¾ašky (2) 

maximálne 1 liter (V-1,0) alebo 0,5 litra (V-0,5) pracovnej tekutiny.
3. Naskrutkova� na f¾ašku (2) rozprašujúcu hlavièku (1) až do cite¾ného 

odporu, zachovávajúc tesnos� spojenia.
4. Pohybmi páky (4) spôsobi� rozptýlenie tekutiny.

PRIPRAVENIE NA PRÁCU A PRÁCA
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TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL MERCURY                   0,5         1,0 
 (mm)                                268       328

 (mm)                              86        104
3 (dm)                0,5        1,0 
                  1           1

 (kg)    0,12        0,17

výška
priemer
menovitý objem 
poèet stupòov filtrácie
Hmotnos� postrekovaèa

Výrobca si vyhradzuje právo na zavedenie konštrukèných zmien do 
výrobku.

Výstražné znaky umiestené na postrekovaèi musia by� èitate¾né a èisté. V 
prípade znièenia znaku je nutné taký znak doplni� (užívate¾). Znaky je možné 
kúpi� u výrobcu alebo v servisných strediskách

VÝSTRAŽNÉ ZNAKY

1) Pozor jed  
2) Pozor nebezpeèenstvo  
3) Èítaj návod

1)         2)         3)

Po skonèenej práci s použitím chemických prostriedkov postrekovaè dôkladne 
prepláchnu� èistou vodou.
Postrekovaè musí by� uchovávaný v teplote nad 0 stup. C, ïaleko od miest, 
kde operuje slnko a vykurovacích telies. 

UCHOVÁVANIE A ÚDRŽBA

NÁVOD K POUŽITÍ POSTØIKOVAÈE 

NÁVOD K POUŽITÍ JE NEDÍLNOU SOUÈÁSTÍ VYBAVENÍ 
POSTØIKOVAÈE

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEÈNOSTI

1. Dodržovat všeobecné zásady BHP.
2. Není dovolené, aby postøikovaè obsluhovali tìhotné ženy a dìti.
3. V prùbìhu práce s použitím chemických prostøedkù není pøípustné 

jezení, pití ani kouøení.
4. Po skonèení postøiku chemickými prostøedky je potøeba dùkladnì se 

umýt.
5. Chemické prostøedky pro postøik pøipravit a používat podle doporuèení 

výrobcù a norem.
6. Pracovní tekutinu pøipravovat v náèiní urèeném pro tento úèel.
7. Dbát, aby se pracovní tekutina nedostala do otevøených vod (øeky, 

jezera, rybníky).
8. Není pøípustné používání prostøedkù, které mohou zpùsobit výbuch ani 

žíravých èi hoølavých látek.
9. Postøikovaè používaný pro chemické prostøedky nesmí být používaný 

pro jiné úèely.
10.Práce spojené s použitím prostøedkù ochrany rostlin v pøípadì 

pìstování pod fólií a v uzavøených místnostech musí být vykonávané v 
pøítomnosti nejménì dvou osob.

Pøed zaèátkem práce je nutné seznámit se s návodem na obsluhu. V 
pøípadì, že návod nebude srozumitelný je potøeba kontaktovat výrobce 
anebo pracovníka autorizovaného servisního støediska.

ÚVOD

Více informací o našich výrobcích na stranì 

NAVŠTIVTE NÁS
www.kwazar.com.pl

VYUŽITÍ
Postøikovaèe MERCURY jsou urèené pro ochranné a ošetøovatelské práce pøi 
pìstování zeleniny a kvìtin. Používají se pro postøik prostøedky ochrany 
rostlin, prostøedky hubícími plevele, tekutými umìlými hnojivy, èistou vodou 
(kropení).

URÈENIE
CZ



Výhradný dovozca pre ÈR a SR:
J.A.D. TOOLS s.r.o.
Unièovská 1324/21
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e.mail: kwazar@kwazar.com.pl 

NÁVOD NA OBSLUHU POSTREKOVAÈA
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NÁVOD NA OBSLUHU JE INTEGRÁLNOU 
SÚÈAS�OU VYBAVENIA POSTREKOVAÈA

Výrobné 
èíslo

Dátum 
výroby

Dátum
predaja

Peèiatka predajne

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEÈNOSTI

1. Dodržiava� všeobecné zásady BHP.
2. Nie je dovolené, aby postrekovaè obsluhovali 

tehotné ženy a deti.
3. V priebehu prác s použitím chemických 

prostriedkov nie je prípustné jedenie, pitie ani 
fajèenie tabaku.

4. Po skonèení postreku chemickými prostriedkami 
je treba sa dôkladne umy�.

5. Chemické prostriedky pre postrek pripravi� a používa� pod¾a odporúèaní 
výrobcov a noriem.

6. Pracovnú tekutinu pripravova� v náèiní urèenom pre tento úèel.
7. Dba�, aby sa pracovná tekutinu nedostala do otvorených vôd (rieky, 

jazerá, rybníky).
8. Nie je prípustné používanie prostriedkov, ktoré môžu spôsobi� výbuch, 

ani žieravých èi hor¾avých látok.
9. Postrekovaè používaný pre chemické prostriedky nesmie by� používaný 

pre iné úèely.
10. Práce spojené s použitím prostriedkov ochrany rastlín v prípade 

pestovania pod fóliou a v uzavretých miestnostiach musia by� 
vykonávané v prítomnosti èo najmenej dvoch osôb.

MERCURY 0,5        1,0     

Pred zaèiatkom práce je nutné zoznámi� sa s návodom na obsluhu. 
V prípade, ak návod nebude zrozumite¾ný je treba kontaktova� výrobcu 
alebo pracovníka autorizovaného servisného strediska.

ÚVOD

Viac informácií o našich výrobkoch na strane 

NAVŠTÍVTE NÁS
www.kwazar.com.pl

DEMONTÁŽ OPOTØEBOVANÉHO POSTØIKOVAÈE ANEBO JEHO 
ÈÁSTÍ
Pøed zahájením demontáže postøikovaèe anebo jeho èásti je potøeba ho 
dùkladnì umýt. Práci vykonávejte v ochranných rukavicích vzhledem na 
toxicitu chemických prostøedkù. Opotøebované èásti z umìlých hmot vyhoïte 
do nádob urèených pro tento úèel.

1.Rozprašovací hlavice; 2.Láhev; 3.Stabilizaèní kroužek

KONSTRUKCE POSTØIKOVAÈE

1.Pøipravte pracovní tekutinu v náèiní pro tento cíl urèené.
2.Odšroubujte rozprašovací hlavici (1), vlijte do láhve (2) 
maximálnì 1 litr (V-1,0) anebo 0,5 litru (V-0,5) pracovní tekutiny.
3.Našroubujte na láhev (2) rozprašovací hlavici (1) až do citelného odporu, 

zachovávající tìsnost spojení.
4.Pohyby páky (4) zajistíte rozstøik tekutiny.

PØÍPRAVA NA PRÁCI A PRÁCE
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TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL MERCURY                   0,5         1,0 
 (mm)                                268       328

                               86        104
3 (dm)                0,5        1,0 

           1           1
(kg)       0,12        0,17

Výška
Prùmìr (mm)
Jmenovitý objem
Poèet stupòù filtrace
Hmotnost postøikovaèe 

Výrobce si vyhrazuje právo na zavedení konstrukèních zmìn do výrobku.

Výstražné znaky umístìné na postøikovaèi musí být èitelné a èisté. V pøípadì 
znièení znaku je nutné takový znak doplnit (uživatel). Znaky je možné koupit u 
výrobce anebo v servisních støediskcích. 

VÝSTRAŽNÉ ZNAKY

1) Pozor jed  
2) Pozor nebezpeèí  
3) Pøeèti návod

1)         2)         3)

Po skonèení práce s použitím chemických prostøedkù postøikovaè dùkladnì 
propláchnìte èistou vodou.
Postøikovaè musí být uchovávaný v teplotì na 0 °C, mimo dosah sluneèních 
paprskù a topných tìles.

UCHOVÁVÁNÍ A ÚDRŽBA
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