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NÁVOD NA OBSLUHU POSTREKOVAÈA
VENUS 1,0VENUS 1,0 VENUS 1,5VENUS 1,5 VENUS 2,0VENUS 2,0

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEÈNOSTI

NÁVOD NA OBSLUHU JE INTEGRÁLNOU ÈAS�OU VYBAVENIA POSTREKOVAÈA

KATEGORICKY SA ZAKAZUJE NECHÁVA� A UCHOVÁVA� POSTREKOVAÈ POD TLAKOM

Tento návod bol vyhotovený za tým úèelom, aby ho všetci preèítali, pochopili a dodržovali 
všetky jeho body behom používania postrekovaèa. Pri požièiavaní postrekovaèa je treba vždy 
poskytnú� aj návod na obsluhu. Znalos� návodu a zásad v òom uvedených môže zabráni� 
nehodám.

JE NUTNÉ DODRŽOVA� ZÁSADY BHP TÝKAJÚCE SA PRÁC S PROSTRIEDKAMI OCHRANY 
RASTLÍN.

1. Pred zaèiatkom práce je nutné sa zoznámi� s návodom na obsluhu.
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. Chemické prostriedky pre postrek pripravi� a používa� pod¾a odporúèaní výrobcov a noriem.
5. Pracovnú tekutinu pripravova� v náèiní urèenom pre tento úèel.
6. Dba�, aby sa pracovná tekutinu nedostala do otvorených vôd (rieky, jazerá, rybníky).
7. Nie je prípustné používanie prostriedkov, ktoré môžu spôsobi� výbuch ani žieravých èi hor¾avých 

látok.
8. 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.
9. V postrekovaèi nesmú by� po skonèenej práci ponechané chemické prostriedky ani pozostatky 

postrekov.
10. Postrekovaè je treba po skonèení práce premy� èistou vodou.
11. Po skonèenej práci s použitím škodlivých chemických prostriedkov je nutné sa dôkladne umy�.
12. Postrekovaè, jeho príslušenstvo a chemické prostriedky uchováva� tak, aby k nim deti nemali 

prístup.
13. Opotrebovaný postrekovaè umy� pred demontážou a odovzda� do miesta utilizácie chemických 

odpadov.
ZVYŠKOVÉ RIZIKO
Napriek tomu, že Firma KWAZAR preberá zodpovednos� za priemyselný vzor a konštrukciu 
postrekovaèa, ktoré majú slúži� eliminácii nebezpeèenstva, nedá sa vyhnú� niektorým prvkom rizika 
behom práce. Zvyškové riziko vyplýva z chybného chovania sa obsluhujúcej osoby.
Najväèšie nebezpeèenstvo sa vyskytuje pri vykonávaní nasledujúcich zakázaných èinností:
- nedodržiavanie zásad bezpeènosti popísaných v návode obsluhy; 
- používanie postrekovaèa pre iné úèely ako tie, ktoré sú uvedené v návode obsluhy; 
- samovo¾né vykonávanie zmien a zásahov.

Predstavujúc zvyškové riziko, postrekovaè je chápaný ako zariadenie, ktoré bolo projektované a 
vyrobené pod¾a stavu techniky v roku jeho výroby.
URÈENIE
Postrekovaèe VENUS sú urèené pre ochranné a ošetrovate¾ské práce pri pestovaní zeleniny, v 
sadovníctve, pri pestovaní kvetov a v lesníctve. Používaný je pre postrek prostriedkami ochrany 
rastlín, prostriedkami nièiacimi burinu, tekutými umelými hnojivami, èistou vodou (kropenie).
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE
Každé balenie obsahuje: kompletný postrekovaè a návod na obsluhu spolu so záruènou kartou.

KONSTRUKCE POSTØIKOVAÈE

PØÍPRAVA K PRÁCI A PRÁCE

VÝSTRAŽNÉ ZNAKY 1

2

3

4

Pozor
Jed

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL                                  VENUS 1   VENUS 1,5   VENUS 2
Výška  (mm)                               264             307               374
Prùmìr  (mm)                            125             125               125

3Pracovní objem  (dm)                1,0              1,5                2,0
Pracovní objem  3(dm )                1,28            1,87              2,30
Hmotnost postøikovaèe              0,40            0,49              0,58
Pracovní tlak   [MPa]                                     0,22

POZOR Postøikovaè pod tlakem chraòte pøed údery.

UCHOVÁVÁNÍ A ÚDRŽBA

1) láhev; 2) hlavice; 3) píst; 4) bezpeènostní ventil.

Dotáhnìte hlavici (2) a nìkolikrát zapumpujte pístem, 
vtlaète páèku ventilu v hlavici (2). Musí vycházet 
vzduch. Zvednìte hlavièku bezpeènostního ventilu (4). 
Vzduch musí být vypuštìný.

Vždy pøed vyšroubováním èerpadla vypus�te 
vzduch z nádrže.
Odšroubujte hlavici (2) a vlijte pracovní tekutinu 
pøipravenou podle pokynù výrobce. Našroubujte hlavici. 
Pøeneste postøikovaè na místo práce. Napumpujte do 
okamžiku uvedení bezpeènostního ventilu do chodu. 
Nasmìrujte rozprašovací koncovku na místo postøiku, 
stlaète páèku ventilu v hlavici.

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

Pøeèti
návod

Pozor 
nebezpeèí

Po skonèení práce dùkladnì èistou vodou vypláchnìte postøikovaè i hadici.
Postøikovaè musí být uchovávaný v teplotì nad 0 °C, daleko od sluneèních paprskù a 
zdrojù tepla. BEZ TLAKU.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
Každé balení obsahuje: kompletní postøikovaè a návod na obsluhu spolu se záruèní 
kartou.
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NÁVOD K POUŽITÍ POSTØIKOVAÈE

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEÈNOSTI

NÁVOD K POUŽITÍ JE NEDÍLNOU SOUÈÁSTÍ VYBAVENÍ POSTØIKOVAÈE
KATEGORICKY SE ZAKAZUJE NECHÁVAT A UCHOVÁVAT POSTØIKOVAÈ POD TLAKEM

Tento návod byl vyhotovený za tím úèelem, aby si ho všichni pøeèetli, pochopili a 
dodržovali všechny jeho body bìhem používání postøikovaèe. Pøi pùjèování 
postøikovaèe je potøeba vždy poskytnout i návod na obsluhu. Znalost návodu a zásad v 
nìm uvedených mùže zabránit nehodám.

JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BHP TÝKAJÍCÍ SE PRÁCE S PROSTØEDKY 
OCHRANY ROSTLIN.

1.Pøed zaèátkem práce je nutné se seznámit s návodem k použití.
2.Není dovolené, aby postøikovaè obsluhovali tìhotné ženy a dìti.
3.V prùbìhu práce s použitím chemických prostøedkù není pøípustné jezení, pití a 
kouøení.
4.Chemické prostøedky pro postøik pøipravte a používejte podle doporuèení výrobcù a 
norem.
5.Pracovní tekutinu pøipravujte v náèiní urèené pro tento úèel.
6.Dbejte, aby se pracovní tekutina nedostala do otevøených vod (øeky, jezera, 
rybníky).
7.Není pøípustné používání prostøedkù, které mohou zpùsobit výbuch ani žíravých èi 
hoølavých látek.
8.Práce spojené s použitím prostøedkù ochrany rostlin v pøípadì pìstování pod fólií a 
v uzavøených místnostech musí být vykonávané v pøítomnosti nejménì dvou osob.
9.V postøikovaèi nesmí být po skonèení práce ponechané chemické prostøedky ani 
pozùstatky prostøedkù.
10.Postøikovaè je tøeba po skonèení práce vypláchnout èistou vodou.
11.Po skonèení práce s použitím škodlivých chemických prostøedkù je nutné se 
dùkladnì umýt.
12.Postøikovaè, jeho pøíslušenství a chemické prostøedky uchovávejte tak, aby k nim 
nemìly pøístup dìti.
13.Opotøebovaný postøikovaè pøed demontáží umyjte a odevzdejte do sbìrného místa 
chemických odpadù.

ZBYTKOVÉ RIZIKO
Pøesto, že firma KWAZAR pøebírá odpovìdnost za prùmyslový vzor a konstrukci 
postøikovaèe, které mají sloužit eliminaci nebezpeèí, nedá se vyhnout nìkterým 
prvkùm rizika bìhem práce. Zbytkové riziko vyplývá z chybného chování obsluhující 
osoby.
Nejvìtší nebezpeèí se vyskytuje pøi vykonávání následujících zakázaných èinností:
-Nedodržování zásad bezpeènosti popsaných v návodu k použití;
-Používání postøikovaèe pro jiné úèely než ty, které jsou v návodu uvedené;
-Samovolné vykonávání zmìn a zásahù.
Nastínìné zbytkové riziko: postøikovaè je chápaný jako zaøízení, které bylo 
projektované a vyrobené podle stavu techniky v roce jeho výroby.
VYUŽITÍ
Postøikovaèe VENUS jsou urèené pro ochranné a ošetøovatelské práce pøi pìstování 
zeleniny, v sadaøství, pøi pìstování kvìtin a v lesnictví. Používaný je pro postøik 
prostøedky ochrany rostlin, prostøedky hubící plevele, tekutými umìlými hnojivy, èistou 
vodou (kropení).

KONŠTRUKCIA POSTREKOVAÈA

Nádrž Hlavica; Piest; Bezpeènostný ventil.

PRIPRAVENIE K PRÁCI A PRÁCA
Dotiahnu� hlavicu (2) a vykona� nieko¾ko pohybov 
piestom, vtlaèi� páèku ventila v hlavici (2). Musí 
vychádza� vzduch. Zdvihnú� hlavièku bezpeènostného 
ventila. (4). Vzduch musí by� vypustený.
Vždy pred vyskrutkovaním èerpadla vypúš�a� 
vzduch z nádrže
Odskrutkova� hlavicu (2) a vlia� pracovnú tekutinu 
pripravenú pod¾a pokynov výrobcu.
Naskrutkova� hlavicu. Prenies� postrekovaè na miesto 
práce. 
Èerpa� do okamihu uvedenia do chodu 
bezpeènostného ventila. Nasmerova� rozprašujúcu 
koncovku na miesto postreku, stlaèi� páèku ventilu v 
hlavici.

1) ; 2)  3)  4) 

VÝSTRAŽNÉ ZNAKY
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.
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Pozor 
Nebezpeèenstvo

Èítaj 
Návod

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL                                  VENUS 1   VENUS 1,5   VENUS 2
Výška  (mm)                               264             307               374
Priemer  (mm)                            125             125               125

3Pracovný objem  (dm)               1,0              1,5                2,0
Celkový objem  3(dm)                 1,28            1,87              2,30
Hmotnos� postrekovaèa             0,40            0,49              0,58
Pracovný tlak  [Mpa]                                     0,22

POZOR  Postrekovaè pod tlakom chráni� pred údermi.

UCHOVÁVANIE A ÚDRŽBA
Po skonèenej práci dôkladne èistou vodou prepláchnu� postrekovaè, lancetu a hadicu.
Postrekovaè musí by� uchovávaný v teplote nad 0 stup.C, ïaleko od miest, kde 
operuje slnko a vykurovacích telies. BEZ TLAKU.
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