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PULV Electric obsahuje: 
 
-1 ks nádrž 30L s koly a rukojetí 
-1 ks hadice 6 metrů 
-1 ks nerezový nástavec 600 mm vybaven (s rychlospojkou) 
-1 ks stříkací pistole vybavena 
-4 ks stříkací trysky (kulaté, ploché, trojité a mlhové) 
-2 ks baterie lithium-iontové 
-1 ks nabíječka baterií 
-1 ks upozornění 
 

                                   

 
 
Technická charakteristika: 

Nádrž: 30 litrů 
Baterie: lithium-iontová, 18 V, dobíjecí za 1 h30 
Kapacita baterie: 2150 mAh 
Pracovní tlak: od 1,5 do 6 barů 
Průtok: 3,5 l / min 
Dosah: až 8 m 
Pracovní doba: přibližně 1 h na baterii 
Rozměry: Výška = 960 mm 
Šířka = 460 mm 
Hloubka = 330 mm 
Hmotnost bez nákladu: 12,5 kg
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Popis výrobku: 

Akumulátorový postřikovač PULV umožňuje dezinfekci a čištění stříkáním směsi vody 
a chemických produktů, hnojiv, atd……. 

Zmáčknutím pistole se automaticky spustí čerpadlo napájené z baterie. 

Použitím rozdílných trysek dojde ke změně tvaru paprsků a vzdálenosti postřiku. 

 

 
Popis 

 

 
Ilustrace 

 

 
Krok 1: Nabijte baterii nabíječkou 
(minimálně 1 hodina 30 minut) 

 

 
 
Krok 2: Vložte baterii do krytu a současně 
zkontrolujte indikátor nabíjení nad 
vypínačem. 

 

 
 
Krok 3: Namontujte držák trysky pomocí 
dodaných šroubů. 
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ÚDRŽBA 

-Pokud nepoužíváte zařízení zabraňte neúmyslné aktivaci, ponechte přepínač v poloze „0“. 

-Když se v zásobní nádrži používají chemické produkty, proveďte úplné vyčištění nádrže. 

-Neskladujte nádrž, pokud obsahuje kapaliny. 

- Řiďte se pokyny výrobce chemikálií pro skladování / likvidaci. 

-Ujistěte se, že vypouštěcí zátka na nádrži je nasazena správně a těsní. 

- Pravidelně čistěte filtr, abyste zajistili dobrý výkon. 

- Nepoužívejte korozivní prostředky, které by mohly poškodit těsnění čerpadla/nebo stříkací 
pistole a jakékoli kovové / kroužky, které jsou v přímém kontaktu s chemickými výrobky. 

ČIŠTĚNÍ / SKLADOVÁNÍ 

-Nikdy nevynechávejte chemický produkt v nádrži. Nádrž vypusťte a vypláchněte. 

- Poté vyčistěte stříkací pistoli a nádrž čistou vodou (asi 4 litry). 

- Nechejte proud vody stříkací pistolí po dobu 30 sekund při stisknutí stříkací pistole. 

-Je-li to nutné, můžete trysky pro čištění vyjmout. 

 
VAROVÁNÍ 

- Před skladováním vždy nabijte baterii. 

-Nepoužívejte výrobek přímo na kryt pouzdra baterie. 

- Během skladování, baterii alespoň jednou dobijte, aby nedošlo k jejímu poškození. 

-Uchovávejte postřikovač na bezpečném a suchém místě (mimo dosah dětí). 

- Na postřikovač nepokládejte žádné jiné předměty. Neuchovávejte postřikovač při teplotách 

nad +35 ° C nebo přímo na slunci. 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
-Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a / nebo 

vážnému zranění. 

- Respektujte všechna varování a pokyny. 

- Termín „elektrické nářadí“ ve varováních odkazuje na váš nástroj připojený k zásuvce (s 

drátem) nebo k baterii (bez drátů). 

 
RECYKLACE PRODUKTU 

- Výrobky, jako je elektroodpad, by neměly být vyhazovány do domácího odpadu. 

-Je to produkt s lithium-iontovou baterií, recyklujte jej tam, kde to zařízení dovolí. 

Ohledně recyklace se obraťte na obec (sběrný dvůr) nebo prodejce. 

-Nevyhazujte zařízení do domovního odpadu, ohně nebo vody. 

-Stříkací pistole musí být recyklována nebo odstraněna v ekologické cestě. 

-Ověřte kompatibilitu chemie použité se složkami produktu. 
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NABÍJENÍ BATERIE 

Před prvním použitím musí být baterie plně nabitá. Doba nabíjení je přibližně 1,5 hodiny. 

Součástí nabíječky je lithium-iontová baterie a baterie instalovaná v postřikovači. 

ÚDRŽBA BATERIE 

Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem, jinak hrozí požár! 

Používejte postřikovač pouze s výslovně určenými bateriemi. 

Pokud baterii nepoužíváte, udržujte ji v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, jako 

jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které 

se mohou připojit z jedné svorky na druhou. Zkratování kontaktů baterie může způsobit 

popáleniny nebo požár. 

V extrémních podmínkách může z baterie vytékat kapalina; vyvarujte se každého kontaktu s 

touto kapalinou. V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou. Pokud kapalina přijde do 

kontaktu s očima, vyhledejte pohotovostního lékaře. Tato kapalina může způsobit podráždění 

nebo popáleniny. 

K nabíjení PULV ELECTRIC NEPOUŽÍVEJTE jinou nabíječku. 

Aby bylo možné baterii chránit před úplným vybitím, postřikovač se automaticky vypne pomocí 

integrovaného ochranného obvodu, když je třeba baterii nabít. 

POSTUP NABÍJENÍ BATERIE 

Ujistěte se, že síťová zásuvka má normální napětí (sektor 220 V), zasuňte zástrčku nabíječky 
do hlavního napájecího zdroje. 

Indikátor nabíjení se rozsvítí červeně, což indikuje nabíjení baterie. Když se červená 
LED rozsvítí zeleně, je zcela nabitá. 

Během nabíjení se baterie může zahřívat, což je rozhodně normální. 

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte nabíječku ze zásuvky. 

Teplota při nabíjení musí být mezi +5°C a +45°C. 

Po delším používání nechejte baterii před nabitím ochladit. 

BEZPEČNOST PRACOVNÍHO OBLASTI 

Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek na tmavých nebo tmavých 

místech vede k nehodám. 

Nepoužívejte elektrické nářadí na výbušných místech, zejména při kontaktu s hořlavými 

kapalinami, plyny nebo prachem. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které by mohly zapálit 

plyny nebo páry. 
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Při používání elektrického nářadí udržujte děti a ostatní v bezpečné vzdálenosti. Rozptylování 

kapalin může způsobit nehodu. 

Nemiřte proudem na lidi nebo zvířata! 

Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (brýle, masky, rukavice, kombinézu,). 

 
Záruka: 
 
OMEZENÁ ZÁRUKA BEZDRÁTOVÝ postřikovač s lithium-iontovou baterií 
1 LETNÍ ZÁRUKA od data pořízení s výjimkou níže uvedených podmínek a okolností. 
 
TATO ZÁRUKA JE NEPLATNÁ A NEZAHRNUJE: 

Výrobek prodán v upraveném stavu nebo použit jako vybavení k pronájmu. 

Spotřební zboží, které se při běžném používání opotřebovává. 

Estetické vady, které nenarušují funkčnost výrobku. 

Poškození způsobené výbuchem. 

Nesprávné zacházení nebo instalace. 

Nesprávné napětí nebo zapojení. 

Špatná údržba. 

Nevhodná úprava, použití příslušenství a přídavných zařízení, které se výslovně nedoporučují. 

Náklady na dopravu od zákazníka k dodavateli. 

Nezbytné opravy z důvodu zneužití nebo nedbalosti obsluhy nebo selhání instalace, 
používání, údržby nebo skladování produktu podle pokynů v příručce. 

JAKÁKOLI ZTRÁTA PŘÍSLUŠENSTVÍ, POŠKOZENÍ NEBO NÁKLADŮ MŮŽE ZPŮSOBIT 
VADU, PORUCHU NEBO PORUCHU VÝROBKU. 

Škody způsobené chladem, mrazem, horkem, deštěm, nadměrnou vlhkostí. 

Používejte s korozivními materiály, které nejsou kompatibilní s komponentami (materiály, 
spoje, ...) zařízení. 

V případě pochybností kontaktujte svého prodejce a zkontrolujte kompatibilitu chemikálií 
použitých s PULV ELECTRIC. 

Nepoužívejte postřikovač na rozpouštědla, ředidla ani barvy! 
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Prohlášení o shodě: 

 

 


