
Návod k obsluhe 
Ručný postrekovač    401 / 402 

 

 
 
 
Pozor:  
Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod k obsluhe 
a dbajte na bezpodmienečnom dodržaní bezpečnostných predpisov. 

 



Náhradné diely a 
príslušenstvo 
 

 
 
 
4900628  Teleskopická trúbka 50 cm 
0610207  Sada tesnenia nádrže 
0610208  Sada tesnenia trysky  

Bezpečnostné predpisy 
a inštrukcie 
 
Prečítajte si tento návod k obsluhe. 
Zoznámte sa s časťami postrekovača a 
konkrétnym zaobchádzaním. 
Postrekovač SOLO je vhodný ku striekaniu 
tekutých prostriedkov pre ochranu rastlín, 
prostriedkov na hubenie plevele a škodcov 
a tekutých hnojív, ktorých používanie je 
odsúhlasené príslušnými úradmi a sú k 
dostatiu u autorizovaných predajcov. Ďalej 
je vhodný k čisteniu a údržbe v 
domácnostiach – čističe okien, autovosky, 
konzervačné prostriedky. 
Nikdy nepoužívajte prostriedky 
obsahujúce kyseliny, žieraviny, 
rozpúšťadlá alebo inak nebezpečné 
látky. Dezinfekčné a impregnačné 

prostriedky rovnako ako horľavé kvapaliny 
sa nesmú používať ako postrekové 
prostriedky. Nepoužívajte žiadne 
kvapaliny, ktorých teplota by bola vyššia 
ako 45oC. Nikdy nenechávajte naplnený 
postrekovač bez dohľadu. Z 
bezpečnostných dôvodov nesmú tento 
postrekovač používať deti a osoby, ktoré 
neboli oboznámené s návodom k obsluhe. 
Zamedzte deťom prístup k postrekovaču. 
Pri striekaní dbajte na to, aby postrekom 
neboli zasiahnuté deti, iné osoby, zvieratá 
a predmety, ktoré by mohli byť 
postrekovým prostriedkom poškodené. 
Užívateľ je zodpovedný voči ďalším 
osobám. Dbajte na to, aby v okolí 
pracovného priestoru neboli žiadny ľudia 
ani domáce zvieratá. 
Postrekovač je určený výhradne pre 
použitie uvedené v tomto návode k 
obsluhe. Dodržanie tohto návodu k 
obsluhe je predpokladom pre správne 
užívanie postrekovača. Postrekovač smie 
byť používaný len v bezchybnom stave. 
Pokiaľ postrekovač niekde padol alebo sú 
na ňom nejaké známky poškodenia, 
nechajte ho prehliadnuť odborným 
predajcom a ak je nutné nechajte ho 
opraviť. Nepoužívajte žiadne prídavné 
zariadenia, ktoré neboli doporučené 
výrobcom. Použitie niektorých prídavných 
zariadení by mohlo byť nebezpečné. 
 
UPOZORNENIE 
Chemikálie môžu byť zdraviu škodlivé pre 
ľudí aj zvieratá, pokiaľ sú používané 
neodborne. Niektoré chemikálie sú leptavé, 
horľavé alebo jedovaté a preto by sa 
nemali používať. Dbajte na varovania a 
inštrukcie výrobcov postrekových 
prostriedkov. Polypropylénové 
postrekovače SOLO sú rezistentné voči 
širokej skupine poľnohospodárskych a v 
domácnostiach používaných chemikálií. Je 
však potrebné dbať na to, aby boli všetky 
súčasti postrekovača čisté, správne 
funkčné a bezchybné. Pokiaľ máte 
pochybnosti o určitej chemikálii, obráťte sa 
na jej výrobcu.  Ak sa domnievate alebo 
pozorujete, že prostriedok je 
nebezpečný… 
STOP: 
 TÚTO CHEMIKÁLIU NEPOUŽÍVAJTE!! 
 Noste vždy primeraný bezpečnostný odev, 
ako rukavice rezistentné voči chemikáliám, 
chránič očí a tváre a ďalšiu výbavu, ktorú 
doporučuje výrobca chemikálií. 
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Pokiaľ je to možné, namiešajte postrekový 
prostriedok vo vhodnej nádobe a potom ho 
naplňte do postrekovača. Ak miešate 
priamo v postrekovači, naplňte najprv 
doporučené množstvo postrekového 
prostriedku do postrekovača a pridajte k 
nemu odpovedajúce množstvo vody. 
Postupujte podľa návodu výrobcu 
postrekového prostriedku. Naplňte nádrž 
len po značku (model 401 – max. 1 liter, 
model 402 – max. 2 litre). Nikdy nenaplňte 
nádrž postrekovým prostriedkom úplne! 
Pevne našroubujte čerpadlo na nádrž 
otáčaním v smere hodinových ručičiek. 
Aby ste vytvorili v postrekovači tlak, 
pumpujte asi tridsaťkrát. Držte postrekovač 
v smere oblasti, ktorá má byť postriekaná a 
stlačte spúšťač, aby ste kvapalinu 
vystriekali. (Dbajte pritom na bezpečnostné 
pokyny). Spúšťač sa môže v pozícii trikrát 
zaaretovať. Zasuňte, keď je spúšťač 
stlačený, aretáciu smerom dopredu. K 
uvoľneniu spúšťača posuňte aretáciu späť 
do východzej pozície. 
Nastavenie spôsobu striekania – striekací 
prúd, sa môže nastaviť otáčaním vnútornej 
trysky. Pre priamy lúč otočte tryskou proti 
smeru hodinových ručičiek. K docieleniu 
jemného striekania otáčajte tryskou v 
smere hodinových ručičiek. 
 
UPOZORNENIE: 
 
Po použití postrekovača vypusťte pomaly 
zostávajúci tlak. Postavte pritom 
postrekovač na rovnú plochu a vyšroubujte 
pomaly a opatrne čerpadlo proti smeru 
hodinových ručičiek, aby mohol stlačený 
vzduch odísť. Zamedzte pritom stlačeniu 
spúšťača, pretože by mohlo dôjsť k 
neúmyselnému vystreknutiu zbytku 
postreku. Aby ste tomu zamedzili, 
vystriekajte pred otvorením zbytky do 
vhodnej nádoby (napr. do originálnej 
nádoby od postreku).  
Nieje vhodné používať rovnaký 
postrekovač ako pre hnojenie tak aj pre 
striekanie prípravkov pre ochranu rastlín. 
Nepoužívajte postrekovač k čisteniu v 
domácnosti, keď ste ho predtým používali 
na postreky na ochranu rastlín alebo ku 
striekaniu herbicídov. 

Čistenie 
 
Postrekovač čistite opatrne po každom 
použití. Roztok s 10% bielidla pre 
domácnosť a 90% vody môže pomôcť 
vyčistiť nádrž a vnútorné časti, ktoré prišli 
do kontaktu s prostriedkami na ochranu 
rastlín a herbicídmi. Nemiešajte roztok 
bielidla a amoniaku, pretože by mohla 
prebehnúť nebezpečná reakcia. K čisteniu 
môže byť tiež použitá voda a mydlo. 
Dôkladne vypláchnite postrekovač vodou 
alebo roztokom vody a bielidla. Vyčistite 
dno postrekovača a trysku po každom 
použití. Pri likvidácii postrekového 
prostriedku, čistiaceho roztoku prípadne 
znečistenej vody postupujte podľa 
inštrukcií výrobcu chemikálie. 

Údržba 
 
Pred uskladnením postrekovač vyprázdnite 
a vyčistite. Postrekovač skladujte na 
suchom mieste, na ktorom bude chránený 
pred mrazom, teplom a slnečným žiarením. 
Používajte len originálne diely SOLO a ak 
by nastali nejaké problémy, obráťte sa na 
odborného predajcu SOLO. V záujme 
ďalšieho technického pokroku si SOLO 
vyhradzuje právo zmeniť technickú 
špecifikáciu bez predchádzajúcej 
informácie. 

Limitovaná záruka 
 
SOLO poskytuje na postrekovač dvojročnú 
záruku, ktorá vstupuje v platnosť dňom 
nákupu postrekovača. V tejto záručnej 
lehote opraví SOLO podľa záručných 
podmienok prípadné výrobné vady. SOLO 
si vyhradzuje právo, opraviť chybné diely, 
vymeniť ich alebo vymeniť celý 
postrekovač. 
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V záujme neustáleho ďalšieho vývoja našich strojov si vyhradzujeme prevádzanie zmien 
v rozsahu dodávky z hľadiska tvaru, techniky i vybavenia. 

Prosíme ďalej  o pochopenie, že z údajov a obrázkov uvedených v tomto návode nie je možné  
odvodzovať žiadne nároky.  

Distribúcia do SR            
NEXIM  s. r.o.   
Kopčianska 65 
851 01 Bratislava 
Tel.: 02 / 62 52 45 97 
Mobil: 0905 123 00 
E-mail: solo@solo.sk 
www.solo.sk 

SOLO Kleinmotoren GmbH 
Stuttgarter Str. 41 
D-710 50 Sindelfingen 
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