
)

)

) V rukojeti tyče postřikovače je zabudován fi|tr, který zabraňuje ucpání
trysek.

) Nádoba je zabezpečena proti nadměrnému přetlaku bezpečnostním
ventilem R03d.
Rukojet pumpy po Zablokování |ze použít k přenosu postřikovače'
Náhradní dí|y jsou zaměnite|né mezi PRoFESSIoN 7, PRoFESSIoN 9 a
PROFESSION 12.
Rozstřik |ze regulovat pootočením tě|esa trysky MR1.0 MR1.5
V nabídce MARoLEX je široký sortiment trysek.
Do postřikovače MARoLEX je možné použít i dovozové trysky'

) znak popisující bIiže nespecifokované nebezpečí

) symbol atestu IBMER

) symbo| označující nebezpečí otravy toxickými |átkami. Při
manipu|aci, nejíst, nepít a nekouřit

Doporučujeme speciá|ní druh postřikovače : Postřikov ač PRoFEssIoN
Í2 PLU9, který |ze použít na stříkání Vápnem a k ma|ířským úče|ům.

R'učn í tla kový postři kovač
s teleskopickou tyčí

Profession

Postřikovač je určen
k ničení p|eve|e a
pomůcka k mytí aut,

5, 7, 9t L2

na postřik ovocných stromů, zeleniny
hmyzu' Rovněž může sloužit jako
k turistice nebo při kempování.

AvA 1.
z.

Připravit koncentrát d|e návodu uvedeného na oba|u přípravku.
Zašroubovat teIeskopickou tyč do VentiIu postřikovače a ujistit se
zda-|i je |'ěsnění 11,3x2,4 (viz R47c) mezi teleskopickou tyči a
venUtem.

3. odšroubovat pumpu postřikovače a na|ít koncentrát pomocí ná|evky
do nádoby.

4. Potáhnout za bezoečnostní venti|.
5. zasunout pumpu, zašroubovat šroubení a pumpovat až do otevření

bezpečnostního ventiIu. Přl přetlakování nádoby dojde k
samovolnému otevření bezpečnostního VentiIu a uvolnění
ořebvtečn ého t|aku Vzd uch u.

6. P|nit nádobu postřikovače jen po vyznačenou rysku maxima.
7' Te|eskopickou tyč nastavit na odpovědnou dé|ku a dotáhnout

šroubení teleskopu tak, aby se tyč pod t|akem nerozjíždě|a.
B' Po naplnění nádoby a natlakování do maximá|ního tIaku se může

postřikovač nosit na opasku, na rameni a nebo přemísťovat za
rU kojet pumpy postřikovače.

9. Rukojeť pumpy zab|okujeme tak, že stiskneme rukojeť a pootočíme
o 90 stupňů vlevo (přepravní pozice).

10. Uchopením rukojeti tyče a stisknutím páčku venti|u se otevře
t|akový ventil a dojde k průchodu koncentrátu.

11. V případě potřeby vyššího t|aku, pomocí pumpy dot|akujte nádobu'
12. První postřik vyzkoušejte s pomocí čisté vody bez chemiká|ií.
13. Postřikovač použitý s chemickým koncentrátem nesmí být použitý

iiý nrn iinÁ riěa|v
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Tvp: rytry EEEtrEEIEE] ry
ceIkový obiem nádobV 5.75 | 7.83 | 9.50 I 11.66 |

Pracovn í obiem 5.0 I 7.Ol 8.0 I 11.0 |

Průměrná spotřeba 0.3 - 1.0 l/min
Maximá|ní Dracovní t|ak 0.40 MPa
za stent UaKU BeZDečnostn í Ventil
Prr]měr nádobv 220 mm
Hmotnost 1.60 ko 1.80 ko 2.00 ko 2.2O kq
Výška 415 mm 470 mm 570 mm 600 mm
14ateriál PolVDrooV|én
Te|eskopická tyč 80.135 cm

Upozornění: možno použít- prodIoužen í teleskopické tvče 6ocm. 1oocm

Po ukončení práce' umytí postřikovače a profouknutí
te|eskopické tyče by jste mě|i:

odšroubovat rukojeť od hadice a z rukojeti R40 Vytáhnout fi|tr a Vyčistit
pod tekoucí Vodou.
Vyzkoušet zda pumpa pracuje bez zadrhávání, zda-li vytváří odpor,
odšroubovat píst R20b, promazat těsnění i Píst silikonovým olejem 206
z Ventilu R20j odšroubovat krytku a Vytáhnout píst s pružinou, Vyčistit,
namazat silikonovým o|ejem, zasunout zpět a zajistit krytkou Ventilu.
odšroubovat koncovku Lrys.ky Z12/ 75, z72/ 75 i rozprašovač umýt pod
tekoucí vodou a Vrátit do původního stavu.
Zkontro|ovat zda bezpečnostní VentiI se po nadzdvižení vraci do původní
poIohy. PokUd vytváří odpor, odšroubovat matici, Vyčistit, promazat
a Vrátit zoět do oůvodního stavu.rffi

> Při práci s postřikovačem/ nepok|ádat postřikovač na stranu, jelikož může
dojít k zavzdušnění hadic

) Nenap|ňovat nádobu Dostřikovače nad maximum.
) Přj sk|adování nevystavovat s|unečnímu záření a skladovat při tep|otě nad

+40c.
> Neužívat postřikovač k jiným Úče|ům, než ke kterým by| již jednou užitý.
r Po použití je nutno postřikovač vymýt někoIikrát Vodou a Vyčistit fi|tr

rUkojeti (R40). Po s|ožení Všech částí postřikovače, profouknout
teleskopickou tyč i rukojeť s Ventilem tIakem vzduchu.

> Při zjištění většího odporu pístnice pumpy, zvedněte rukojeť pumpy nebo
t|akový Venti|, promažte všechny části idutiny při|oženým siIikonovým
olejem

l Při použití postřikovače k ochraně rost|in, dodržujte BHP nebo pozorně
sledujte doporučená opatření na štítcích chemických koncentrátů

) Zbytky tekutin V postřikovači můžou způsobit v zimě poškození určitých
částí postřikova če

lltlh'tilltlNfT
> Zákaz skladování postřikovače pod tlakem.
) NemanipuIovat s beZpečnostním ventilem, hrozí nebezpečí úrazu.
) S postřikovačem pod t|akem nenarážet do ostrých předmětů.
} Před započatím práce se doporučuje kontrola funkčnosti bezpečnostního

Ventilu (snadný pohyb nahoru a do|ů bez zadrháváni)
) Doporučujeme při plnění postřikovače použít nálevku se sítkem (R08)

Možné závadv: Příčinv: Oprava:
Voda uniká z rukojeti. po

zimni sezóně
Prasklá rUkojeť nebo Ventil, z důVodU

zamÍznUté vody.
Výměna rukojeti a venti|u

R020i
Nedotažené šroubeni nebo vadné těsněni Dotáhnout Šroubeni nebo

Vyměnit těsněni R47
Unik vody z venlilu
rukojeti při zavřené
ooloze

Poškozené těsněni na plstu Vyměnit těsněni na pistu

nebo Vyměnit venti| R020j
(promazávat siIikonem)

slabý Íozstřik trysky i při

pIném naIlakoVáni
Ucpaný filtr R40 odŠroubováni rukojeti od

hadice' Výjmout Íj|k R40'
VYčistii nebo vyměnit

Nestejnoměrný rozstřik ZnečiŠ|ěná lryska odŠrouboVat koncoVku

lrysky' Vyčistit nebo Vyměnil

NedosaŽeni maximá|ního
tlaku V nádobě

ZnečiŠtěný R24 Vyčistit nebo vyměnit
těsnění' promazat pist
pumpy siIikonovým oIejem

Poškozené těsněni pístu

Nedostatečné mnoŽstVi siIikonoVého oIeie

Pokud se v hadici
objevuje vzduch a je

nedostatek koncentrá|u

Ucpaná trubice M.08 odŠroubovat hadicj od
nádoby' vytáhnout lrubici a

Wčistit



zoBj Univerzální výbava pro opravy (sada těsnění, píst, fi|tr, silikonový
olei )

z09i / 5 sada oěti trvsek+těsnění
R010mx TeIeskooická tvč (s rukojetí, VentiIem' filtrem a maticí)
R01mx TeIeskooická tVč samostatná
R0 20c Venti| s rUkojetí ošroubením a fi|trem R40
R02c samostatný Ventil
Ro4mx/6o |60 cm orodtouŽení
Ro4mX/100 | 1oo cm prod|ouŽenéí
R05b PUmpa pro oostřikovače PRoFEssloN 7,9 a 12
R05 PUmpa pro postřikovače PRoFEsSloN 5
R05c Pumpa u niVerzá |ní
z12/75 Koncovka teleskoDické tvče - šroubení 1'5 mm
zlzl10 Koncovka trvskv 1.00 mm

FlTl|lřffillEr'rEEllEt
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7. Po ukončeni postřiku, kdy zůstane v postřikovači koncentrát, naředit
vodoU 1o-ti násobkem a pročistit průchozí části postřikovače'

šroubení teIe9kooIcké tvče

R109 Rí07

Při povo|ení šroubení R103 ze šroubení te|eskopické tyče B, je možno obě
části A a B roztáhnout' Záv|ačka R107 usnadňuje roz|oženi části R106 a
R 1OB.
Po odstranění záv|ačky R1O7 je možno očistit části Rl06, R10B a R109.
Po zpětné montáži těsnění a záv|ačky je nutno sešroubovat šroubení
A a B. Po nastavení tyče te|eskopu na požadovanou dé|ku, dotáhneme
šroubení A a B.

u*lElffiř+llE.!5l
Firma MARoLEX garantuje opravy V záruční i pozáručni době.

1. Provedení opravy V záruční době je možné jen př. před|oŽení
záručního |istu s popisem Vady.

2. opravy prováděné svépomoci musí být prováděny s originá|nich dí|ů
firmy MAROLEX.

ilEtuI@
1. Postřiky chemickými přípravky nesmí provádět děti a těhotné ženy.

2. Nepoužívat tekutinU nad 40oc.

3. Při práci používejte ochranné pomůcky.

4. Při práci je zakázáno kouřit, jíst a pít.

5' Po ukončení práce je vhodná výměna oděvu, umýt si ruce a tvář,
vyp|áchnout ústa, hrdlo a Vyčistit nos.

6. Před použitím postřikovače řádně přečíst návod na přípravu chemických
koncentrátů '

8. Postřikovač nepoužívat k postřikU hoř|avými |átkami
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část teleskopické tyče - Ro1mx
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Součásti každého baIení postřikovače
MAROLEX je:

) KompIetní postřikovač s pumpou,
hadicí, rUkojeti a VentiIem

> TeIeskopická tyč s těsněním
MR1.5 - O1.5mm

l Ná hrad ní těsnění MR1'0

) siIikonový oIej

r Ná|evka se sítkem

> Těsnění teleskopické tyče R10B -

(8x2mm) a R106

) zavtacKa K1u /

r Těsnění R47c a71'3x2'4 mm

) NáVod k použití a Záruční |ist
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Před Doužitím DostřikoVače Droved,te
kontroIu bezpečnostního VentiIu Ro3d.

BezDečnostní ventil Ro3d

Po .:IUšebnim napUmpov;ní po5t ř|kovače
(5.10 zt|ačení) potáhněte za bezpečnostní
ventil. kdv tlak musi uniknoLrt.

|?IiEt!1il'|'lEnmříFElil
EIiEffiETENEIEED
R01mx Te|eskoplcka |Vč B0 - 135 Cm
R020i samostatný VentiI
R03d VentiIbezoečnostni
R05b Pumpa k postřikovaČúm

PROFESSTON 7. I 12
R05 Pumpa k postřikovači

PROFESSION 5
R07 Popruh
R14 Iesnen| Ú Jóxc rnm
R15 Sroubeni pumpy
R17 Těsnění pod ventily
R22 Těsněnlo 28X4 mm
R24 Prvžový hřibek k pumpě
M08-... NasávacÍ trubice o8X350mm
R16/5 Nádoba postřikoVače

PROFESSION 5
R16/7 Nádoba postřikoVače

PROFESSION 7
R16i9 Nádoba postřikovačer

PROFESSION 9
R16/12 Nádoba postřikovače

PROFESSION 12
R11d o7x2 mm hadice, dé|ka 1'7 m'

Včetně Šíoubení a lěsnénI R91
RB0e sroubení k hadici
RBie P|ůchodka šroubeni hadice
R82c sÍoubeni k orúchodce nádobv
RSBc samostaIná Íukojet
R40 Fillí
R4: Těsněni o 10'3X2 4 mm
R47c Těsněnio 11'3x2 4 mm
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st|aČ a otoč
Stlskni & zatIač


