
 

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA - VP300ES 
16,8v chrbtový elektrostatický postrekovač

POKRAČOVANIE 

Tryska 3 v1 1.6

Poistka spúšte 1.9 

Spúšť 1.8  

Spojky1.10 

1.4 Nádoba 

1.5 Poistka Nádoby

Postrekovacia hlavica 1.2 

Spínač 1.7

1.3 Hadica 

16.8V Batéria
4 hodiny striekania
2 hodiny nabíjania

Toto je príručka na preukázanie základných “Tipov na obsluhu" a 
"Tipov na (aplikovanie) striekanie" modelu VP300ES. Pred používaním postrekovača 

sa prosím uistite, že ste prečítali a pochopili túto príručku.

Návod na obsluhu

1. Pred použitím skontrolujte nabitie batérie (1.1), tým že ju vložíte do nabíjačky a nabíjačku
zapojíte do elektriny.

2. Následne postrekovaciu hlavicu (1.2) pripojte k hadici s káblom (1.3) a potom hadicu s káblom
za použitia spojok (1.10) pripojte k bočnej časti prístroja.

3. Naplnte nádobu (1.4) tak, že ju najprv uvolením poistky (1.5) v hornej časti odoberiete z
prístroja a následne naplníte vami požadovanou látkou na vodnej báze.

4. Potom založte nádrž späť do prístroja na zaistite ho poistkov (1.5) v hornej časti.
5. Vložte nabitú batériu do zásuvky batérie (1.1) a zaskrutkujte poistnú skrutku.
6. Uistite sa, že tryska 3v1 (1.6) je nastavená na požadovanú úroveň postreku.
7. Zapnite prístoj prepnutím spínača (1.7) na boku prístroja.
8. Zdvihnite a dajte si prístoj na chrbát za použitia chrbtových popruhov.
9. Zatlačte spúšť (1.8) a postrekujte na požadovaný povrch.
10. Po ukončení prác vždy vyberte z prístroja batériu a vyprázdnite nádrž, hadicu a

postrekovaciu hlavicuod zostatkovej aplikovanej látky. Pri použití hustejšej postrekovanej 
látky, vždy odporúčame poukončení práce prepláchnuť celý prístroj vlažnou vodou.

11. Nikdy nenechávajte v prístroj zvyšky postrekovanej látky.

1.1 Batéria/Zásuvka batérie

Tipy pre striekanie
- Stojte približne 1 až 1,5 metra od povrchu/priestoru, ktorý striekate.
- Pracujte v metodickej štruktúre, aby ste zabezpečili rovnomerné pokrytie.
- Uhol rozprašovania zvoľte mierne nahor a mierte nad cieľ, pretože kvapky voľne klesnú.
- Ak chcete dlhší čas vlhkosti, mokrosti (dĺžka času, keď je roztok mokrý na povrchu),

nastavte trysku na vyššiu hodnotu mikrónovej veľkosti. 
- Nestriekajte priamo do zásuviek alebo elektrických zariadení
- Pri chemikáliách/roztokoch, ktoré rozprašujete, používajte správne ochranné pracovné pomôcky.

https://www.polympt.sk/aplikatory/elektrostaticky-rozprasovac-vp300s/


 

Rozloženie trysky 

80 Mikrónov 
(kužel)  

40 Mikrónov 
(kužel)  

110 Mikrónov 
(lúč) 

Pokyny pre trysku

VP300ES Detaily 

Sériové číslo:

Kontrola kvality:

Vybratie trysky 3 v 1: 
-Vyberte batériu z prístroja.
-Vložte kľúč okolo trysky a namontujte ho do   d  rážok.
-Kľúč trysky otočte 1/4 otáčky v proti smere hodin        o        vých ručičiek.
-Tryska 3 v 1 by mala byť voľná a môže sa vybrať.

Vloženie trysky 3 v 1: 
-Vyberte batériu z prístroja.
-Vložte trysku do kľúča trysky.
-Vložte trysku do prístroja a otočte ho, aby ste našli malé drážky.
-Otočte kľúčom o 1/4 otáčky v proti smere hodinových ručičiek, tryska sa posunie naspäť na miesto.

Ak tryska teraz tečie zdola, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- Vložte kľúč okolo trysky a namontujte ho do drážok.
- Otáčajte trysku o 1/4 otáčky proti smeru hodinových ručičiek, aby sa mierne vysunula.
- Otáčajte trysku 1/4 otáčky proti smeru hodinových ručičiek opäť, tryska sa potom musí

vrátiť späť na miesto. 
- Odstráňte kľúč na trysku. TIP: Vykonajte 1 plnú otáčku trysky v smere hodinových ručičiek,

aby ste zabezpečili, že trysky sú nasmerované hore.
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