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SPRAY MATIC S5, SP
Návod k použití
Plnění nádrže:
Nejprve vyzkoušejte pomocí redukčního ventilu jestli není v nádrži tlak. Překlopte pojistku na
víku nádrže a pootočením vyndejte víko. Nalijte postřikovou kapalinu do nádrže a uzavřete. Při
uzavíraní dejte pozor aby těsnění víka řádně doléhalo.

Tlakování postřikovače:
Pumpičkou postřikovače: začněte mírným zatlačením a pootočením rukojeti do leva
pumpičky ze zajištěné polohy. Pumpujte tak dlouho dokud dřík redukčního ventilu nevyleze
až k červené lince. Při přetlakování redukční ventil upustí přebytečný tlak (6 bar). Nakonec
rukojeť pumpičky opět zajistíme zatlačení a pootočením rukojetě vlevo.
Kompresorem: k tlakování postřikovače může býti použito i externího zdroje tlaku
(kompresor). Postřikovač tlakujte ventilkem umístěným na víku postřikovače.
Kompresor by měl být opatřen regulátorem tlaku na 6 barů.

Maximální použitá teplota by neměla přesáhnout 30°C u modelů SP a 50°C u modelů S.

Přenášení postřikovače:
Postřikovač můžete přenášet za zajištěnou rukojeť, nebo použijte popruh který je součástí
balení (pouze u modelu S5). Jako doplněk je možno dokoupit dvoukolí vozík Bichmeier.

Postřik:
Přípravek je rozstřikován mosaznou regulační kruhovou tryskou Birchmeier. Jako příslušenství
je možno dokoupit řadu speciálních trysek.

Ukončení práce:
Po ukončení práce a před otevřením tlekové nádoby, vypusťte tlak pomocí redukčního ventilu
tak, že dřík ventilu povytáhnete.

Péče a udržování:
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Nikdy nenechávejte zbytky postřiku v postřikovači.
Používejte postřikovač tak jak je uvedeno v návodu k použití.
Po práci postřikovač vypláchněte vodou. Max. teplota vody nesmí přesáhnout 30°C u modelů
SP a 50°C u modelů S.
Některé části postřikovače jako jsou trysky a filtr v rukojeti pistole je potřeba čistit periodicky.
Tyto části jsou snadno rozebratelné.
Nečistěte trysku ostrými tvrdými předměty a neprofukujte ji ústy (nebezpečí otravy).

Bezpečnostní upozornění:
-

-

Při postřiku nebezpečnými látkami se vyvarujte zasažení očí a kůže předepsanými
ochrannými pomůckami.
Před použitím zkontrolujte nejsou-li některé z částí postřikovače
poškozené.
Před čištěním vypusťte tlak s nádoby.
Ujistěte se že přípravky které použijete nemohou poškodit některou z částí postřikovače
(viz. etiketa přípravku).
Po použití chlorových přípravků jako jsou např. chlorethanol nebo perchlorethylen, je
nutno nádrž postřikovače pečlivě vypláchnout vodou. Chlor poškozuje kovové části
postřikovače.
Postřikovač se nesmí používat na aplikaci žíravých, explozivních nebo samozápalných
látek.
Nenechávejte stát natlakovanou nádrž na slunci
Nestříkejte proti větru, nebo když je vítr příliš velký.

Technická data:
Maximální tlak:
Maximální teplota:
Jmenovitý objem nádrže
Max. obsah postřiku

6bar
30°C u modelů SP a 50°C u modelů S.
7,5 / 14,8 lt
5 / 10

Závady:
Při potížích se zařízením kontaktujte svého dodavatele.

Výrobce: Birchmeier Sprühtechnik AG
CH-5444 Küten
Švísarsko
Distributor c ČR: DDD Servis spol. s r.o.
Libušská 104
Praha 4 - Písnice
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