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ТЕХНИЧЕСКИ ДАНИ - TECHNICKÉ ÚDAJE - TECHNISCHE DATEN - TEKNISK DATA -  
TEHNILISED ANDMED - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TEKNISET TIEDOT -  

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA - TEHNIČKI PODACI - MŐSZAKI ADATOK -  
DATI TECNICI - TECHNINIAI DUOMENYS - TEHNISKIE DATI - TECHNISCHE GEGEVENS - 

TEKNISKE DATA - DANE TECHNICZNE - DADOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS - INFORMAłII 
TEHNICE - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - TEKNISKA DATA - TEHNIČNI PODATKI -  

TECHNICKÉ PARAMETRE - ТЕХНІЧНІ ДАНІ - 技术参数

MODEL SF 3

~220V-240V-B / 50Hz - Гц  
1400W - Вт 

150-260 ml/min - мл / мин

8-10 m - м

4,5 L - л

540 x 260 x 380 mm - мм

3 kg - кг

Power supply
Power /Ampere consumption *

Moisture removal capacity

Compressor

Refrigerant

Working range

Water tank capacity

Size (WxDxH)

N.W.

230 V

HFC

H2O

W L
H

RT 30ºC 
RH 80%  (     )
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►►► ROZBALENÍ
UPOZORNĚNÍ: Obal nemůže být používán v rozporu 
s jeho určením. Obal není hračka. Plastové sáčky uch-
ovávejte v místech mimo dosah dětí, hrozí jim totiž riziko 
udušení!

 ► Odstraňte všechny vrstvy balení, které byly použity k 
přepravě zařízení a zlikvidujte je v souladu s platnými nor-
mami a předpisy.

 ► Následně vyjměte všechny součásti z krabice.
 ► Poté zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k 

poškození zařízení. Jestliže se Vám zdá, že je zařízení 
poškozeno, neprodleně o tom informujte prodejce, u něhož 
jste výrobek zakoupili.

►►► 3. PROVOZ
1. Doplňování roztoku (Obr. 2) Otevřete zátku nádrže a 
doplňte příslušný roztok, poté přidejte v odpovídajícím 
poměru vodu. Poté uzavřete zátku nádrže a přistupte ke 
druhému kroku (Zátku je nutné uzavřít těsně - zkontrolujte 
stav těsnění na zátce nádrže).
Zařízení plňte pouze kapalinami, jejichž teplota se pohy-
buje v rozmezí od 0 °C do 35 °C.
2. Připojte k napájení (Obr. 3). 
Vyvarujte se zasažení elektrickým proudem a před 
připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že je zásuv-
ka jištěna proudovým chráničem (RCD-RCCB). 
3. Zapněte vypínač (Obr. 4). Symbol „I“ znamená stav zap-
nuto, kdežto „O“ stav vypnuto.
4. Pomocí ventilu nastavte průtok kapaliny (Obr. 5). Na 
začátku musí být regulační ventil průtoku nastaven na 
maximální hodnotu a uživatel si může objem rozprašování 
přizpůsobit aktuálním potřebám.
5 Rozprašování (Obr. 6) Rychlost pohybu během 
rozprašování (postřikování) musí být konstantní a 
postřikovač se nesmí pohybovat v žádném směru 
samovolně, čímž se vyvarujete příliš intenzivnímu nebo 
naopak nedostatečnému rozprašování, což by mohlo mít 
negativní vliv na samotné rostliny. Obsluha musí vždy 
věnovat pozornost rychlosti otáček zařízení a stavu trysky 
postřikovače. Pokud rychlost otáček klesá, musí obsluha 
okamžitě přerušit postřikování a vyčistit trysku. Následně 
musí provést kontrolu a potřebnou údržbu. Postřikování 
je nutné přizpůsobit směru a síle větru. Rozprašování 
neprovádějte za silného větru, 
V případě přímého rozprašování pesticidů bez vody je 
nutné přijmout ochranná opatření s ohledem na vysoký ob-
sah a koncentraci pesticidů. Osoby pracující se zařízením 
musí používat pracovní oděvy, masky, rukavice a pokrývku 
hlavy. Během práce se zařízením je zakázáno kouřit či 
konzumovat potraviny.. Umyvadlo, mýdlo a ručníky musí 
být připraveny pro obsluhu zařízení tak, aby si mohla umýt 
ruce a obličej ihned po ukončení práce se zařízením. Pra-
covní oděvy je nutné prát a často vyměňovat.

Po ukončení práce je nutné zbylý roztok vylít z nádrže a 
následně dodat na 2 - 3 minuty čistící sprej. 

Zapněte zařízení: nejprve zapněte vypínač a poté nastavu-
jte regulační ventil průtoku.

Vypněte zařízení: nejprve uzavřete regulační ventil a 
následně vypněte vypínač.

►►► 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ: Riziko zasažení elektrickým proudem 

 ► Před čištěním zařízení musí být zástrčka zařízení vždy 
vyjmuta z elektrické zásuvky. 

 ► Během čištění zařízení nikdy neponořujte do vody ani 
jej nemyjte pod tekoucí vodou.  

 ► Před čištěním je nutné počkat, až zařízení dostatečně 
vychladne. 

 ► Nepoužívejte agresivní, chemické ani abrazivní čistící 
prostředky! 

 ► Nikdy nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako je benzín, 
alkohol či čpavková voda apod. 
Může tak dojít k nevratnému poškození povrchu! 
UPOZORNĚNÍ: Riziko vznícení požáru nebo výbuchu
K čištění zařízení nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky.

Zařízení neustále udržujte v čistotě. 
 ► Zástrčku vyjměte z elektrické zásuvky. 
 ► Počkejte, až zařízení vychladne.  
 ► Vyprázdněte nádrž. 
 ► Zařízení otřete vlhkým hadříkem. Větší nečistoty 

odstraňte hadrem s trochou jemného detergentu.

 ► Po ukončení práce je nutné zbylý roztok vylít z nádrže a 
následně dodat na 2 - 3 minuty čistící sprej. 

 ► Z nádrže odstraňte zbylou tekutinu - nikdy neponechá-
vej jakoukoliv tekutinu v nádrži.

 ► Zkontrolujte hadici přivádějící kapalinu a/nebo tlakovou 
hadici, v případě potřeby je očistěte. 

 ► Zkontrolujte trysku postřikovače a v případě potřeby ji 
očistěte. 

 ► Zkontrolujte vstupní otvor vzduchu a v případě potřeby 
jej očistěte. 

►►► 5 PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ
Zařízení nepostřikuje: zaprvé zkontrolujte, zda zařízení 
těsní, zejména pak zátka nádrže; pokud tomu tak není, 
utěsněte jej. 
Následně zkontrolujte, zda správně pracuje motor, pokud 
tomu tak není, zkontrolujte, zda je zapnuto napájení; v 
případě výpadku napájení zkontrolujte jeho stav, pokud je 
ovšem napájení připojeno a funkční, vyměňte motor. 
Jsou-li dva výše popsané faktory v pořádku, zkontrolujte, 
zda není regulační ventil průtoku zablokován, je-li tomu 
tak, odstraňte blokádu, očistěte jej nebo vyměňte.
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BG - Изхвърляне на вашия стар уред
- Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под
разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EC. 
- Всички електрически и елекронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта
съоръжения, посочени от държавните или местните органи. 
- Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда
и човешкото здраве. 
- За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обърнете към вашата община, службите за събиране на
отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.

CN – 报废或旧产品的处理报废或旧产品的处理报废或旧产品的处理报废或旧产品的处理
- 我们的产品是精心设计且使用高质量的材料和零部件生产的，可以用于回收再利用。
- 当上述图案“大叉出现在这个带轮子的垃圾桶”出现时，说明此产品符合2002/96/EC规则。
- 请熟知当地关于电子电器废弃物的分类丢弃系统的相关规定。
- 当和日常生活垃圾一起丢弃时，请熟知当地的相关规定。正确的处理报废或旧的产品可以防止潜在的对环境或人体的负面影响。

CZ - Likvidace starého produktu 
- Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. - Když je produktu 
připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC.  
- Informujte se o místním tříděném systému pro elektrické produkty. 
- Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit 
případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví. 

DE - Entsorgung Ihres Altgerätes 
- Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet 
werden können.  
- Falls dieses symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen 
auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, class es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC erfasst wird. 
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische geräte. 
- Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte 
nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer 
Folgen für die Umwelt und die menschliche gesundhei. 

DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt 
- Dit produkt er designet og produceret met materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt. 
- Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC. 
- Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.  
- Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. den korrekte 
bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden. 

EE - Informatsioon kasutatud elektrooniliste ja elekrtiseadmete likvideerimise kohta 
- See, seadmel olev märk informeerib, et tegemist on elektrooniliste või elektriseadmetega, mida pärast lõplikku kasutamist ei tohi hoida 
koos teiste jäätmetega.  
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete koostises on keskkonnale kahjulikke materjale. Selliseid seadmeid ei tohi hoida prügilates, 
need tuleb anda ümbertöötlemiseks. 
- Informatsiooni kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete kogumissüsteemist võib saada seadme müüjalt müügikohtades ja tootjalt või 
maaletoojalt. 
- Erilist tähelepanu peaksid osutama tarbijad, kes kasutavad nimetatud seadmeid eramajapidamises. Arvestades asjaoluga, et sellesse 
sektorisse satub kõige rohkem seadmeid, tähendeb see, et nende osavõtt selektiivsest kasutatud seadmete kogumisest on eriti tähtis. 
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete hoidmine koos teiste jäätmetega on tarbijaile keelatud vastavalt Euroopa Liidu Direktiivile 
2002/96/EC. 

ES - Cómo deshacerse del producto usado 
- Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y components de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados. 
- Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto signifi ca que el producto está bajo la 
Directiva Europea 2002/96/EC. 
- Deberá informarse sobre el sistema de rciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos. - Siga las normas locales y no 
se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a 
evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. 

FI - Vanhan tuotteen hävittämine 
- Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell. 
- Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC. 
- Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä. 
- Toimipaikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen 
hävittäminen auttaa estämää mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

FR - Se débarrasser de votre produit usagé 

CZ - Likvidace starého produktu
- Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. - 
Když je produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC.
- Informujte se o místním tříděném systému pro elektrické produkty.
- Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu 
pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.


