
BERTHOUD – VERMOREL 2000 “electric“  
1.OBSAH 
   2 – možnosti aplikace 
   3 – technické vlastnosti 
   4 – první použití 
   5 – bezpečnostní zařízení 
   6 – trysky 
   7 – bezpečnostní opatření / kontrola před použitím  
   8 – příprava postřiku 
   9 – možné poruchy, výměna baterie  
  10– čištění 
  11 – značení 
  12 – doplňky 
 
2. MOŽNOSTI APLIKACE 
Tento postřikovač je určen zejména pro aplikaci chemických roztoků (fungicidy, herbicidy, insekticidy). 
Postřikovač není určen k postřiku agresivních látek (kyseliny, louhy, organická rozpouštědla, 
detergenty, odmašťovadla, atd.). Pro aplikaci ostatních látek se poraďte s výrobcem. 
 
3. TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
- přístroj pracuje se stálím tlakem bez ohledu na stav nabití baterie.   
- váha postřikovače bez náplně: 7,2 kg 
- nádrž je vyrobena z polyethylenu 
- viditelná výška hladiny 
- měrka obsahu nádrže 
- max. kapacita: 18 litrů 
- nastavitelné vyztužené ramenní popruhy 
- ergonomicky tvarovaná nádrž s rukojetí 
- elektromotorem poháněné membránové čerpadlo 
- pracovní tlak od 0 do 4,5 barů, upravitelný použitím různých trysek 
- ovládání postřikovače na rukojeti vypínačem bez aretace 
- teleskop opatřen ventilem proti odkapávání, dodávaný se sadou trysek   
- 12voltová bezúdržbová baterie 
- auto-regulační 12voltová nabíječka 
- pracovní teplotní rozmezí od 5 0C do 50 0C 
 
4. PRVNÍ POUŽITÍ 
Typ baterie která je použita v postřikovači VERMOREL 2000 “ELEKTRIC” musí být vždy před použitím 
plně nabita. Před prvním použitím nechejte baterii postřikovače dobíjet déle, aby se vyrovnal pokles 
napětí ztracený při skladování. 
Zásady které zajistí dlouhodobou spolehlivost vašeho postřikovače VERMOREL 2000 “ELEKTRIC”:  
- včasné dobití baterie 
- nechejte dobíjet pokaždé před užitím, i když jste ho použili třeba jenom na krátký čas 
- po delší době kdy postřikovač nepoužíváte, doporučujeme dobíjet (min. po 6 měsících) 
 
 
 
 
UVEDENÍ DO PROVOZU 
-    Našroubujte teleskopické prodloužení na rukojeť. Zkontrolujte zdali je těsnění na svém místě (obr. 
01). 
- Připojte nabíječku do elektrické sítě 220 Voltů / 50 Hertzů, konektor nabíječky připojte do 

konektoru postřikovače (obr. 02). 
a) Červená kontrolka na nabíječce indikuje nabíjení baterie (obr. 03). 
b) Když je nabíjení u konce červená kontrolka zhasne a rozsvítí se zelená, která indikuje že váš 

postřikovač je připraven pro použití (nebo pro uskladnění). (obr. 03). 
c) Pokud je váš postřikovač vybaven pouze červenou kontrolkou, tak při nabíjení svítí kontrolka 

nepřerušovaně. Pokud je baterie nabita kontrolka bliká. 



- bateriová nabíječka je vybavena: systémem je chráněn proti přepólování. Dobíjecí čas je      8 
hodin pro plné nabití baterie. Nabíječka může být připojena do elektrické sítě i podelší dobu bez 
jakéhokoliv poškození. 

- Vložte rukojeť s teleskopem do držáku v horní části postřikovače (obr. 04). 
- Povolte si zádové popruhy (obr. 05). 
- Nasaďte si postřikovač na záda a pomocí ok na koncích popruhů dotáhněte (obr. 06). Nádrž má 

být tak vysoko jak je to možné (obr. 07). 
- Zapněte si bederní pás a dotáhněte (obr. 08). 
- Zádový popruh povolíte tak že nadzvednete spodní část přezky a zatáhnete. Bederní pás 

rozepnete stisknutím pojistky na přezce (obr. 09) 
 
PRO VAŠÍ OCHRANU: 
- Nikdy nenechávejte nabíjet váš postřikovač ve vlhkém prostředí. 
- Nikdy nepřipojujte nabíječku do elektrické sítě s mokrýma rukama. 
- Zkontrolujte zda souhlasí volty na štítku nabíječky s volty v elektrické síti. 
- Používejte nabíječ pouze k dobíjení baterie postřikovače. 
- Dobíjejte baterii postřikovače pouze ve vnitřním prostředí (symbol 1) 
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku; Nechejte opravit, nebo vyměňte v nejbližší době za novou. 
- Nepoužívejte poškozenou baterii, ale vyměňte za jinou. 
- Nezkoušejte dobíjet nedobíjecí baterii s nabíječkou postřikovače 
 
DULEŽITÉ: 
- Symbol (2) a (3) na baterii – řiďte se podle předpisů o nebezpečných odpadech 
 
 
 
5. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
- Tento přístroj je opatřen antiblokovým vypínačem, který přeruší tok kapaliny k trysce pokud není 

držen v pozici zapnuto 
 
 
6. POUŽITELNÉ TRYSKY 
VERMOREL 2000 “ELECTRIC” pracuje s konstantním pracovním tlakem i v případě že baterie není 
plně nabita. Tlak a výstřik muže být regulován použitím různých druhů trysek (tab. 01) 
 
tab. 01                  A          B          C 
 

   
Fungicidy/ 
Insekticidy 

   

Neselektivní 
herbicidy 

   

Selektivní 
herbicidy 

   

Tekutá 
hnojiva 

   

           
         
VERMOREL 2000 “ELECTRIC” je vibaven diskovými tryskami: 10/10; 12/10; 15/10; 20/10 a 25/10 
stejně jako modrou plochou tryskou a hdědou herbicidní tryskou.  
Další druhy trysek je možno dokoupit u vašeho dodavatele. 
 

Velmi dobré 
 

dobré 
 

špatné 
 



 

 

 

 KAPACITA TRYSKY 
(φ) 

PRŮTOK 
(L/min) 

TLAK 
(bar) 

LITRY 
 NÁDRŽ 

(10/10) 
*410.552 0,55 4,4 132 7 

(12/10) 
*410.553 0,66 4,1 158 9 

(15/10) 
*410.554 0,83 3,6 212 12 

(18/10) 
*410.555 0,92 3,0 248 14 

(20/10) 
*410.556 0,96 2,8 274 15 

(25/10) 
*410557 1,10 2,1 346 19 
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B 
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7. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ / KONTROLA PŘED POUŽITÍM 

-    Ujistěte se zdali je postřikovač řádně připraven k použití (neprosakuje, neteče atd.) 
- Zkontrolujte ventil (A) na víku nádrže (obr. 10) 
- Stříkejte pouze za klidného bezvětrného počasí 
- Používejte ochranných oděvů 
- Dbejte pokynů na etiketách přípravků (postup při aplikaci, koncentrace atd.). 
 
   V PRŮBĚHU POUŽITÍ 
- Používejte ochranné rukavice, brýle a respirátor nebo masku dle etikety přípravku. 
- Nekuřte, nepijte a nejezte. 

 KAPACITA PLOCHÁ 
TRYSKA 

 
PRŮTOK 
(L/min) 

TLAK 
(bar) 

LITRY 
 NÁDRŽ 

Žlutá 02-80 
764.436 0,82 3,5 217 12 

Modrá 03-80 
764.437 1,00 2,5 300 17 

Červená 04-
110,764.438 1,11 1,8 356 20 

Hnědá 05-
110,700.872 1,15 1,4 431 24 

 

 KAPACITA HERBICID. 
TRYSKA PRŮTOK 

(L/min) 
TLAK 
(bar) 

LITRY 
 NÁDRŽ 

Žlutá DT 1,0 
712.196 0,82  3,6 209 11 

Hnědá DT 2,5 
710.984 1,16 1,5 435 24 

Šedá DT 3,0 
711.584 1,22 1,3 403 22 

     
 



- Nestříkejte ve směru lidí nebo zvířat. 
- Pro ochranu životního prostředí, používejte pouze tam kde je to nutné.     
 
 
   PO POUŽITÍ 
- Nenechávejte zbytky použité kapaliny v nádrži. Propláchněte postřikovač čistou vodou.  
- Neopomíjejte čistit síto postřikovače (obr. 11) 
- Při demontáži filtru je nutné vyprázdnit nádrž a propláchnout čistou vodou.  
- Sací filtr demontujete tahem (obr. 12), nezkoušejte ho demontovat šroubováním. Filtr nechejte 

protékat vodou tak dlouho, dokud nebude čistý. Nasaďte filtr mírným tlakem bez šroubování 
- Po práci si vždy umyjte obličej a ruce. 
- Nepoužívejte postřikovač k skladování postřiků 
- Nenechávejte postřikovač v horku nebo mrazu. 
- Ukládejte mimo dosah dětí. 
 
 
 
8. PŘÍPRAVA POSTŘIKU 
- Postup při aplikaci  
     a) Použití vodou rozpustných nebo smáčitelných prášků (W, WP)  
Přípravek rozmícháme s menším množstvím vody, přelijeme do nádrže                    postřikovače a 
dolijeme na patřičnou koncentraci. Při nalévání vždy použijte síto  
(obr. 13). 
     b) Použití tekutých formulací (EC, SC) 
Do nádrže postřikovače nalijeme 1 až 2 litry vody, přidáme patřičné množství přípravku a dolijeme 
vodou. Při nalévání vždy použijte síto (obr. 13). 
- Víko nádrže dotáhněte rukou 
- Nastavte teleskopický nástavec (obr. 14a). 
- Zapněte spínač rukojetě na několik vteřin (obr. 14b). 
- Dotáhněte matici teleskopu (obr. 14c). 
- Při postřiku musíte držet spínač (obr. 15). 
 
Pokud při práci uslyšíte že otáčky motoru klesají, je baterie postřikovače vybitá. 
Přestaňte pracovat a dejte baterii neprodleně dobít! 
 
9. MOŽNÉ PORUCHY 
 

PROBLEM  DŮVOD ZÁVADY  ODSTRANĚNÍ ZÁVADY 

Odkapuje mezi rukojetí a 
nástavcem 

Zkontrolujte zdali je na místě 
těsnění a jestli není poškozené 

Vyměňte nebo upravte umístění 
těsnění 

Po vypnutí stále propouští Zkontrolujte zdali je na místě 
odkapávací ventil a jestli není 
poškozený 

Vyměňte nebo upravte umístění 
odkapávacího ventilu 

Baterie nejde dobít a) Zkontrolujte zdali není 
poškozená nabíječka 

b) Baterie je stará 
c) Baterie je poškozena 

a) Vyměňte nabíječku 
b) Vyměňte baterii 
 
c) Kontaktujte servis 

Baterie nevydrží nabitá a) Baterie je stará 
b) Baterie je poškozena 

a) Vyměňte baterii 
b) Kontaktujte servis 

Motor pracuje, ale tlak je slabý  Zkontrolujte zdali je sací filtr 
v nádrži čistý 

Vyčistěte sací filtr  

Motor pracuje, ale postřikovač 
nestříká 

a) Tryska je ucpaná 
b) Tryska je čistá 

a) Vyčistěte trysku 
b) Kontaktujte servis 

Motor nepracuje  Neopravujte Kontaktujte servis 

Postřik teče ve spod nádrže Zkontrolujte připojení a 
poškození hadic 

Dotáhněte pokud jsou 
povolené. Vyměňte pokud jsou 
poškozené. Pokud problém trvá 
kontaktujte servis 



 

 
 
 
 
 
VÝMĚNA BATERIE 
1. Vyšroubujte šroub na zadní části nádrže (obr. 16). 
2. Nakloňte nádrž asi v 15° úhlu (obr. 17). 
3. Oparně vyndejte nádrž tak aby jste nepoškodili přívodní hadic (obr. 18). 
4. Odšroubujte převlečnou matici vratné hadice (obr. 19) 
5. Vyndejte sací filtr vně nádrže (obr. 12), vyšroubujte matici (obr. 20) a vytáhněte sací hadici i se 

šroubením (obr. 21). 
6. Po odstranění nádrže strčte hadice spět a celý box vystrčte ven i s hadicemi (obr.22). 
7. Povolte převlečnou matici držící čerpadlo (obr. 23). 
8. Pootočte čerpadlem a celý komplet vytáhněte (obr.24). 
9. Odpojte kabeli na baterii (obr. 25) 
10. Vyšroubujte dvě matice hliníkového držáku čerpadla (obr. 26) 
11. Vytáhněte vadnou baterii 
12. Při instalaci nové baterie postupujte obdobně v obráceném pořadí. Při připojování baterie dbejte 

aby červený kabel byl připojen k červenému pólu. 
 
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se že hadice nejsou při montáži nádrže zlomené nebo skřípnuté (obr. 27). 
 
10. ČIŠTĚNÍ 
Po každém užití: 
- Vylijte zbytek postřiku z nádrže. 
- Nádrž vypláchněte. 
- Vyčistěte nalévací síto (obr. 11). 
- Vyčistěte sací filtr na dně nádrže po vypláchnutí. Demontujte filtr tahem (obr. 12). Nešroubujte! 
- K vyčištění filtru nechejte protékat čistou vodou. 
- Filtr nasaďte tlakem shora (obr. 28). Nešroubujte! 
- Při hrubších usazeninách použijte detergent (SKP219375; dodávaný vašim distributorem). 
- Dobijte baterii před uskladněním. Pravidelně mažte těsnění vazelínou (SKP219374; dodávanou 

vašim distributorem). 
 
Motor a čerpadlo nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.  
 
11. ZNAČENÍ 

 
 
(1) Dobíjet baterii pouze v interiéru 
 
 
 
(2) Reciklovatelný 
 
 
 
(3) Nevyhazovat do domácího odpadu 
 
 
13. DOPLŇKY   
- Sada trysek č.211324. 
- Herbicidní štít č.455004. 

- Speciální teleskopické prodloužení (3m) č. 264494. 
- Redukční ventil pro postřik herbicidů č. 220516 


