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Originální návod k obsluze 
P�ed prvním použitím si d�kladn� prostudujte tento 
originální návod k obsluze a bezpodmíne�n� 
dodržujte bezpe�nostní p�edpisy!  
Zm�ny rozsahu dodávky, pokud jde o formu, 
technologie a vybavení, vyhrazeny.  Z údaj� a 
vyobrazení tohoto originálního návodu k obsluze 
nelze odvozovat žádné nároky. 
Obaly i za�ízení samotné po uplynutí jeho 
provozuschopnosti �ádn� zlikvidujte podle místních 
ustanovení. 

1 ES-Prohlášení o shod� 
 

Spole�nost SOLO Kleinmotoren GmbH,  
Stuttgarter Straße 41, 71069 Sindelfingen, 
N�mecko prohlašuje, že p�nový post�ikova� typu 
309 FA, 309 FB od data výroby 06/2018 a dále - 
spl�uje p�íslušná ustanovení sm�rnice 2006/42/ES 
Evropského parlamentu a rady ze dne 17. kv�tna 
2006 o strojních za�ízeních. 
                                        Sindelfingen, 01.07.2018 

 
Wolfgang Emmerich, SOLO Kleinmotoren GmbH, 
Stuttgarter Straße 41, D-71069 Sindelfingen 
(jednatel a osoba pov��ená dokumentací) 

2 Díly podléhající rychlému opot�ebení 
 

Níže uvedené díly podléhající opot�ebení nejsou 
sou�ástí záruky výrobce: 
* veškeré pryžové �ásti, které jsou v kontaktu 
s post�ikovým prost�edkem, * trysky, * p�nová pls�,            
* t�sn�ní 

3 Záruka 
 

Nezapomínejte, prosím, že v n�kterých zemích 
platí specifické záru�ní podmínky. V p�ípad� 
pochybností požádejte o radu svého prodejce. 
Za následující p�í�iny poškození nep�ebíráme 
záruku: 
� Nedodržování originálního návodu k obsluze. 
� Zanedbávání pot�ebných prací na údržb� a 

�išt�ní. 
� Opot�ebování v d�sledku b�žného používání  
� Používání nepovolených pracovních nástroj�. 
� Použití síly, neodborné zacházení, zneužívání 

nebo nehoda. 
� Zásahy osoby bez pot�ebné odbornosti nebo 

neodborné pokusy o uvedení do provozu. 
� Svévolné zm�ny provedené na za�ízení. 
� Používání nevhodných resp. neoriginálních 

náhradních díl�. 
� Používání nevhodných post�ikovacích 

prost�edk�. 
� Poškození v d�sledku podmínek používání 

z p�j�ovny. 

Jakékoli záru�ní práce musí provád�t pouze 
odborný autorizovaný servis. 
�išt�ní, údržba a se�ízení nejsou uznávány jako 
záru�ní pln�ní. 

4 Symboly 
 

D�kladn� si prostudujte originální návod k 
obsluze. 
NEBEZPE�Í! Nedodržování originálního 
návodu k obsluze m�že vyvolat životu 
nebezpe�ná zran�ní. 

Noste p�edepsaný ochranný od�v. 

Noste ochranné rukavice. 

Noste ochranu obli�eje (nap�. ochranné 
brýle). 

Noste respira�ní masku. 

Minimální vzdálenost od ostatních 
osob: 15 m 

5 Bezpe�nostní p�edpisy 
 

5.1 Používání v souladu s návodem k 
obsluze / rozsah použití 

 

P�nový post�ikova� se smí používat výhradn� pro 
nanášení níže popsaných �isticích a dezinfek�ních 
prost�edk� vhodných pro nap�n�ní.  
Vždy dodržujte údaje o rozst�ikovaném prost�edku. 
P�nový post�ikova� modelové �ady A  
- typ 309 FA (t�sn�ní FKM) je vhodný pro nanášení 
kyselých až PH neutrálních post�ikových 
prost�edk� v  rozsahu pH 1 – 7: 
P�nový post�ikova� modelové �ady B  
- typ 309 FB (t�sn�ní EPDM) je vhodný pro 
nanášení PH neutrálních až zásaditých 
post�ikových prost�edk� v  rozsahu pH 7 – 14: 
 

Nep�ípustná aplikace: 
Pro všechny výše neuvedené ú�ely jako nap�íklad  
   - nást�ik laku, 
   - nanášení  
 * ho�lavých kapalin, 
 * lepivých prost�edk� zanechávajících  
              zbytky, 
 * tenzid� 
 * kapalin o teplot�  
    nad 40  C 
 * prost�edk�, které nejsou ur�eny pro  
              nanášení pomocí p�nového post�ikova�e 
a ke  
   - skladování kapalin 
se p�nový post�ikova� používat nesmí!  
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5.2 Všeobecné bezpe�nostní pokyny 
 

Originální návod k obsluze si p�ed prvním použitím 
prostudujte a d�kladn� jej uchovejte.  
Nedodržování údaj� z originálního návodu 
k obsluze m�že být životu nebezpe�né; uživatel 
ru�í za veškeré škody i následné škody, které 
v d�sledku toho vzniknou. 
Originální návod k obsluze musí být neustále 
k dispozici v blízkosti za�ízení.  
Musí si jej p�e�íst všechny osoby pov��ené prací 
se za�ízením �i na n�m (také údržbou, pé�í a 
opravami). 
� Nechte si ukázat a vysv�tlit bezpe�né zacházení 

odborným pracovníkem firmy SOLO. 
� Osoby mladší 18 let smí s tímto za�ízením 

pracovat pouze pod dohledem.  
� Osoby a zví�ata udržujte mimo pracovní oblast. 

Nikdy nest�íkejte sm�rem na osoby, zví�ata �i 
p�edm�ty, které se mohou poškodit.  

� Toto za�ízení se smí p�edávat pouze osobám, 
které byly seznámeny s tímto typem, jeho 
obsluhou a originálním návodem k obsluze. 

� Pokud pracujete s tímto za�ízením, m�li byste 
být v dobré kondici, odpo�atí a zdraví.  

� Nepoužívejte za�ízení pod vlivem alkoholu, drog 
nebo lék�. 

� Neprovád�jte zásahy na stávajících 
bezpe�nostních prvcích a ovládacích 
jednotkách.  

� Za�ízení používejte pouze v provozn� 
bezpe�ném stavu. P�ed každým použitím je 
t�eba je z tohoto hlediska zkontrolovat podle 
kap. 6.2. 

� Poškozené díly neprodlen� vym��te. Používejte 
výhradn� náhradní díly SOLO. 

� Používejte výhradn� p�íslušenství a p�ídavné 
díly schválené pro toto za�ízení. 

� Ke skladování za�ízení vyprázdn�te a vy�ist�te 
podle údaj� z kapitoly 9.2. Je t�eba vylou�it 
p�ístup nepovolaných osob k za�ízení. 

5.3 Bezpe�né zacházení s post�ikovými 
prost�edky 

 

� Vhodnými postupy a pomocí záchytných nádob 
zajist�te, aby p�i míchání, pln�ní, používání, 
vyprazd�ování, �išt�ní, údržb� a p�eprav� 
nedošlo ke kontaminaci životního prost�edí, 
vodovodní sít� a/nebo kanalizace post�ikovacími 
a �isticími prost�edky. 

� Post�ikovací a �isticí prost�edky (i jejich zbytky) 
vždy zachycujte do vhodných nádob a 
odevzdávejte na sb�rných místech 
spravovaných obcemi. 

� V p�ípad� zasažení pokožky �i o�í post�ikovacím 
prost�edkem postižené �ásti t�la ihned 
vypláchn�te v�tším množstvím �isté vody a 
neprodlen� vyhledejte léka�e. 

� Od�v nasáklý post�ikovacími prost�edky ihned 
vym��te 

� P�i práci s post�ikovacími prost�edky nejezte ani 
nepijte. 

� Pokud by vám bylo p�i práci nevolno, nebo se 
budete cítit nadm�rn� unaveni, ihned práci 
ukon�ete. Pokud bude tento stav p�etrvávat, 
neprodlen� vyhledejte léka�skou pomoc. 

� Nikdy nedovolujte pracovat s post�ikovacími 
prost�edky d�tem nebo osobám, které nejsou se 
zacházením s post�ikovacími prost�edky 
obeznámeny. 

� Nikdy nepl�te nádrž post�ikova�e r�znými 
post�ikovacími prost�edky najednou.  

� P�i zm�n� post�ikovacího prost�edku vy�ist�te 
nádržku a všechny díly, kterými je post�ikovací 
prost�edek veden. P�ed zm�nou post�ikovacího 
prost�edku za�ízení nejprve provozujte s �istou 
vodou. 

� Po ukon�ení práce za�ízení vyprázdn�te a 
vy�ist�te podle  kap. 9.2, d�kladn� si vy�ist�te 
obli�ej a ruce, odložte pracovní od�v, který 
pravideln� perte. 

5.4 P�i p�eprav� za�ízení 
 

� Za�ízení se musí p�i p�eprav� ve vozidle pevn� 
p�ipoutat. 

� Je nutné vylou�it únik post�ikovacího prost�edku. 
Nádrž na post�ikovací prost�edek a všechny 
hadice a trubky, kterými post�ikovací prost�edek 
prochází, je t�eba zkontrolovat, zda dostate�n� 
t�sní.  

5.5 Pracovní od�v / osobní ochranné 
prost�edky 

 

Je t�eba nosit p�edpisový ochranný od�v, 
který odpovídá ú�elu použití a chrání všechny 

�ásti t�la p�ed kontaktem s post�ikovacím 
prost�edkem. 
� Noste pevnou obuv s drsnou podešví. 

� Noste ochranné rukavice s neklouzavým 
úchopem. 
� Používejte ochranu obli�eje (nap�. 
ochranné brýle). 
� P�i používání nebezpe�ných post�ikových 
prost�edk� používejte ochrannou dýchací 

masku. 

5.6 P�ed prací a po práci 
 

� Vždy p�ed zahájením práce zkontrolujte celé 
za�ízení podle kap. 6.2 kv�li provozní 
bezpe�nosti.  

� Za�ízení smí obsluhovat pouze jedna osoba. 
V okruhu 15 m se nesmí zdržovat žádné další 
osoby. 
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5.7 P�i provád�ní údržby, oprav a p�i 
skladování 

 

Sami provád�jte pouze takové práce na údržb� a 
opravách, které jsou popsány v tomto originálním 
návodu k obsluze. Všechny ostatní práce se musí 
provád�t v autorizované odborné díln�. 
� Neprovád�jte údržbu za�ízení, jeho opravy �i 

skladování v blízkosti otev�eného ohn�. 
� P�ed jakoukoli opravou a údržbou je nutné 

za�ízení odtlakovat aktivací pojistného ventilu (2) 
(Fig. 4).  
P�i aktivaci pojistného ventilu musí být za�ízení 
vždy v kolmé poloze. 
Chra�te si obli�ej! 

� Tlakovou hadici, ru�ní ventil, post�ikovací trubku 
a nástavec na trysku smíte odšroubovat pouze 
tehdy, není-li post�ikova� natlakovaný. 

6 P�íprava k práci 
 
 

Fig. 1 
a Nádrž na post�ikovací prost�edek  
b Kryt p�íruby  
c Páka �erpadla  
d Pojistný ventil  
e Ventil s ru�ním ovládáním  
f Post�ikovací trubka  
g Jednotka pro nastavení p�n�ní 
h Nástavec na trysku  

6.1 Sestavení 
 

Fig. 2: 
� Nasa	te jednotku pro úpravu p�ny (g) s 

namontovaným upev�ovacím za�ízením (h) na 
hadici. Nepoužívejte žádné nástroje! 

� P�evle�nou matici (k) nasa	te rovn� a 
našroubujte post�ikovací trubku (f)  
s O-kroužkem  (16x3 mm) ru�n�, bez nástroje na 
ventil s ru�ním ovládáním (e). 

Fig. 1: 
Pokud se nepracuje, upev�uje se post�ikovací 
trubka na p�idržovací svorku na páce �erpadla (c). 
Jednotka pro nastavení p�ny (g) musí sm��ovat 
nahoru. 

6.2 Kontrola bezpe�ného provozního stavu 
 

P�ed každým použitím je t�eba p�nový post�ikova� 
vizuáln� zkontrolovat.. V nádrži (a), rukojeti 
�erpadla (c), jednotce pro nastavení p�ny (g) a 
p�ipevn�ní trysky (h) nesmí být vid�t žádné trhliny. 

P�i prvním uvedením do provozu i p�i op�tovném 
uvedení do provozu po delším odstavení je t�eba 
nejprve provést následující kontroly s �istou vodou. 
B�hem používání p�nového post�ikova�e je t�eba 
za provozu kontrolovat jeho �ádnou funkci. 

� nepropustnost všech díl� (p�i maximálním 
p�ípustném tlaku s otev�eným a zav�eným 
ru�ním ventilem) 

� funk�nost všech funk�ních �ástí (ru�ní ventil, 
�erpadlo, pojistný ventil) 

K tomu zvyšte pomocí �erpadla tlak. P�i aktivaci 
pojistného ventilu (Fig. 2) musí tlak výrazn� 
slyšiteln� op�t klesat.  
P�i aktivaci pojistného ventilu musí být za�ízení 
vždy v kolmé poloze. 
Chra�te si obli�ej! 

B�hem používání kontrolujte funk�nost ru�ního 
ventilu. Uvoln�ním ru�ního ventilu se musí 
post�ikování p�erušit. 

V p�ípad� nepravidelností, poškození, net�sností 
nebo omezené funk�nosti za�ízení nepoužívejte, 
ale nechte je neprodlen� zkontrolovat v odborné 
díln�. 

7 Používání post�ikovacího prost�edku a 
pln�ní nádrže na post�ikovací prost�edek 

 
 

Post�ikovací prost�edek používejte podle pokyn� 
výrobce.  
Post�ikovací prost�edek používejte pouze ve 
venkovních prostorách, nikdy v obytných 
prostorách, stájích �i skladovacích prostorách pro 
potraviny a krmiva.  
P�ed otev�ením nádrže na post�ikovací prost�edek 
je t�eba p�ístroj odtlakovat zatažením za pojistný 
ventil (d) (Fig. 2)! P�i vytahování pojistného ventilu 
musí být p�ístroj vždy v kolmé poloze.  
Chra�te si obli�ej! 

P�i dopl�ování post�ikovacího prost�edku se musí 
�erpadlo vyšroubovat. 
Páku �erpadla (c) posu�te dozadu a oto�te ji 
doleva (proti sm�ru hodinových ru�i�ek). �erpadlo 
vyšroubujte proti sm�ru hodinových ru�i�ek. 
nepožívejte žádné nástroje! 

Nádrž nep�epl�ujte dále než na zna�ku "max. 9l" 
na stran� rozprašovací nádrže. 
Je t�eba vylou�it p�epln�ní nádrže na post�ikovací 
prost�edek, zne�išt�ní ve�ejných vodních zdroj�, 
deš�ové a odpadní kanalizace. 
Vylitý post�ikovací prost�edek okamžit� set�ete. 
Po napln�ní �erpadlo op�t nasa	te a ve sm�ru 
hodinových ru�i�ek pevn� p�išroubujte tak, aby 
nemohl unikat žádný post�ikovací prost�edek. p�i 
utahování páku �erpadla (c) nechte ve sm�ru 
hodinových ru�i�ek zaklapnout. 
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8 Používání tlakové post�ikova�e 
 
 

8.1 Post�ikování 
 

Pro post�ikování uvoln�te páku Griff (c) oto�ením 
ze zaklapnutí.  
Pumpujte, dokud není v nádrži na post�ikovací 
prost�edek dosažen pot�ebný provozní tlak. p�etlak 
uniká samo�inn� p�es pojistný ventil (d). 
Post�ikovací trubku p�idržujte v ruce za ru�ní ventil. 
Fig. 4:  
Pro post�ikování aktivujte ru�ní ventil. 
Uvoln�ním ru�ního ventilu se post�ikování p�eruší. 
Tlakové post�ikova�e m�žete p�enášet také za 
páku �erpadla (c), když páku zasunete zcela dol� a 
zaklapnete doprava. 

8.2 Nastavení hustoty p�ny 
 

Pevná (suchá) p�na lépe ulpívá, a má proto delší 
ú�inek, v kapalné p�n� je naproti tomu v�tší 
koncentrace post�ikovacího prost�edku na 
ošet�ované ploše.  
Podle typu aplikace lze pomocí jednotky pro 
nastavení p�n�ní (g) p�ednastavit hustotu 
nanášené p�ny.  

� Otá�ením nastavovacího kole�ka ve sm�ru 
hodinových ru�i�ek (ve sm�ru „dry“) vzniká 
pevn�jší p�na. 

� Otá�ením nastavovacího kole�ka proti 
sm�ru hodinových ru�i�ek (ve sm�ru „wet“) 
vzniká kapaln�jší p�na. 

Podle typu post�ikovacího prost�edku, 
post�ikovacího tlaku a namontované trysky vznikají 
na nastavovacím kole�ku odlišné oblasti 
využitelných stup�� hustoty p�ny.  

8.3 Zbývající post�ikovací prost�edek / 
ukon�ení post�ikování 

 

Pokud v nádrži na post�ikovací prost�edek zbývá 
mén� než 200 ml, post�ikovací prost�edek již nelze 
�ádn� rozptylovat.  
Pokud již nechcete post�ikovací prost�edek 
dopl�ovat a hodláte post�ikování ukon�it, zbývající 
množství shromaž	ujte a zlikvidujte podle platných 
zákon� a p�edpis�. Dodržujte pokyny výrobce 
post�ikovacího prost�edku. 
Po ukon�ení práce za�ízení vyprázdn�te a 
vy�ist�te podle  kap. 9.2, d�kladn� si vy�ist�te 
obli�ej a ruce, odložte pracovní od�v, který 
pravideln� perte.  
 
 
 
 

9 Údržba, �išt�ní a uchovávání 
 
 

9.1 Mazání t�sn�ní 
 

Promazání t�sn�ní víka 
Fig. 5:   
Pro ut�sn�ní nádrže na post�ikovací prost�edek je 
t�eba t�sn�ní víka (l) vždy dob�e promazat 
silikonovým tukem. 

Promazání t�snicího kroužku pístu �erpadla 
Pokud �erpadlo nefunguje hladce, je t�eba 
promazat t�snicí kroužek (Fig. 9, pol. m) 
na pístu �erpadla silikonovým tukem nebo 
p�ípadn� vym�nit. 

Demontáž �erpadla a promazání t�snicího 
kroužku: 
Fig. 6: Odtlakované a prázdné za�ízení postavte na 
rovnou podlahu. Jestliže je �erpadlo kompletn� 
našroubováno na nádrž na post�ikovací prost�edek, 
uvoln�te je p�esn� o 1-2 otá�ky. 
Fig. 7: Rukoje� �erpadla stla�te ob�ma rukama 
pevn� dol�, dokud se �erpadlo s výrazným 
kliknutím neuvolní z modrý p�írubové sk�ín�. Modrý 
p�írubovou sk�í� vyto�te ze za�ízení a �erpadlo 
sejm�te z nádrže na post�ikovací prost�edek. 
Fig. 8: Pomocí šroubováku oba �erné p�lkruhy 
p�íruby pákovit� vysu�te z válce �erpadla Nyní je 
možné vytáhnout píst �erpadla z válce �erpadla. 
Fig. 9: T�snicí kroužek (m) te	 m�žete promazat 
silikonovým tukem, nebo jej v p�ípad� poškození 
vym�nit. 

Sestavení: 
Fig. 10: Modrý p�írubovou sk�í� umíst�te do 
správné polohy na píst �erpadla.  
Píst �erpadla zasu�te do válce �erpadla.  
Oba �erné p�lkruhy p�íruby pevn� p�itiskn�te na 
válec �erpadla, až slyšiteln� zacvaknou. 
Fig. 11: Válec �erpadla postavte bezpe�n� na 
rovnou podlahu. Modrý p�írubovou sk�í� p�esn� 
nasa	te a ob�ma rukama pevn� p�itiskn�te na 
válec �erpadla, až slyšiteln� zacvakne. 

9.2 Vyprázdn�ní nádrže na post�ikovací 
prost�edek a vy�išt�ní díl�, kterými 
post�ikovací prost�edek prochází 

 

P�ed otev�ením nádržky na post�ikovací prost�edek 
a p�ed demontáží nástavce na trysku je nutné 
za�ízení odtlakovat aktivací pojistného ventilu (d) 
(Fig. 2)! 
Nádržku na post�ikovací prost�edek vždy po použití 
vyprázdn�te. Zbývající množství post�ikovacího 
prost�edku shromaž	ujte a zlikvidujte podle 
platných zákon� a p�edpis�. Dodržujte pokyny 
výrobce post�ikovacího prost�edku. Nádobku na 
post�ikovací prost�edek a veškeré �ásti, kterými 
prochází, dob�e propláchn�te �istou vodou. 
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Z p�nového post�ikova�e ješt� chvilku st�íkejte 
�istou vodu. 
Nádobku na post�ikovací prost�edek nechte po 
vy�išt�ní uschnout v otev�eném stavu. 

Fig. 12: P�ibližn� po 50 použitích post�ikovací 
trysku (h) vy�ist�te následujícím zp�sobem.  
� Z p�nového post�ikova�e nejprve vyst�íkejte 

½ litru �isté vody, abyste ješt� odstranili 
p�ípadné zbytky post�ikovacího prost�edku. 

� Nástavec na trysku (h) odšroubujte z jednotky 
pro nastavení p�n�ní (g). 

� Jednotlivé díly propláchn�te �istou vodou. 
� Post�ikovací trysku �ist�te pouze �istou vodou a 

m�kkým kartá�kem.  
Post�ikovací trubku neprofukujte ústy!  
Trysku ne�ist�te tvrdými p�edm�ty! 

� Všechny díly op�t �ádn� namontujte zp�t. 

9.3 Odstavení a uchovávání 
 

Za�ízení vyprázdn�te a vy�ist�te podle kap. 9.2  
Za�ízení uchovávejte mimo dosah slune�ního 
sv�tla na suchém, nezámrzném a bezpe�ném 
míst� p�i okolní teplot� do max. 35 °C.  
V blízkosti se nesmí vyskytovat otev�ená ohništ� a 
podobn�. 
Zabra�te neoprávn�nému používání – zejména 
d�tmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Technická data 
 

Model 309 FA 309 FB 
Nádrž na post�ikovací prost�edek:             Kompletní objem l
                                       Max. množství nápln� l 

ca. 14,2 
ca. 9,00 

Zbývající množství, které již za�ízení �ádn� nevy�erpá ml < 200 
Maximální p�ípustný provozní tlak bar 3,0 
P�ípustná provozní teplota °C 0-40 
Materiál nádobky Polyetylen 
Materiál t�sn�ní 
vhodný pro post�ikovací prost�edky v rozsahu pH 

FKM 
1 - 7 

FKM 
1 - 7 

Standardní post�ikovací tryska Tryska s plochým nást�ikem 
06-F110 šedá 

Hmotnost:   P�ipraveno k provozu, bez post�ikovacího prost�edku  kg
                   P�ipraveno k provozu, maximáln� napln�no kg

2,9 
11,9 

Rozm�ry (bez post�ikovací trubky  Výška mm
a tlakové hadice):  Ší�ka mm
 Hloubka mm

670  
220 
220 

 
Materiály použité na za�ízení sd�líme na vyžádání. 
Informace o složkách materiálu (VO (ES) �. 1907/2006 "REACH") najdete na naší domovské stránce v 
sekci: https://de.solo.global/de/content/12-service 
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