
NÁVOD NA POUŽITIE 
Aerosólový vyvíjač FURETTO ORIGINAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aerosolový vyvíjač FURETTO je zadymovací aplikátor liečiva a používa sa na preliečenie včelstiev proti klieštikovi 
Varroa Descructor. Ako nosná látka sa používa medicinálny biely olej. Pomocou zariadenia Furetto je možné veľmi 
rýchlo a jednoducho účinne fumigovať včelstvá pomocou vytvorenej hmly s liečivom. Splyňovanie nosného média s 
liečivom zabezpečuje špeciálny horák na Propán-Bután, ktorý vháňa vytvorený aerosól priamo do úľového letáča. 
Ošetrenie jedného včelstva trvá cca 2 sekundy a prevádza sa do teploty okolia +8°C bežnými liečivami schválenými 
pre použitie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNENIE ! 
Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Výrobca 
nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo neprimeraným zaobchádzaním so zariadením. 
 

 

 Bezpečnostné pokyny pre použitie zariadenia 
 

1. Zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové a duševné 
schopnosti alebo disponujú nedostatkom skúseností, ďalej ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučení 
o použití zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Dbajte o to, aby sa vaše deti nehrali so 
zariadením.  

2. V prípade poškodenia zariadenia by mala opravu vykonať len kvalifikovaná osoba.  
3. Zariadenie je navrhnuté pre používanie jednou osobou. 
4. Počas prevádzky musia byť všetky časti zapojené do zariadenia.  
5. Pre správnu obsluhu a údržbu zariadenia sú nevyhnutné aspoň základné technické zručnosti obsluhujúcej osoby. 
6. Pri manipulácii s plynovými náplňami je nutné sa zdržiavať mimo dosahu ohňa alebo iných zdrojov tepla. 
7. Vymieňať sa môžu v zariadení len prázdne plynové kartuše. 
8. Počas aplikácie je potrebné používať ochranné pracovné prostriedky – rukavice a dýchaciu masku. 
9. Zariadenie sa smie používať len v exteriéri (vo vonkajšom dobre vetranom prostredí). 
10. Zariadenie udržujte pri teplote nad 0°C. 

 
           POZOR !   NEPOUŽÍVAŤ S KYSELINOU ŠŤAVELOVOU ! 

 



Použitie zariadenia 
Zloženie a popis častí zariadenia 
 

 
Obr.1. Jednotlivé súčasti zariadenia 

 

1 – Držadlo so skrutkami      7 – Tryska plynového ventila 
2 – Špirálový vývod       8 – Plynový ventil, komplet 
3 – Rozprašovacia tryska      9 – Zásobník plynovej kartuše (červený) 
4 – Ochranná mriežka, komplet so skrutkami  10 – Čerpadlo, komplet 
5 – Tlačidlo s tyčkou a pružinou    11 – Nádrž na tekutinu – liečivo (žltá) 
6 – Horák      12 – Tesnenie nádrže 

 
 

Postup použitia 
 

Stlačením a následným uvoľnením tlačidla (5) sa nasaje pomocou čerpadla (10) liečivo z nádržky na tekutinu (11). 
Liečivo sa nasaje do špirálového vývodu (2), kde sa po zahriatí okamžite premení na aerosól (paru, hmlu) a vychádza 
z rozprašovacej trysky (3) priamo cez letáč do úľa. Každé streknutie trvá max. 2 sekundy. Vlhkosť aerosólu  závisí od 
frekvencie čerpania (pumpovania tlačidlom). Odporúča sa opakovať stláčanie tlačidla v intervaloch 5 sekúnd. 
 
Založenie plynovej kartuše: 
 
 
 
 
 
Pred vložením plynovej kartuše do červeného zásobníka sa ubezpečte, že je plynový ventil (8) dôkladne uzatvorený. 
Odskrutkujte a vyberte červený zásobník na plynovú kartušu (9). Vložte kartušu do vnútra červeného zásobníka. 
Opatrne naskrutkujte červený zásobník s kartušou naspäť k zariadeniu. 
 

Počas vkladania plynovej kartuše sa zdržujte mimo dosah otvoreného plameňa alebo iných zdrojov tepla. 
Plynovú kartušu vymieňajte len po jej úplnom vyprázdnení. Používajte certifikované kompatibilné plynové 
kartuše 190g (rozmer 90 x 90 x 90 mm). 



Naplňte žltú nádrž na tekutinu (11) príslušným liečivom, ktoré sa má použiť na ošetrenie. Dbajte na to, aby sa 
v tekutine (liečive) nenachádzali žiadne nečistoty (pevné časti), ktoré by mohli upchať trysku. V prípade, že sa 
v tekutine nachádzajú nejaké pevné časti, prefiltrujte ju pred použitím v zariadení. Potom dotiahnite nádobu na 
rukoväť zariadenia. Umiestnite zariadenie Furetto na rovný povrch, zapáľte oheň pomocou zapaľovača (zápaliek) a 
držte ho v blízkosti kovovej mriežky (4). Otvorte plynový ventil (8) pomocou regulačného ventilu (otočením v smere 
označenia „+“). Plameň by sa mal ihneď spustiť. Nechajte výparník predhriať približne 2 minúty. Následne môžete 
začať s aplikáciou liečiva. 
 

 
 

 

 
 
V prípade že je vychádzajúca para príliš mokrá, zastavte čerpanie (pumpovanie tlačidlom) a nechajte paru voľne 
vyjsť. Potom stláčajte a uvoľňujte tlačidlo v dlhších intervaloch (podľa potreby). Po dokončení ošetrenia demontujte 
žltý zásobník na liečivo. Potom stlačte tlačidlo až kým sa čerpadlo úplne nevyprázdni. Po vyprázdnení systému od 
liečiva uzatvorte plynovú trysku pomocou kruhového regulačného ventilu (otočením v smere označenia „-“). 
 

 
 

 
 
 
 
 
Látky, ktoré môžu byť aplikované pomocou zariadenia Furetto sú rovnaké, ako sa všeobecne používajú na liečbu 
akaricídov a baktericídov v súlade s platnými pravidlami krajiny, v ktorej sa používajú. Výrobca a predajca nenesú 
žiadnu zodpovednosť za používanie látok, ktoré nie sú povolené zákonom. 
Odporúča sa len jedna aplikácia liečiva. Zmes s liečivom je vhodné pripraviť tesne pred použitím. V prípade malého 
zamorenia klieštikom stačí jedno streknutie. Odporúča sa vyhnúť sa liečbe počas rojenia a liečiť pri teplote vyššej ako 
8 °C. Liečba sa má vykonať raz za rok, v októbri alebo novembri. 
 
 
 

Údržba a skladovanie zariadenia 
Nie je potrebná žiadna špeciálna údržba. Po použití a vychladnutí zariadenia je potrebné vyčistiť rozprašovaciu trysku 
(3) pomocou petroleja. Nádržku na liečivo vyčistite a utrite do sucha. Pri pravidelnom používaní prístroja sa odporúča 
vymeniť tesnenie každé dva roky. Zariadenie uskladnite po jeho vychladnutí. Skladujte vo vetranom priestore  a 
mimo dosahu detí. Zariadenie skladujte pri teplote nad 0°C 

 
 
Likvidácia 
Nepotrebné alebo pokazené zariadenie je možné odovzdať v zberni triedeného odpadu. Spotrebiteľ má právo na 
vrátenie použitého zariadenia v tom prípade, ak novo zakúpené zariadenie je rovnakého typu a spĺňa rovnakú 
funkciu ako použité zariadenie. 
 

       UPOZORNENIE 
Počas používania zariadenia je kovová ochranná mriežka veľmi horúca. So zariadením manipulujte opatrne, 
nedotýkajte sa kovovej mriežky. Nedovoľte, aby plameň presiahol kryt horáka. Špirála sa nemôže rozžeraviť do 
červena (musí zostať čiernej až sýto bordovej farby). Pri správnom používaní je životnosť špirály 10-12 rokov. 

       UPOZORNENIE 
Na konci každého ošetrenia dôkladne vyčistite špirálový vývod, aby nedošlo k jeho zaneseniu zvyškami použitého 
liečiva. Žltú nádrž na tekutinu zložte ešte počas toho, kedy je Furetto stále zapnuté. Potom pokračujte v čerpaní 
(pumpovaní tlačidlom) ako pri bežnom používaní. Pokračujte v čerpaní so zariadením nakloneným a otočeným 
hore dnom, až kým sa neobjaví žiadny biely dym. Po skončení práce nechajte zariadenie vychladnúť na 
bezpečnom mieste mimo dosahu detí a zvierat. Miesto musí byť zabezpečené proti prípadnému vzniku požiaru. 


