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PŘIPOJENÍ KOMPRESOROVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ2

Před připojením pracovního nářadí zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý

Veškeré kompresorové příslušenství se připojuje ke kompresoru pomocí 
gumové hadice (12) opatřené rychlospojkou.

Připojte zvolený nástroj ke konci (C) gumové hadice (obr. 3): zatlačte silou 
přípojku nástroje D do koncovky C. Kovové zacvaknutí znamená, že připojení 
nástroje je správně provedené.
Po ukončení práce kompresor vypněte. Odpojte gumovou hadici od nástroje 
(obr. 4) tak, že zatáhnete zpět objímku koncovky C.

POUŽITÍ KOMPRESORU3

Připojte požadovaný nástroj. Zapojte kompresor do elektrické sítě pomocí 
přívodního kabelu 15, který je uložený v prostoru v spodním levém rohu 
kompresoru.
Spusťte kompresor stisknutím spínače 1.

Po ukončení práce s kompresorem vypněte spínač 1, odpojte přívodní kabel 
15 od elektrické zásuvky a uložte ho do úložného prostoru v spodním levém 
rohu kompresoru. Pomocí připojeného nástroje vypusťte z hadice všechen 
zbylý vzduch.
Doporučujeme ukládat veškeré příslušenství do úložného prostoru 14 na čelní 
straně kompresoru.

Před opakovaným zapnutím kompresoru je třeba počkat alespoň 10 vteřin po 
předchozím vypnutí.

Tento kompresor je vhodný pro drobné ofukovací práce a odstraňování 
prachu. NENÍ vhodný pro dlouhodobé použití, pro ofukování velkých ploch 
a pro odstraňování prachu ze silně znečištěných míst.

ÚDRŽBA
Pro čištění kompresoru a jeho součástí nepoužívejte ředidla, hořlavé nebo 
toxické kapaliny. Používejte jen vlhký hadr a nezapomeňte odpojit kabel ze 
zásuvky elektrického proudu.

Likvidace kompresoru musí být provedena v souladu s nařízeními 
předmětné místní normativy.

      SOUČÁSTI    (obr.  A )

1 Spínač on/off

8,9,10 Nástavce pro huštění

11 Plnicí vzduchová pistole

12 Gumová hadice (3 m)

13 Ofukovací tryska

14 Uložení příslušenství a gumová hadice

15 Přívodní kabel

Uložte tuto příručku s pokyny pro použití na vhodném místě, abyste ji mohli kdykoli použít.CZ

Před použitím si pozorně přečtěte pokyny pro obsluhu a dodržujte 
níže uvedená upozornění. V případě pochybností o fungování zařízení 
použijte tuto příručku.

Uložte veškerou dokumentaci tak, aby osoby, které budou s kompresorem 
pracovat, si ji mohly kdykoli prostudovat.

BEZPEČNOSTNÍ NORMY1

Tento symbol upozorňuje na varování, která je nutno si před zahájením 
práce s přístrojem pozorně přečíst, aby se předešlo případnému zranění 
obsluhy.

Stlačený vzduch je potenciálně nebezpečná forma energie. Proto při 
používání kompresoru a příslušenství postupujte velmi opatrně.

Pozor: Po výpadku proudu a následném zapnutí napětí by mohlo dojít 
k náhlému spuštění kompresoru.

Hodnota AKUSTICKÉHO TLAKU naměřená ze 2 metrů se rovná hodnotě 
AKUSTICKÉHO VÝKONU uvedené na žlutém štítku, který je umístěný na 
kompresoru, méně než 14 dB.

POVOLENÉ ÚKONY

- Pracujte s kompresorem ve vhodném prostředí (s dobrým větráním, při teplotě 
okolí mezi +5°C a +40°C). Nepoužívejte kompresor v prostředí, ve kterém se 
vyskytuje prach, kyselina, výpary, výbušné nebo hořlavé plyny.

- Udržujte pracovní prostor volný. Zapnutý kompresor musí být postavený na 
stabilní ploše.

- Při práci používejte ochranné brýle pro chránění očí před vniknutím cizích částic, 
uvedených do pohybu proudem stlačeného vzduchu.

- Při práci s pneumatickým příslušenstvím používejte vždy ochranný oděv.
- Udržujte vždy bezpečnostní vzdálenost alespoň 2 metry mezi kompresorem a 

pracovní zónou.
- Zkontrolujte, jestli údaje na výrobním štítku kompresoru zodpovídají údajům 

elektrické sítě; je povolena změna napětí +/-10% vzhledem na nominální 
hodnotu.

- Zástrčku elektrického kabelu vsuňte do zásuvky, jejíž tvar, napětí a kmitočet 
odpovídají platným normám.

- Prodlužovací kabel může být dlouhý maximálně 5 metrů a průřez kabelu nesmí 
být menší než 1,5 mm². Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely o jiné 
délce a průřezu ani různé adaptéry či rozdvojky.

- Při přemisťování kompresoru používejte příslušnou rukojeť.

- Při použití kompresoru pro různé účely (huštění, práce s pneumatickým nářadím, 
stříkání barvy, mytí prostředkem na bázi vody, svorkování apod.) je třeba znát a 
respektovat příslušné normy.

- Tento kompresor je vyroben tak, aby fungoval přerušovaně v poměru uvedeném 
na štítku s technickými údaji (např. značka S3-15 znamená 1,5 minuty provozu 
a 8,5 minut přestávky), aby nedocházelo k přehřátí elektromotoru. Motor je 
vybaven tepelnou ochranou a pokud by došlo k přílišnému zvýšení teploty, tato 
ochrana by automaticky přerušila přívod elektrického proudu. Po návratu na 
normální teplotu se motor spustí automaticky.

NEPOVOLENÉ ÚKONY

- Nikdy nemiřte proud vzduchu na osoby, zvířata nebo proti sobě.
- Kompresor nesmí přijít do styku s vodou nebo jinou tekutou látkou. Nikdy nemiřte 

proud tekuté látky z připojeného nástroje směrem ke kompresoru, protože je pod 
napětím a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke zkratu.

- Nepracujte s kompresorem, nemáte-li obuté boty nebo máte-li ruce či nohy 
mokré.

- Při odpojování kabelu ze zásuvky nebo přemisťování kompresoru netahejte za 
kabel.

- Nenechávejte kompresor vystavený atmosférickým vlivům (déšť, slunce, mlha, 
sníh).

- Pokud budete kompresor používat venku, nezapomeňte je po použití vždy uložit 
na kryté nebo uzavřené místo.

- Kompresor nikdy nepoužívejte venku v dešti nebo za jiných nepříznivých 
meteorologických podmínek. 

- Nedovolte nezkušeným osobám, aby pracovaly s kompresorem bez patřičného 
dohledu. Nedovolte, aby se v pracovním prostoru pohybovala zvířata.

- Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí), které mějí omezené 
fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo které nemějí dostatek 
zkušeností a poznatků o jeho použití, když nejsou pod dozorem osoby odpovědné 
za jejich bezpečnost nebo jestli je tato osoba nepoučila o o bezpečném použití 
spotřebiče.

- Na děti dohlídejte, aby jste se ujistili, že se se spotřebičem nebudou hrát.
- Stlačený vzduch, který produkuje tento kompresor, nelze používat pro 

farmaceutické a potravinářské účely nebo ve zdravotnictví a nesmí se používat 
pro plnění potápěčských láhví.

- Do blízkosti kompresoru nebo na kompresor nepokládejte hořlavé předměty 
nebo předměty z nylonu či látky.

- Nezakrývejte vzduchové otvory na kompresoru.
- Kompresor neotevírejte a neprovádějte na něm žádné změny. Obraťte se na 

autorizovaný technický servis.
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PLNICÍ VZDUCHOVÁ PISTOLE4

Pro huštění pneumatik, člunů, matrací, míčů apod.

Pozor: Nikdy nemiřte proud vzduchu na osoby nebo na zvířata.

Překračování povoleného tlaku při huštění může být nebezpečné a 
způsobit škody na věcech a/nebo zranění osob.

Tato pistole není vhodná pro huštění pneumatik automobilů. Pro tyto 
pneumatiky doporučujeme zakoupit zvlášť schválenou vzduchovou pistoli.

POUŽITÍ
1) Připojte plnicí pistoli 11 ke kompresoru podle pokynů v kapitole č. 

«2 - PŘIPOJOVÁNÍ KOMPRESOROVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ».
2) Při huštění automobilových pneumatik a některých druhů pneumatik 

jízdních kol není třeba vkládat žádný nástavec (obr. 7). Stiskněte 
jazýček E (obr. 5) a nasaďte trubici pistole na pneumatiku. Zatlačte ji na 
ventil pneumatiky a uvolněte jazýček.

3) Nahustěte pneumatiku zmáčknutím páky F (obr. 6). Uvolněte páku a 
načtěte na manometru pistole G dosažený tlak. Zopakujte tento úkon až 
do dosažení požadovaného tlaku. Při přílišném nahuštění můžete snížit 
tlak stisknutím tlačítka H.

 Pozor: Nedržte páčku zmáčknutou příliš dlouho, aniž byste hlídali 
dosažený tlak. Mohlo by dojít k prasknutí nafukovaného předmětu.

4) Pro huštění fotbalových míčů, člunů, některých druhů pneumatik 
jízdních kol, matrací a nafukovacích dětských bazénů je nutno použít 
příslušný nástavec (obr. 7).

 Nástavec 8 - pro fotbalové míče.
 Nástavec 9 - pro čluny, matrace a dětské nafukovací bazény.
 Nástavec 10 - pro některé druhy pneumatik jízdních kol.
 Zvolte správný nástavec, stiskněte jazýček E (obr. 8) a zatlačte nástavec 

do plnicí hadice. Po zasunutí nástavce jazýček E uvolněte.
 Připevněte nástavec otočením směrem doprava.
5) Nahustěte předmět podle postupu uvedeného v bodě 3.

RADY PRO POUŽITÍ
Pomocí plnicí pistole kontrolujte každých 14 dnů hodnotu tlaku 
v pneumatikách. Správně nahuštěné pneumatiky přispívají ke snížení 
spotřeby paliva, ke zvýšení životnosti pneumatik, ke zvýšení bezpečnosti 
snížením brzdné dráhy a zlepšením ovladatelnosti vozidla.

ÚDRŽBA
Pro čištění plnicí pistole a nástavců nepoužívejte ředidla, hořlavé nebo 
toxické kapaliny.

OFUKOVACÍ TRYSKA5

Pro odstraňování prachu a nečistot.

Pozor: při používání pistole na ofukování používejte ochranné brýle.

Nikdy nemiřte proud vzduchu na osoby nebo na zvířata. Nefoukejte prach 
a jiné nečistoty proti sobě ani proti jiným osobám.

POUŽITÍ
1) Od tělesa vzduchové pistole (A) odšroubujte plnicí hadici (B) (obr. 1). K 

tělesu pistole přišroubujte ofukovací trysku (13) a důkladně ji utáhněte 
(obr. 2). Pro tento úkon budete možná potřebovat jednostranný klíč.

2) Připojte pistoli ke kompresoru dle pokynů uvedených v kapitole č. «2 – 
PŘIPOJOVÁNÍ KOMPRESOROVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ».

3) Namiřte pistoli směrem k ploše, kterou chcete čistit a zmáčkněte páčku 
F (obr. 9). Proud vzduchu lze regulovat zmáčknutím nebo uvolněním 
páčky F.

RADY PRO POUŽITÍ
Ofukovací pistoli můžete použít pro čištění domácích nebo automobilových 
rohoží. Ideální též pro čištění klávesnic, elektrických zařízení, chladniček, 
fotoaparátů, kamer, skla nebo filtrů do vysavačů (obr. 10).
Pozor: Při čištění citlivých či přesných přístrojů (videokamery, objektivy 
fotoaparátů apod.) snižte tlak proudu vzduchu na minimum.

ÚDRŽBA
Pro čištění ofukovací pistole nepoužívejte ředidla, hořlavé nebo toxické 
kapaliny.

JINÉ POUŽITÍ6
Jiné použití je možné po zakoupení zvláštního příslušenství.


