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Dodržovat návod k obsluze!
Dodržiavajte návod na použitie!
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Nosit ochranu sluchu!
Používajte ochranu sluchu!
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Varování před elektrickým napětím
Výstraha pred elektrickým napätím
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Varování před horkými díly
Výstraha pred horúcimi dielmi
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Pozor!
Při používání přístrojů musí být dodržována určitá
bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a
škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k
obsluze. Dobře si ho uložte, abyste měli tyto
informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj
jiným osobám, předejte s ním i tento návod k
obsluze.
Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé
v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a
bezpečnostních pokynů.

1. Bezpečnostní pokyny

6.
7.

8.

9.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Pozor! Při použití tohoto kompresoru je třeba
na ochranu proti úderu elektrickým proudem,
nebezpečí úrazu a požáru dbát následujících
bezpečnostních opatření. Přečtěte si a dbejte
těchto pokynů, ještě než začnete přístroj
používat.
Tento přístroj není určen k tomu, aby ho obsluhovaly
osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a/nebo s nedostatkem
znalostí, leda že by byly pod dohledem osoby
odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní
obdržely pokyny, jak přístroj používat. Děti by měly
být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si
nebudou s přístrojem hrát.
1.
2.

3.

4.
5.

Udržujte pracoviště v pořádku
- Nepořádek na pracovišti představuje
nebezpečí úrazu.
Berte na vědomí vlivy prostředí
- Nevystavujte kompresor dešti. Nepoužívejte
kompresor ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
Postarejte se o dobré osvětlení. Nepoužívejte
kompresor v blízkosti hořlavých kapalin nebo
plynů.
Chraňte se před úderem elektrickým
proudem
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s
uzemněnými částmi, např. rourami, topnými
tělesy, sporáky, ledničkami.
Nepouštějte do blízkosti děti!
- Nenechejte jiné osoby dotýkat se kompresoru
a kabelu, nepouštějte je na své pracoviště.
Kompresor uschovávejte bezpečně
- Nepoužívaný kompresor by měl být uložen v
suché, uzavřené místnosti a nedosažitelně pro
děti.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Kompresor nepřetěžujte
- Lépe a bezpečněji se pracuje v udaném
rozsahu výkonu.
Noste vhodné pracovní oblečení
- Nenoste široké oblečení a šperky. Mohly by
být zachyceny pohyblivými částmi. Při práci na
volném prostranství jsou vhodné gumové
rukavice a pevná neklouzající obuv. V případě
dlouhých vlasů noste vlasovou sít’ku.
Nepoužívejte kabel pro jiné účely
- Nenoste nářadí za kabel a nepoužívejte ho na
vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel
před horkem, olejem a ostrými hranami.
Kompresor pečlivě ošetřujte
- Udržujte kompresor čistý, abyste mohli dobře
a bezpečně pracovat. Dbejte předpisů na
údržbu. Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel a
v případě poškození je nechejte obnovit
uznaným odborníkem. Pravidelně kontrolujte
prodlužovací kabel a poškozený nahrad’te.
Vytáhněte sít’ovou zástrčku
- Před nepoužíváním, před údržbou.
Vyhýbejte se nechtěnému náběhu
- Přesvědčte se, že je při připojení na elektrickou
sít’ vypínač vypnut.
Prodlužovací kabel na volném prostranství
- Na volném prostranství používejte pouze pro to
schválené a příslušně označené prodlužovací
kabely.
Bud’te stále pozorní
- Pozorujte svoji práci. Pracujte rozumně.
Nepoužívejte nářadí, když jste nekoncentrovaní.
Zkontrolujte svůj kompresor na poškození
- Před dalším použitím kompresoru pečlivě
překontrolovat bezvadnou funkci a příslušnou
funkci ochranných zařízení nebo lehce
poškozených částí. Překontrolujte, zda je v
pořádku funkce pohyblivých částí, jestli neuvázly
nebo jestli nejsou poškozeny. Všechny části
musí být správně namontovány a poskytovat
všechny podmínky přístroje. Poškozená
bezpečnostní zařízení a části by měly být
opraveny nebo vyměněny dílnou zákaznického
servisu, pokud není v návodech k použití
stanoveno jinak. Poškozené vypínače musí být
nahrazeny v dílně zákaznického servisu.
Nepoužívejte nářadí, u kterého nelze vypínač zaa vypnout.
Pozor!
- Pro Vaší vlastní bezpečnost používejte jen
příslušenství a přídavné přístroje, které jsou
udány v návodu k použití nebo výrobcem nářadí
doporučeny nebo udány. Použití jiných, než v
návodu k použití nebo v katalogu doporučených
nástrojů nebo příslušenství, může pro Vás
znamenat osobní nebezpečí úrazu.
5

CZ
16. Opravy jen od odborného elektrikáře
- Opravy smí provádět pouze odborný elektrikář,
v jiném případě může vzniknout pro
provozovatele nebezpečí úrazu.
17. Hluk
Při používání kompresoru nosit ochranu sluchu.
18. Výměna přípojného vedení
Je-li přípojné vedení poškozeno, musí být
vyměněno výrobcem nebo odborným
elektrikářem, aby se zabránilo nebezpečí.
1.2 Bezpečnostní pokyny k práci se stlačeným
vzduchem a vyfukovacími pistolemi
Kompresor a vedení dosahují při provozu
vysokých teplot. Doteky vedou k popálením.
Kompresorem nasávané plyny nebo páry je
třeba udržovat prosté příměsí, které by mohly
vést v kompresoru k požárům nebo výbuchům.
Při uvolnění hadicové spojky je třeba spojku
hadice držet rukou, aby se zabránilo zraněním
způsobeným vymrštěním hadice.
Při pracích s vyfukovací pistolí nosit ochranné
brýle. Cizí tělesa a odfoukávané části mohou
lehce způsobit zranění.
Vyfukovací pistolí nefoukat na osoby nebo
nečistit oděv na těle.
1.3 Bezpečnostní pokyny při stříkání barvy
Nezpracovávat žádné laky nebo rozpouštědla s
teplotou vzplanutí menší než 55 °C.
Laky a rozpouštědla nezahřívat.
Pokud jsou zpracovávány zdraví škodlivé
kapaliny, jsou na ochranu nutné filtrační přístroje
(obličejové masky). Dodržujte také údaje o
bezpečnostních opatřeních výrobců těchto
látek.
Během stříkání, jako též v pracovní místnosti je
zakázáno kouření. Také páry barev jsou lehce
zápalné.
Topeniště, otevřené světlo nebo jiskřící stroje se
nesmí vyskytovat resp. být používány.
Potraviny a nápoje neskladovat a nekonzumovat
v pracovní místnosti.
Dbát údajů a označení vyhlášky o nebezpečných
látkách uvedených na balení zpracovávaných
materiálů.
Popřípadě provést dodatečná bezpečnostní
opatření, zvláště nosit vhodný oděv a masky.
Pracovní místnost musí být větší než 30 m 3 a
musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu
při nastříkávání a sušení. Nestříkat proti větru.
Při stříkání hořlavých popř. nebezpečných látek
zásadně dodržovat ustanovení místní policie
Ve spojení s tlakovou hadicí z PVC
nezpracovávat žádná média jako lakový benzin,
6

butylalkohol a metylénchlorid (snížená životnost)
1.4 Provoz tlakových nádob
Kdo provozuje tlakovou nádobu, musí ji
udržovat v řádném stavu, řádně ji provozovat,
kontrolovat, neprodleně provádět nutné
opravárenské a údržbové práce a učinit podle
okolností nutná bezpečnostní opatření.
Kontrolní úřad může v jednotlivých případech
nařídit nutná kontrolní opatření.
Tlaková nádoba nesmí být provozována, pokud
vykazuje nedostatky, kterými jsou ohroženi
zaměstnanci nebo třetí osoby.
Pravidelně kontrolovat poškození tlakové
nádoby, např. rez. Zjistíte-li poškození, obrat’te
se prosím na servisní dílnu.
Dobře si bezpečnostní pokyny uschovejte.

2. Popis přístroje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sací vzduchový filtr
Tlaková nádrž
Kolečko
Noha
Rychlospojka (regulovaný stlačený vzduch)
Manometr (nastavený tlak může být odečten)
Regulátor tlaku
Za-/vypínač
Přepravní rukojeť
Pojistný ventil
Vypouštěcí šroub kondenzátu
Manometr (tlak tlakové nádoby může být
odečten)
Zátka
Šroub vypouštěcího otvoru oleje
Měrka oleje
Vyrovnávací ventil tlaku oleje
Šroub hlavy motoru
Elektrická pojistka
Motorový olej

3. Oblast použití
Kompresor slouží k výrobě stlačeného vzduchu pro
stlačeným vzduchem provozované nástroje.
Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle
svého účelu určení konstruovány pro živnostenské,
řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme
žádné ručení, pokud je přístroj používán v
živnostenských, řemeslných nebo průmyslových
podnicích a při srovnatelných činnostech.
Stroj smí být používán pouze podle svého účelu
určení. Každé další toto překračující použití

CZ
6. Montáž a uvedení do provozu

neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho
vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí
uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.

Pozor!
Před uvedením do provozu musí být přístroj
nezbytně kompletně smontován!

4. Technická data
Připojení na sít’:

6.1 Montáž kol (3)
Přiložená kola musí být namontována podle obr. 5.

230 V ~ 50 Hz

V ýk on motoru k W /P S :

2 , 2 /3,0

D ruh provoz u

S 3 2 5 % 1 0 min

Počet otáček kompresoru min

-1

:

2850

P rovoz ní tla k ba r:

8

Objem tlakové nádoby (v litrech):

50

T e or. s a c í výk on l/min:

250

Hladina akustického výkonu L

WA

Hladina akustického tlaku L

v dB:

Z půs ob k rytí:

6.2 Montáž opěrné nohy (4)
Přiložený pryžový element musí být namontován
podle obr. 6.

pA

v dB:

89,6
69,6
IP 2 0

H motnos t přís troje v k g:

37

Druh provozu S3 25% - 10 min: S3 = přerušovaný
chod bez vlivu rozběhu. Toto znamená, že v rozmezí
10 minut činí max. doba provozu 25% (2,5 min).

5. Pokyny k umístění
Překontrolujte přístroj, zda nebyl při transportu
poškozen. Případné škody ihned nahlásit
dopravci, který kompresor dodal.
K umístění kompresoru by mělo dojít v blízkosti
spotřebiče.
Je třeba se vyvarovat dlouhých vzduchových
vedení a dlouhých přívodních vedení
(prodloužení).
Je třeba dbát na suchý a bezprašný nasávaný
vzduch.
Kompresor neumíst’ovat ve vlhké nebo mokré
místnosti.
Kompresor smí být používán pouze ve vhodných
prostorech (dobře větrané, teplota okolí
+5°C - +40 °C). V prostoru se nesmí vyskytovat
žádný prach, kyseliny, plyny, explozivní nebo
vznětlivé plyny.
Kompresor je vhodný pro používání v suchých
prostorech. V oblastech, kde je pracováno se
stříkající vodou, není používání dovoleno.
Před uvedením do provozu musí být zkontrolován
stav oleje v čerpadle kompresoru.

Pomocí šroubováku nebo pod. odstraňte přepravní
(obr. 7)
6.4. Doplnění motorového oleje.
Odstraňte přepravní víčko (13), doplňte olej z přibalené
nádobky a vložte přiložený ventil na vyrovnávání
tlaku oleje (16)
6.5 Síťová přípojka
Kompresor je vybaven síťovým vedením s vidlicí s
ochranným kontaktem. Tato může být připojena na
každou zásuvku s ochranným kolíkem 230 V~ 50 Hz,
která je jištěna 16 A. Při uvedení do provozu dbejte
na to, aby síťové napětí souhlasilo s provozním
napětím podle výkonového štítku stroje. Dlouhá
přívodní vedení, jako též prodloužení, kabelové
bubny atd. způsobují pokles napětí a mohou
zabránit naběhnutí motoru. Při nízkých teplotách
pod +5 °C je naběhnutí motoru ohroženo těžkým
chodem.
6.6 Za-/vypínač (8)
zapne.
(8). (obr. 2)
6.7 Nastavení tlaku: (obr. 1)
Regulátorem tlaku (7) může být nastaven tlak na
manometru (6).
Nastavený tlak lze zjistit na rychlospojce (5).
6.8 Nastavení hlídače tlaku
Hlídač tlaku je nastaven ze závodu.
Spínací tlak cca
6 barů
Vypínací tlak cca 8 barů
Po cca 10ti hodinách provozu je třeba sejmout
kryt motoru a zkontrolovat dotažení šroubů hlavy
motoru (17) - 4ks Imbus vel.6 (obr. 10)
7
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7. Čištění a údržba
Pozor!
Před všemi čisticími a údržbářskými pracemi
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky
.
Pozor!
Počkejte, až se kompresor kompletně ochladí!
Nebezpečí popálení!
Pozor!
Před všemi čisticími a údržbovými pracemi učinit
tlakovou nádobu beztlakou.
7.1 Čištění
Ochranná zařízení udržujte prostá prachu a
nečistot. Přístroj otřete suchým hadrem nebo ho
profoukněte stlačeným vzduchem s nízkým
tlakem.
Doporučujeme čištění přístroje po každém
použití.
Čistěte přístroj pravidelně vlhkým hadrem a
trochou mazlavého mýdla. Nepoužívejte žádné
čisticí prostředky nebo rozpouštědla; tyto
mohou poškodit plastové díly přístroje. Dbejte
na to, aby se do přístroje nedostala voda.
Hadice a stříkací nástroje musí být před čištěním
od kompresoru odpojeny. Kompresor nesmí být
čištěn vodou, rozpouštědly apod.
7.2 Kondenzační voda
Kondenzační vodu je třeba každý den vypouštět
otevřením odvodňovacího ventilu (11) (spodní strana
tlakové nádoby).

rovnocenný.
První náplň oleje by měla být vyměněna po 100
provozních hodinách. Poté je třeba každých 500
provozních hodin olej vypustit a doplnit nový.
7.5 Výměna oleje
Vypněte motor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Po
vypuštění zbývajícího tlaku vzduchu můžete
vyšroubovat šroub vypouštěcího otvoru oleje (14) na
čerpadle kompresoru. Aby olej nekontrolovaně
nevytékal, podržte pod ním plechový žlábek a olej
zachyťte do nádoby. Pokud olej úplně nevyteče,
doporučujeme kompresor trochu naklonit.
Použitý olej zlikvidujte na příslušném sběrném
místě.
Až olej vyteče, nasaďte opět šroub vypouštěcího
otvoru oleje (14). Naplňte nový olej do otvoru na
plnění oleje (13), až stav oleje dosáhne požadované
hodnoty. Nakonec opět nasaďte měrku oleje (13).
7.6 Čištění sacího filtru (1)
Sací filtr zabraňuje nasávání prachu a nečistot. Je
nutné čistit tento filtr minimálně každých 300
provozních hodin. Ucpaný sací filtr výrazně snižuje
výkon kompresoru. Odstraňte filtr z kompresoru a
uvolněte křídlový šroub na vzduchovém filtru. Nyní
můžete filtr vyjmout z obou polovin plastového krytu,
vyklepat, profouknout stlačeným vzduchem při
nízkém tlaku (cca 3 bary) a nakonec opět vložit. (obr.
9)
7.7 Skladování

Pozor! Kondenzační voda z tlakové nádoby
obsahuje zbytky oleje.
Kondenzační vodu likvidujte ekologicky v
příslušné sběrně.

Pozor!
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, přístroj a
všechny připojené nástroje na stlačený vzduch
odvzdušněte. Kompresor odstavte tak, aby nemohl
být uveden nepovolanými osobami do provozu.

7.3 Bezpečnostní ventil (10)
Bezpečnostní ventil je nastaven na nejvyšší
přípustný tlak tlakové nádoby. Není přípustné
bezpečnostní ventil přestavovat nebo odstranit jeho
plombu. Aby bezpečnostní ventil váhněte tak silně
za kroužek, až je stlačený vzduch slyšitelně
vypouštěn. Poté kroužek zase pusťte.

Pozor!
Kompresor skladovat pouze v suchém a pro
nepovolané osoby nepřípustném prostoru.
Neklopit, skladovat vstoje!

7.4 Pravidelná kontrola stavu oleje
Kompresor postavit na tvrdý, rovný podklad. Měrku
oleje (obr. 8/pol. 13) otáčením doleva vyšroubovat a
otřít ji. Měrku oleje opět zašroubovat až na doraz do
plnicího hrdla, poté znovu vyšroubovat a ve
vodorovné poloze odečíst stav oleje. Stav oleje se
musí nalézat mezi značkami MAX a MIN na měrce
oleje (obr. 8).
Výměna oleje: Doporučený olej: SAE 15W/40 nebo
8
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8. Likvidace a recyklace
Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno
poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím
znovu použitelné nebo může být dáno zpět do
cirkulace surovin.
Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z
rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty.
Defektní součástky odevzdejte k likvidaci zvláštních
odpadů. Zeptejte se v odborné prodejně nebo na
místním zastupitelství!

9

Anleitung̲BT̲AC̲210̲24̲SPK4:̲

18.06.2008

12:54 Uhr

Seite 40

CZ
9. Možné příčiny výpadku
Problém
Kompresor neběží

Kompresor běží, ale není k
dispozici žádný stlačený vzduch

Kompresor běží, na manometru
je zobrazován tlak, ale nástroje
neběží

10

Příčina

Odstranění

1. Není k dispozici síťové napětí

1. Zkontrolovat kabel, síťovou
zástrčku, pojistky a zásuvku

2. Síťové napětí moc nízké

2. Vyhnout se moc dlouhým
prodlužovacím kabelům.
Používat kabel s dostačujícím
průřezem žil

3. Vnější teplota moc nízká

3. Neprovozovat při vnější teplotě
pod +5 °C

4. Přehřátý motor.

4. Motor nechat ochladnout, popř.
odstranit příčinu přehřátí.

1. Netěsný zpětný ventil

1. Zpětný ventil vyměnit

2. Defektní těsnění

2. Těsnění zkontrolovat, defektní
těsnění nechat vyměnit
odborným servisem

3. Netěsný vypouštěcí šroub
kondenzační vody (11).

3. Šroub rukou utáhnout. Těsnění
na šroubu zkontrolovat, popř.
vyměnit.

1. Netěsná hadicová spojení

1. Hadici na stlačený vzduch a
nástroje zkontrolovat, popř.
vyměnit

2. Netěsná rychlospojka

2. Rychlospojku zkontrolovat,
popř. vyměnit.

3. Na regulátor tlaku nastavený
nízký tlak.

3. Regulátor tlaku více otevřít.
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Pozor!
Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať
príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné
zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám.
Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu
/ bezpečnostné pokyny. Následne ich starostlivo
uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné
informácie. V prípade, že budete prístroj požičiavať
tretím osobám, prosím odovzdajte im spolu
s prístrojom tento návod na obsluhu/ bezpečnostné
pokyny. Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani
škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na
obsluhu a bezpečnostných pokynov.

1. Bezpečnostné predpisy

5.

6.
7.

8.

1.1 Všeobecné bezpečnostné predpisy
Pozor! Pri použití tohto kompresora je
potrebné kvôli ochrane pred elektrickým úrazom,
nebezpečenstvom zranenia a nebezpečenstvom
vzniku požiaru, dodržiavať nasledovné základné
bezpečnostné opatrenia. Pred používaním tohto
prístroja si prečítajte a dodržiavajte tieto pokyny.
Tento prístroj nie je určený na to, aby ho mohli
používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo psychickými
schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými
skúsenosťami a/alebo nedostatočnými
vedomosťami, také používanie je možné len v tom
prípade, ak budú pod dozorom osoby zodpovednej
za ich bezpečnosť alebo ak boli zaškolené
o používaní prístroja. Deti by mali byť pod dozorom,
aby bolo možné zabezpečiť, že sa nebudú
s prístrojom hrať.
1.
2.

3.

4.

Udržujte vaše pracovisko vždy v čistom stave
- Neporiadok na pracovisku môže spôsobiť
nebezpečenstvo úrazu
Dbajte na vplyvy okolia
- Nevystavujte kompresor prístroj dažďu.
Nepoužívajte kompresor vo vlhkom alebo
mokrom prostredí. Postarajte sa o dobré
osvetlenie. Nepoužívajte kompresor v blízkosti
horľavých tekutín alebo plynov.
Chráňte sa pred elektrickým úrazom
- Zabráňte telesnému dotyku s uzemnenými
predmetmi, ako napríklad potrubnými rúrami,
radiátormi, pecami, chladničkami.
Zabráňte prístup deťom!
- Nedovoľte iným osobám dotýkať sa
kompresora alebo káblu počas práce, zabráňte
im vstupu do vašej pracovnej oblasti.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Ukladajte Váš kompresor na bezpečnom
mieste
- Nepoužívaný kompresor by mal byť
uskladnený v suchej, uzatvorenej miestnosti a
mimo dosahu detí.
Nepreťažujte Váš kompresor
- Práca je dôkladnejšia a bezpečnejšia v
rozmedzí uvedeného výkonu prístroja.
Pri práci používajte vhodný pracovný odev
- Nenoste pri práci s prístrojom voľné oblečenie
alebo šperky. Môžu byť totiž zachytené
pohyblivými súčiastkami prístroja. Pri
prácach vonku sa odporúčajú gumené rukavice
a protišmyková pevná obuv. Ak máte dlhé vlasy,
používajte sieťku na vlasy.
Nepoužívajte kábel na iné účely
- Nenoste váš kompresor zavesený za elektrický
kábel a nepoužívajte ho aby ste ním
vytiahli zástrčku zo zásuvky. Chráňte elektrický
kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami.
Dôkladne ošetrujte Váš kompresor
- Udržujte Váš kompresor vždy čistý, aby ste
mohli pracovať dôkladne a bezpečne.
Dodržiavajte predpisy pre údržbu.
Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel, a pri
eventuálnom poškodení ich nechajte vymeniť
autorizovaným odborníkom.
Pravidelne kontrolujte predlžovací kábel a
nahraďte káble, ktoré sú poškodené.
Vytiahnite elektrický kábel zo siete
- keď prístroj nepoužívate a pred údržbou
Zabráňte samovoľnému rozbehnutiu prístroja
- Presvedčite sa o tom, že je spínač pri prípojke
na elektrickú sieť vypnutý.
Predlžovací kábel vo vonkajšom prostredí
Pri práci vonku používajte len také predlžovacie
káble, ktoré sú na také použitie určené a sú aj
príslušne označené.
Buďte vždy pozorný
Pozorujte vždy Vašu prácu.
Postupujte vždy rozumne.
Nepoužívajte kompresor vtedy, keď sa na prácu
nemôžete koncentrovať.
Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenia
Vášho kompresora
- Pred ďalším používaním kompresora
starostlivo skontrolovať, či sú ochranné
zariadenia alebo ľahko poškodené súčiastky
stále v náležitom funkčnom stave podľa
predpisov. Skontrolujte, či je funkcia všetkých
pohyblivých dielov prístroja v poriadku, t.j. či
nedochádza k ich blokovaniu alebo nie sú
poškodené. Všetky diely musia byť správne
namontované a musia sa dodržiavať všetky
podmienky na používanie prístroja. Poškodené
ochranné zariadenia a súčiastky by mali byť
11
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15.

16.

17.
18.

odborne opravené alebo vymenené v
zákazníckom servise, pokiaľ nie je v pokynoch a
návodoch na obsluhu uvedené inak. Poškodené
spínače musia byť nahradené v zákazníckom
servise. V žiadnom prípade nepoužívajte
prístroje, ak na nich nie je možné vypnúť a
zapnúť ich vypínač.
Pozor!
Používajte kvôli vašej vlastnej bezpečnosti vždy
len príslušenstvo a prídavné zariadenia, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu alebo sú
odporúčané a uvádzané výrobcom prístroja.
Použitie obrábacích nástrojov alebo
príslušenstva, ktoré nie sú uvedené v návode na
obsluhu alebo v katalógu, môže pre vás osobne
znamenať vznik eventuálneho nebezpečenstva
zranenia
Opravy smú byť vykonávané len odborným
elektrotechnikom
- Opravy smie vykonávať len odborný elektrikár,
v opačnom prípade môže dôjsť k úrazu
obsluhujúcej osoby.
Hluk
Pri používaní kompresoru používať ochranu
sluchu.
Výmena prípojného vedenia
Via sa musí vymeniť výrobcom alebo odborným
elektrikárom, aby sa zabránilo rizikám.

1.2 Bezpečnostné pokyny pre prácu so
stlačeným vzduchom a fúkacími pištoľami
Kompresor a vedenia dosahujú počas
prevádzky vysokú teplotu. Kontakt môže viesť k
popáleniu.
Plyny alebo výpary nasaté kompresorom nesmú
obsahovať prímesi, ktoré by mohli v zahusťovači
viesť k vzniku požiarov alebo explózií.
Pri uvoľňovaní spojky hadice sa musí spojka na
hadici držať pevne rukou, aby sa zabránilo
prípadnému zraneniu spätným úderom hadice.
Pri práci s vyfukovacou pištoľou používať
ochranné okuliare. Cudzími telesami a
odfúknutými časťami je ľahko možné spôsobiť
prípadné zranenia.
Vyfukovacou pištoľou nesmerovať prúd vzduchu
na osoby alebo na odev na tele.
1.3 Bezpečnostné pokyny pri striekaní farby
Nespracovávajte nikdy laky alebo riedidlá s
bodom vzplanutia nižším ako 55 °C.
Laky a riedidlá neohrievať.
Ak sa spracovávajú zdraviu škodlivé tekutiny, sú
potrebné za účelom ochrany filtračné prístroje
(masky na tvár). Prosím dbajte na údaje výrobcu
týchto použitých látok o potrebných ochranných
opatreniach.
12

Počas procesu striekania a ani v pracovnej
miestnosti sa nesmie fajčiť. Taktiež výpary farieb
sú ľahko horľavé.
Ohniská, otvorené svetlo alebo iskriace prístroje
sa tu nesmú vyskytovať resp. byť
prevádzkované.
Jedlá a nápoje neskladovať ani nekonzumovať v
pracovnej miestnosti. Výpary farieb sú škodlivé.
Je potrebné dbať na údaje a označenia podľa
smerníc o nebezpečných látkach uvedené na
obaloch spracovávaných materiálov.
V prípade, že to je potrebné, sa musia urobiť
dodatočné opatrenia, predovšetkým používať
vhodný odev a ochranné masky.
Pracovná miestnosť musí byť väčšia ako 30 m3 a
musí byť zabezpečená dostatočná výmena
vzduchu pri striekaní a sušení. Nestriekať proti
vetru. Zásadne dodržiavať pri striekaní
horľavých resp. nebezpečných tekutých
materiálov dodržiavať predpisy miestneho
policajného zboru.
V spojení s tlakovou hadicou z PVC
nespracovávať žiadne médiá ako sú napr.
testovací benzín, butylalkohol a metylénchlorid
(znížená životnosť hadice).
1.4 Prevádzka tlakových nádrží
Prevádzkovateľ tlakovej nádrže musí nádrž
udržiavať v dobrom stave podľa predpisov,
správne vykonávať jej prevádzku, kontrolovať ju,
realizovať nevyhnutné údržbové práce a
opravy v prípade potreby a podľa okolností
zaviesť potrebné bezpečnostné opatrenia.
Dozorný úrad môže v jednotlivých prípadoch
nariadiť kontrolné opatrenia.
Tlaková nádrž sa nesmie prevádzkovať vtedy,
keď sa na nej vyskytujú nedostatky, ktoré by
mohli ohrozovať zamestnancov alebo iné osoby.
Tlaková nádoba sa musí pravidelne kontrolovať,
čí sa na nej nenachádzajú poškodenia, ako napr.
hrdza.
V prípade, že sa zistia poškodenia, obráťte sa
prosím na zákaznícky servis.
Starostlivo uschovajte tieto bezpečnostné
predpisy.
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2. Popis prístroja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nasávací vzduchový filter
Tlaková nádrž
Koleso
Podstavec
Rýchlospojka (regulovaný stlačený vzduch)
Manometer (nastavený tlak sa dá odčítať)
Regulátor tlaku
Vypínač zap/vyp
Transportná rukoväť
Bezpečnostný ventil
Vypúšťacia skrutka na kondenzovanú vodu
Manometer (tlak kotla sa dá odčítať)
Zátka
Olejová vypúšťacia skrutka
Merak oleja
Vyrovnávací ventil tlaku oleja
Skrutka hlavy motora
Elektrická poistka
Motorový olej

3. Oblasť použitia
Kompresor slúži na výrobu stlačeného vzduchu pre
pneumaticky poháňané nástroje.
Prosím zohľadnite skutočnosť, že správny spôsob
prevádzky našich prístrojov nie je na profesionálne,
remeselnícke ani priemyselné použitie. Nepreberáme
žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj bude používať
v profesionálnych, remeselníckych alebo
priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti
rovnocenné s takýmto použitím.
Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol
určený. Každé iné odlišné použitie prístroja sa
považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody
alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené
nesprávnym používaním ručí používateľ /
obsluhujúca osoba, nie však výrobca.

4. Technické údaje
Sieťové pripojenie:

230 V ~ 50 Hz

V ýk on motora k W /P S :

2 , 2 /3,0

Prevádzkový režim
Otáčky kompresora min

S3 25 % 10 min
-1

:

2850

P re vá dz k ový tla k v ba roc h:

8

Objem tlakovej nádrže (v litroch):

50

Teo. nasávací výkon l/min:

250

Hladina akustického výkonu L

WA

Hladina akustického tlaku L

v dB:

D r u h o c hr a ny :

pA

v dB:

89,6
69,6
IP 2 0

H motnos ť prís troja v k g:

37

Prevádzkový režim S3 – 25 % - 10 min: S3 =
prerušovaná prevádzka bez vplyvu procesu
štartovania. To znamená, že v rámci časového úseku
10 minút je max. prevádzková doba 25 % (2,5
minúty).

5. Pokyny pre umiestnenie prístroja
Skontrolujte prípadné poškodenie transportom.
Akékoľvek poškodenia ihneď ohláste dopravnej
spoločnosti, ktorá dodala zakúpený kompresor.
Postavenie kompresora by sa malo uskutočniť v
blízkosti spotrebiča.
Dlhé vzduchové vedenie a dlhé prívodné
vedenia (predlžovacie vedenia) sa neodporúčajú.
Dbať na suchý a bezprašný nasávaný vzduch.
Neumiestňujte kompresor vo vlhkej alebo mokrej
miestnosti.
Kompresor smie byť používaný len vo vhodných
miestnostiach (dobre vetraných, s teplotou
okolia +5 °C - +40 °C). V miestnostiach sa
nesmie nachádzať prach, kyseliny, výpary,
explozívne alebo zápalné plyny.
Kompresor je vhodný pre použitie v suchých
miestnostiach. V oblastiach, kde sa pracuje so
striekajúcou vodou, je použitie prístroja
zakázané.
Pred prvým uvedením do prevádzky musí byť
skontrolovaný stav oleja v čerpadle kompresora.

13
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6. Montáž a uvedenie do prevádzky

7. Čistenie a údržba

Pozor!
Pred uvedením do prevádzky prístroj
bezpodmienečne kompletne zmontovať!

Pozor!
Pred všetkými čistiacimi ate kábel zo siete.

6.1 Montáž kolies (3)
Priložené kolesá sa musia namontovať podľa
obrázku 5.
6.2 Montáž podstavca (4)
Priložený gumený nárazník sa musí namontovať
podľa obrázku 6.

Pozor!
Počkajte, kým je kompresor úplne vychladnutý!
Nebezpečenstvo popálenia!
Pozor!
Pred všetkými čistiacimi a údržbovými prácami
zbaviť kotol tlaku!

7.1 Čistenie
Udržujte ochranné zariadenia vždy v m
vzduchom pri nastavení na nízky tlak.
Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po
Odstráňte transportnú zátku pomocou skrutkovača
každom použití.
Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej utierky
(1) na prístroji. (obr. 7)
a malého množstva tekutého mydla.
6.4. Výmena motorového oleja
Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace
Odstráňte pomocou skrutkovača transportný vrchnák (13)
prostriedky alebo riedidlá; tieto prostriedky by
z otvoru pre plnenie oleja, doplňte olej z pribalenej
mohli napadnúť umelohmotné diely prístroja.
nádobky a vložte priložený ventil na vyrovnávanie tlaku oleja
Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja
oleja (16)
nedostala voda.
Hadica a striekacie nástroje sa musia pred
6.5 Sieťové pripojenie
čistením odpojiť z kompresora. Kompresor
Kompresor je vybavený sieťovým elektrickým
nesmie byť čistený vodou, rozpúšťadlami a pod.
káblom so zástrčkou sstrčka môže byť zapojená na
každej zásuvke s ochranným vodičom 230 V~ 50 Hz,
7.2 Kondenzovaná voda
ktorá je zabezpečená istením s hodnotou 16 A. Pred
Kondenzovaná voda sa musí denne vypúšťať
uvedením do prevádzky dbajte na to, či prítomné
otvorením odvodňovacieho ventilu (11) (na spodnej
sieťové napätie zodpovedá prevádzkovému napätiu
strane tlakovej nádrže).
podľa typového štítku na prístroji. Dlhé prípojné
vedenia, ako aj predlžovacie káble, káblové bubny
Pozor! Kondenzovaná voda z tlakovej nádoby
atď. spôsobujú pokles napätia a môžu spôsobiť
obsahuje zvyšky oleja.
problémy pri rozbehu motora. Pri nízkych teplotách
Zlikvidujte kondenzovanú vodu ekologicky na
pod +5 °C je nábeh motora obmedzený ťažkým
príslušnom zbernom mieste.
chodom.
6.6 Vypínač zap/vyp (8)
Vytiahnutím červeného tlačidla (8) sa kompresor
zapína.
Aby sa kompresor vypol, musí sa červené tlačidlo (8)
zatlačiť. (obr. 2)
6.7 Nastavenie tlaku: (obr. 1)
Pomocou tlakového regulátora (7) sa môže
nastaviť tlak na manometri (6).
Nastavený tlak sa môže odoberať cez
rýchlospojku (5).

6.8 Nastavenie tlakového vypínača (9)
Tlakový vypínač je nastavený výrobcom.
Zapínací tlak cca 6 bar
Vypínací tlak cca 8 bar
14

7.3 Bezpečnostný ventil (10)
Bezpečnostný ventil je nastavený na najvyšší
prípustný tlak v Nie je prípustné meniť nastavenie
bezpečnostného ventilu alebo odstraňovať z neho
plombu. Z dôvodu správnej funkcie bezpečnostného
ventilu v prípade potreby, by sa mal tento ventil
občas aktivovať. Potiahnite za krúžok tak silno, aby
ste zreteľne počuli unikanie tlakového vzduchu.
Nakoniec znovu krúžok pustite.
7.4 Pravidelne kontrolovať stav oleja
Kompresor postavte na tvrdú, rovnú plochu. Olejovú
mierku (obr. 8/pol. 13) odskrutkujte ľavotočivým
otáčaním a mierku utrite. Mierku znovu zaskrutkujte
až na doraz do plniaceho hrdla, potom opäť
vyskrutkujte a vo vodorovnej polohe odčítajte stav
oleja. Hladina oleja sa musí nachádzať medzi
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značkami MAX a MIN na olejovej mierke (obr. 8).
Výmena oleja: Odporúčaný olej: SAE 15W/40 alebo
rovnocenný olej.
Originálny, na začiatku naplnený olej by mal byť
vymenený po 100 prevádzkových hodinách. Potom
sa musí každých 500 prevádzkových hodín
opotrebovaný olej vypustiť a doplniť nový.
7.5 Výmena oleja
Vypnite motor a vytiahnite elektrický kábel zo
zásuvky. Po vypustení prípadného prítomného
vzduchového tlaku môžete odskrutkovať olejovú
vypúšťaciu skrutku (14) na kompresorovom čerpadle.
Aby olej nemohol nekontrolovane vytekať von,
podložte pod motor malý plechový žľab a zachyťte
olej vo vhodnej nádobe. Ak olej nevytečie úplne celý
von, odporúčame mierne naklonenie kompresora.

8. Likvidácia a recyklácia
Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia
poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený
zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť
alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín.
Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych
materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené
súčiastky odovzdajte na vhodnú likvidáciu
špeciálneho odpadu. Informujte sa v odbornej
predajni alebo na miestnych úradoch!

Starý olej odstráňte v príslušnom zbernom
mieste pre opotrebovaný olej.
Ak je olej úplne vypustený, znovu zaskrutkujte olejovú
vypúšťaciu skrutku (14). Naplňte nový olej do
plniaceho otvoru (13), až kým stav oleja nedosiahne
požadovanú hladinu. Nakoniec znovu nasaďte
olejovú mierku (13).
7.6 Vyčistenie nasávacieho filtra (1)
Nasávací filter zabraňuje nasávaniu prachu
a nečistôt. Je potrebné, aby sa tento filter čistil
minimálne každých 300 prevádzkových hodín.
Upchatý nasávací filter značne znižuje výkon
kompresora. Vyberte filter von z kompresora a
uvoľnite krídlovú skrutku na vzduchovom filtri. Teraz
je možné filter odobrať von z obidvoch polovíc
umelohmotného krytu, vyklepať ho a vyfúkať
stlačeným vzduchom pri nízkom tlaku (cca 3 bar)
a nakoniec znovu nasadiť. (obr. 9)
7.7 Skladovanie
Pozor!
Vytiahnite elektrickú zástrčku zo siete, odvzdušnite
prístroj a všetky zapojené pneumatické prístroje.
Kompresor odstavte tak, aby nemohol byť uvedený
do prevádzky nepovolanou osobou.
Pozor!
Kompresor skladovať len v suchom prostredí,
ktoré je neprístupné nepovolaným osobám.
Nepreklápať, ale skladovať v postavenom stave!
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SK
9. Možné príčiny poruchy
Problém
Kompresor nebeží

Kompresor beží, avšak bez tlaku

Kompresor beží, tlak sa
zobrazuje na manometri, ale
nástroje nebežia
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Príčina

Riešenie

1. Nie je k dispozícii sieťové
napätie.

1. Skontrolovať kábel, sieťovú
zástrčku, poistku a zásuvku.

2. Príliš nízke sieťové napätie.

2. Nepoužívať príliš dlhé
predlžovacie káble. Použiť
predlžovací kábel s
dostatočným prierezom žily.

3. Vonkajšia teplota príliš nízka.

3. Neprevádzkovať pri teplote
nižšej ako +5 °C.

4. Prehriaty motor.

4. Motor nechať vychladnúť
prípadne odstrániť príčinu
prehriatia.

1. Netesný spätný ventil.

1. Vymeniť spätný ventil.

2. Tesnenia sú opotrebované.

2. Skontrolovať tesnenia,
opotrebované tesnenia nechať
vymeniť v odbornom servise.

3. Vypúšťacia skrutka na
kondenzovanú vodu (11)
netesná.

3. Rukou dotiahnuť skrutku
Skontrolovať tesnenie na
skrutke, prípadne vymeniť.

1. Netesné hadicové spoje.

1. Skontrolovať pneumatickú
hadicu a nástroje, v prípade
potreby vymeniť.

2. Netesná rýchlospojka.

2. Skontrolovať rýchlospojku,
v prípade potreby vymeniť.

3. Nastavený príliš nízky tlak na
regulátore tlaku.

3. Regulátor tlaku viac povoliť.

CZ Pouze pro členské země EU
Nedávejte elektrické nářadí do domácího odpadu.
Podle Evropské směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE) a podle
národního práva musí být použité elektrické nářadí odděleně skladováno a odevzdáno k ekologické
recyklaci.
Alternativa recyklace k zaslání zpět:
Vlastník elektrického přístroje je alternativně namísto zaslání zpět povinen ke spolupráci při odborné
recyklaci v případě, že se rozhodne přístroj zlikvidovat. Starý přístroj může být v tomto případě také
odevzdán do sběrny, která provede likvidaci ve smyslu národního zákona o hospodářském koloběhu a
zákona o odpadech. Toto neplatí pro ke starým přístrojům přiložené části příslušenství a pomocné
prostředky bez elektrických součástí.
SK Len pre krajiny EÚ
Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad.
Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v
súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektronické prístroje odovzdať do triedeného
zberu a musí sa zabezpečiť špecifické spracovanie a recyklácia.
Recyklačná alternatíva k výzve na spätný odber výrobku:
Vlastník elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riadnej
recyklácii prístroja voj môže byť za týmto účelom taktiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná
odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii a ckých komponentov.

.

.
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ZÁRUČNÍ LIST
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho
litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním
listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle. Pro uplatňování nároků
na záruku platí následující:
1. Tyto záruční podmínky upravují dodatečný záruční servis. Vašich zákonných nároků na záruku se tato
záruka netýká. Náš záruční servis je pro Vás bezplatný.
2. Záruční servis se vztahuje výhradně na nedostatky, které lze odvodit z vad materiálu nebo výrobních vad a
je také omezen pouze na odstranění těchto nedostatků, resp. výměnu přístroje. Dbejte prosím na to, že
naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo
průmyslové použití. Záruční smlouva tak není realizována, pokud byl přístroj používán v živnostenských,
řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech. Z naší záruky je dále vyloučeno
poskytnutí náhrady za dopravní škody, škody způsobené nedodržováním montážního návodu nebo z
důvodů neodborné instalace, nedodržování návodu k použití (jako např. připojení na chybné síťové napětí
nebo druh proudu), nedovoleného nebo neodborného používání (jako např. přetížení přístroje nebo použití
neschválených vložných nástrojů nebo příslušenství), nedodržování pokynů pro údržbu a bezpečnostních
pokynů, vniknutí cizích těles do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach), použití násilí nebo
poškození v důsledku cizích vlivů (jako např. škody způsobené pádem), jakož také běžného opotřebení
způsobeného používáním.
Nárok na záruku zaniká, pokud bylo do přístroje již zasahováno.
3. Záruční doba činí 2 roky a začíná datem koupě přístroje. Nároky na záruku před vypršením záruční doby je
třeba uplatňovat během dvou týdnů od zjištění defektu. Uplatňování nároků na záruku po vypršení záruční
doby je vyloučeno. Oprava nebo výměna přístroje nevede k prodloužení záruční doby, ani k zahájení nové
záruční doby za provedený výkon pro přístroj nebo pro případné zamontované náhradní díly. Toto platí také
v případě servisu v místě Vašeho bydliště.
4. Při uplatňování Vašeho nároku na záruku zašlete prosím přístroj bez poštovného na níže uvedenou adresu.
Přiložte originál prodejního dokladu nebo jiného datovaného potvrzení o koupi. Pokladní lístek si proto
dobře uložte jako důkaz! Popište nám prosím pokud možno přesně důvod reklamace. Je-li defekt přístroje v
našem záručním servisu obsažen, obdržíte obratem opravený nebo nový přístroj.
Samozřejmě rádi za úhradu nákladů odstraníme defekty na přístroji, které nespadají nebo již nespadají do
rozsahu záruky. K tomu nám přístroj prosím zašlete na naši servisní adresu.

Datum nákupu:............................

Provozovna:...................................................

Razítko a podpis:...........................................
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ZÁRUČNÝ LIST
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne
fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej
na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom
čísle. Pri uplatňovaní nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:
1. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenie. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú
touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo
výrobnými chybami, a je obmedzené na odstránenie týchto nedostatkov resp. výmenu prístroja. Prosím,
dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani
priemyselné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj bude používať
v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s
takýmto použitím. Z našej záruky sú okrem toho vylúčené náhradné plnenie za škody pri transporte, škody
spôsobené nedodržaním návodu na montáž alebo na základe neodbornej inštalácie, nedodržaním návodu
na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu), zneužívaním alebo
nesprávnym používaním (ako napr. preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov
alebo príslušenstva), nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov, vniknutím cudzích
telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia
(napr. škody spôsobené pádom), a taktiež je vylúčené bežné opotrebenie primerané použitiu.
Nárok na záruku zaniká, ak už boli na prístroji svojvoľne uskutočnené zásahy.
3. Doba záruky je 2 roky a začína sa dátumom nákupu prístroja. Nároky na záruku sa musia uplatniť pred
koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. Uplatnenie nárokov na záruku
po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena prístroja nevedie k predľženiu záručnej doby
ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek
inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri nasadení miestneho servisu.
4. Pre uplatnenie nároku na záruku nám prosím zašlite defektný prístroj oslobodený od poštovného na dole
uvedenú adresu. Priložte predajný doklad v origináli alebo iný doklad o zakúpení s dátumom. Prosím,
starostlivo si preto uschovajte pokladničný blok ako doklad o zakúpení! Prosím, popíšte nám čo
najpresnejšie dôvod reklamácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom
naspäť opravený alebo nový prístroj.
Samozrejme Vám radi opravíme závady na prístroji na vaše náklady, ak tieto závady nespadajú alebo už
nespadajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú adresu.

Datum nákupu:............................

Provozovna:...................................................

Razítko a podpis:...........................................
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