Návod k použití
vzduchových pistolí
STŘÍKACÍ PISTOLE
Těleso stříkací pistole je vyrobeno buď z tlakově odlitého hliníku nebo z nylonu podle provedení.
Práce s pistolí je velmi snadná a jednoduchá. Velmi důležitou roli hraje naředění barvy na správnou
hustotu. Pokud je barva příliš hustá, je nutné ji naředit ředidlem tak, až lehce skapává s tyčinky
ponořené a vytažené z barvy bez vytváření vláken. Aby se zamezilo stékání barvy na barveném
předmětu je nutné barvu nanášet ve více vrstvách, vždy po zavadnutí předešlé vrstvy. Povrch
předmětu, na který bude barva nanášena je nutné důkladně připravit. Povrch musí být dokonale čistý,
odmaštěný a musí být opraveny všechny vady povrchu jako jsou otvory, vyboulení a spáry. Pro
správný výsledek se doporučuje barvu nanášet nejméně ve třech vrstvách.
Po skončení práce je velmi důležité stříkací pistoli velmi důkladně vyčistit, nezapomeňte na nádržku a
hadici. Rovněž vnitřek stříkací pistole se musí důkladně vyčistit, což se provede tím, že se do nádobky
nalije čisté ředidlo a vystříká se tak dlouho, až z pistole nevychází žádná barva. Dále odstraňte zbytky
barvy z trysky, trysku promažte olejem a našroubujte zpět. Po skončení čistění musí být nádržka
prázdná bez zbytků ředidla.
Pokud dodržíte tyto pokyny, nemohou nastat při používání stříkací pistole žádné potíže.

OMÝVACÍ PISTOLE
Také tato pistole může být vyrobena buď z hliníku nebo nylonu. Z důvodu provedení a potřeby úspory
místa v obalu je pistole dodávána částečně demontovaná. Montáž je velmi jednoduchá a spočívá
v sestavení jednotlivých dílů. Hlavici s nástavcem našroubujte do tělesa pistole. Takto je pistole
připravena k použití.

PLNIČ PNEUMATIK S MANOMETREM
Plnič pneumatik může být rovněž proveden buď z hliníku nebo nylonu. Plnič pneumatik je dodáván
částečně demontován. Je nutné pouze zašroubovat hadičku do tělesa plniče a nástavec pro připojení
hadice. Manometr je proveden rtuťovým tlakoměrem a vyžaduje šetrné zacházení, aby nedošlo ke
ztrátě přesnosti měření.

Všeobecné záruční podmínky
Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců
(u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním
oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,
včetne odstranení vady, musí být vyřízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode
dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhutě.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou
na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek,
prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhutě 30 dnů (dobu lze po vzájemné
dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsícu od data prodeje, která
nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží,
nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady,
které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohode uplatnit primerenou slevu z
kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnejších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byli
zpusobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného za

