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Tlaková zásobníková pištoľ 

Používajte ako je uvedené 

Tlaková zásobníková pištoľ sa používa na aplikáciou dutinových sprejových 

produktov v spojení s dutinovou sondou a hákovou sondou. 

Pre Vašu bezpečnosť 

Pre Vašu bezpečnosť si pozorne prečítajte všetky inštrukcie. Ubezpečte sa, že 

pred prvým použitím rozumiete inštrukciám. Opravy dovoľte vykonávať iba 

špecialistovi. Vykonávať akékoľvek úpravy a zmeny na zariadení je zakázané. 

Používajte iba originálne doplnky. Zariadenie používajte iba s predpísaným 

tlakom. Nesprejujte do ohňa ani na horúce predmety. Pracovné prostredie 

musí byť dostatočne osvetlené, dobre vetrané v súlade s BOZP. Nedýchajte 

sprejové výpary. Prístroj a príslušenstvo uskladňujte mimo dosahu detí.  

Charakteristika prístroja 

Kapacita nádoby 1 liter 

Pracovný tlak 2-6 barov 

Maximálny tlak 8 barov 

Bezpečnostné inštrukcie 

Skontrolujte funkčnosť pištole pred použitím. Trysková hlava (19) a stúpacia 

trubica (31) musia byť priechodné. Skontrolujte na pištoli viditeľné 

poškodenia.  

Pri použití chemických látok si naštudujte príslušné bezpečnostné pravidlá.  

Spustenie 

Skontrolujte výšku tlaku v distribučnom systéme stlačeného vzduchu 

a upravte ju ak je potrebné. Pre optimálne fungovanie tlakovej pištole je 

nevyhnutné použiť čistý a suchý vzduch. Toto môže byť zabezpečené vodným 

a olejovým separátorom integrovaným do systému stlačeného vzduchu ktorý 

tiež značne zlepšuje priebeh sprejovania. 

Pracovné inštrukcie / aplikácia 

Naplňte tlakovú nádobu (32) sprejovým materiálom, ponorte stúpaciu trubicu 

pištole do sprejového materiálu a naskrutkujte tlakovú nádobu k spodnej 

časti pištole. Nasaďte jednu zo sónd a spojte rýchlospojkou (20). Pripojte 

pištoľ k systému stlačeného vzduchu, najprv stlačte spúšť a skontrolujte či 

z trysky vychádza vzduch. Rýchlosť toku materiálu ovládajte zastavovacou 

skrutkou (7). Touto úpravou môžete dosiahnuť otimálny spôsob 

rozprašovania pre rôzne materiály. Dutinovú trysku vložte do dutiny a pomaly 
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vyťahujte pričom súčasne stláčate spúšť. Spúšť uvoľnite predtým než tryska 

opustí dutinu (to preruší tok materiálu). Ak je založená háková tryska môžete 

sprejovať povrchy. Uistite sa, že sondy nie sú zalomené. 

Pri ukončení práce 

Sondy prefúknite čistým vzduchom, pre tento krok stlačte spúšť po prvú 

polohu. Odpojte sondu, zariadenie odpojte od systému stlačeného vzduchu. 

Z pištole vypustite tlak, pre tento krok pootočte tlakovú nádobu doľava 

pokým unikne vzduch. Zariadenie a jeho príslušenstvo skladujte mimo 

dosahu detí. Ak materiál zostane v tlakovej nádobe skladujte poštol iba 

v zpriamenej polohe.  

Čistenie 

Pištol po každom použití vyčistite čistiacim prostriedkom (ak pištol nebudete 

používať na dlhšiu dobu napríklad 4 týždne).  

Upozornenie 

Sondy uskladňujte vždy čisté inak by sa mohli upchať zostatkovým 

materiálom.  

Poruchy 

Skrutka ventilu (8) je zaseknutý alebo sa nedá zavrieť: na skrutku alebo na 

prívod vzduchu kvapnite olej. Viackrát stlačte spúšť (2).  

Pištol nesprejuje správne, trysky (19), stúpacia trubica (31), sondy alebo 

pištol sčasti upchatá. Umyte zvyšky čistiacim prostriedkom. 

Ochrana životného prostredia 

Prístroj a jeho príslušenstvo a jeho baliaci materiál recyklujte v súlade 

s nariadeniami o separovaní a recyklácii. 

Záruka 

Poskytujeme záruku v súlade správnymi nariadeniami Slovenskej republiky 

(na základe potvrdenej faktúry alebo dodacieho listu). Poškodenia spôsobené 

prirodzeným opotrebením, preťažením, alebo nesprávnym zaobchádzaním sú 

vyňaté zo záruk. Poškodenia spôsobené výrobou alebo chybou materiálu 

budú odstránené bezplatne výmenou alebbo opravou výrobku. Reklamácie 

budú uznané iba ak bude zariadenie poslané kompletné a zmontované 

k dodávateľovi. 


