
4100302 

SK 24 V VZDUCHOVÝ KOMPRESOR NÁVOD NA POUŽITIE 



Z=ヴ┌Lﾐｹ ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ Greenworks Tools 

pro hobby ┗┠ヴﾗHﾆ┞. 

DOBA ZÁRUKY

VジWIｴﾐ┞ ﾐﾗ┗Y ┗┠ヴﾗHﾆ┞ Greenworks Tools jsou SﾗS=┗=ﾐ┞ s
ヲﾉWデﾗ┌ ┣=ヴ┌ﾆﾗ┌ ﾐ; Sｹﾉ┞ ; ヮヴﾗ┗ﾗ┣ ﾗS ヮ└┗ﾗSﾐｹｴﾗ S;デ; ┣;ﾆﾗ┌ヮWﾐｹく 
)=ヴ┌ﾆ; 1 rok ﾃW ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐ; ﾐ; ┗┠ヴﾗHﾆ┞ ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐY 
ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ=ﾉﾐ[が ヮヴﾗデﾗ┥W ┗┠ヴﾗHﾆ┞ Greenworks Tools jsou 

ﾐ;┗ヴ┥Wﾐ┞ ヮギWSW┗ジｹﾏ ﾆ ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐｹ ｴﾗHH┞ ゲヮﾗデギWHｷデWﾉｷく
OMEZENÍ
T;デﾗ ┣=ヴ┌ﾆ; ゲW ┗┣デ;ｴ┌ﾃW ヮﾗ┌┣W ﾐ; ┗;SﾐY Sｹﾉ┞ ﾐWHﾗ ﾆﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ┞ 
a ﾐWデ┠ﾆ= ゲW ﾗヮヴ;┗が ﾆデWヴY H┞ﾉ┞ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┞ぎ
ヱく B[┥ﾐ┠ﾏ ﾗヮﾗデギWHWﾐｹﾏ ; ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐｹm;

2. B[┥ﾐ┠ﾏ ゲWギｹ┣Wﾐｹﾏ ; ﾐ;ゲデ;┗Wﾐｹﾏき
ンく ŠﾆﾗS;ﾏｷ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┠ﾏｷ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐﾗ┌ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;Iｹが ｴヴ┌H┠ﾏ 
┣;Iｴ=┣WﾐｹﾏがﾐW┗ｴﾗSﾐ┠ﾏ ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐｹﾏ ﾐWHﾗ ┣;ﾐWSH=ﾐｹﾏき
ヴく PギWｴギ=デｹﾏ ﾆ┗└ﾉｷ ﾐWSﾗゲデ;デﾆ┌ ┎Sヴ┥H┞き
ヵく Pﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹﾏ ┣ S└┗ﾗS┌ ┌┗ﾗﾉﾐ[ﾐｹ ┌ヮW┗ﾒﾗ┗;IｹIｴ ヮヴ┗ﾆ└ ﾐWHﾗ
ヴﾗ┣ヮﾗﾃWﾐｹﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWSﾗゲデ;デWLﾐﾗ┌ ┎Sヴ┥Hﾗ┌き
ヶく Pﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┠ﾏ Lｷジデ[ﾐｹ ┗ﾗSﾗ┌き
Αく SWヴ┗ｷゲﾐｹﾏｷ ヮヴ;IWﾏｷ ﾐWHﾗ ﾗヮヴ;┗;ﾏｷ ┗┠ヴﾗHﾆ┌ ゲWヴ┗ｷゲﾐｹﾏｷ 
ゲデギWSｷゲﾆ┞ ﾐW;┌デﾗヴｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠ﾏｷ Greenworks Tools;

Βく NWゲヮヴ=┗ﾐ┠ﾏ ゲWゲデ;┗Wﾐｹﾏ ﾐWHﾗ ﾐ;ゲデ;┗Wﾐｹﾏ ┗┠ヴﾗHﾆ┌;

Γく Pﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ┠ﾏ ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐｹﾏ ┗┠ヴﾗHﾆ┌;

ヱヰく Pﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐﾗ┌ ヮギｹヮヴ;┗ﾗ┌ ﾐ; ┣ｷﾏ┌ 
ふデﾉ;ﾆﾗ┗Y ﾏ┞Lﾆ┞ぶく 
11. Za pﾗﾉﾗ┥ﾆ┞が ﾆデWヴY ﾃゲﾗ┌ ゲヮﾗデギWHﾐｹ Sｹﾉ┞ ; ﾆデWヴY ヮﾗSﾉYｴ;ﾃｹ
H[┥ﾐYﾏ┌ ﾗヮﾗデギWHWﾐｹ ゲW ヮﾗ┗;┥┌ﾃｹ ┣WﾃﾏYﾐ;:

錨Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹ ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ; ﾃWﾃｷIｴ ゲWゲデ;┗┞ 

錨 P=ゲ┞ 

錨 Fｷﾉデヴ┞
錨 SﾆﾉｹLｷSﾉ; ; Sヴ┥=ﾆ┞ ﾐ=ゲデヴﾗﾃ└
12. N[ﾆデWヴY ┗┠ヴﾗHﾆ┞ ﾏﾗｴﾗ┌ ﾗHゲ;ｴﾗ┗;デ ゲﾗ┌L=ゲデｷが ﾃ;ﾆﾗ ﾃゲﾗ┌ 
motory, ヮギW┗ﾗSﾗ┗ﾆ┞ ﾗS ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗ﾐｹｴﾗ ┗┠ヴﾗHIWく N; デ┞デﾗ ヮﾗﾉﾗ┥ﾆ┞ 
se budou ┗┣デ;ｴﾗ┗;デ ┣=ヴ┌Lﾐｹ ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐYｴﾗ ┗┠ヴﾗHIW 
┗┞ﾃﾏ; デ[Iｴ ヮギｹヮ;S└が ﾆSW ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデ GヴWWﾐ┘ﾗヴﾆゲ Tﾗﾗﾉゲ E┌ヴﾗヮW 
GﾏHH ゲﾗ┌ｴﾉ;ゲｹ ゲ デｹﾏが ┥W ゲW ┣;ヴ┌Lｹ ┣; ┗WジﾆWヴY ﾐ=ヴﾗﾆ┞ ﾏｷﾏﾗ 
┣=ヴ┌ﾆ┌ ┌┗WSWﾐYｴﾗ ┗┠ヴﾗHIWく
ヱンく T┞デﾗ ┣=ヴ┌Lﾐｹ ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ゲW ﾐW┗┣デ;ｴ┌ﾃｹ ﾐ; ヮﾗ┌┥ｷデY ┣Hﾗ┥ｹく
ヱヴく )=ヴ┌ﾆ; ゲW ﾐW┗┣デ;ｴ┌ﾃW ﾐ; ﾏﾗﾐデ=┥ ﾐ=ｴヴ;SﾐｹIｴ Sｹﾉ└が ┗┠ﾏ[ﾐ┌ 
nebo zvﾉ=ジデﾐｹ ﾆﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ┞が ﾆデWヴY ﾐWﾃゲﾗ┌ SﾗS=┗=ﾐ┞ ﾐWHﾗ 
ゲIｴ┗=ﾉWﾐ┞ ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｹ Greenworks Tools Europe GmbH.

Z=ヴ┌ﾆ; 

N=ヴﾗﾆﾗ┗=ﾐｹ ┣=ヴ┌ﾆ┞ ﾐ; ┗┠ヴﾗHWﾆ ┗ ヴ=ﾏIｷ デ[Iｴデﾗ ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ 
┗┞┥;S┌ﾃW Sﾗﾆﾉ;S ﾗ ┣;ﾆﾗ┌ヮWﾐｹく V┠ヮｷゲ ┣ ﾆヴWSｷデﾐｹ ﾆ;ヴデ┞ ゲW 
ﾐWヮﾗ┗;┥┌ﾃW ┣; Sﾗゲデ;デWLﾐ┠ S└ﾆ;┣ ﾗ ┣;ﾆﾗ┌ヮWﾐｹく Pokud nastane

┌S=ﾉﾗゲデ ゲヮﾗﾃWﾐ= ゲ ﾐ=ヴﾗﾆﾗ┗=ﾐｹﾏ ┣=ヴ┌ﾆ┞が ┗ ヮヴ┗Y ギ;S[ ﾏ┌ゲｹ 
ゲヮﾗデギWHｷデWﾉ ┗┠ヴﾗHWﾆ Sﾗヮヴ;┗ｷデ Sﾗ ヮ└┗ﾗSﾐｹｴﾗ ﾏｹゲデ; ﾐ=ﾆ┌ヮ┌ ゲ
Sﾗﾆﾉ;SWﾏ ﾗ ┣;ﾆﾗ┌ヮWﾐｹく V┠ヴﾗHWﾆ H┌SW ┣;ゲﾉ=ﾐ Sﾗ ﾐ;ジWｴﾗ 
IWﾐデヴ=ﾉﾐｹｴﾗ ゲWヴ┗ｷゲﾐｹｴﾗ ヮﾗSﾐｷﾆ┌が ﾆSW H┌SW ヮヴﾗ┗WSWﾐ; ﾃWｴﾗ 
kontrola. Je-li ┗┠ヴﾗHWﾆ ┗;Sﾐ┠が H┌SW HW┣ヮﾉ;デﾐ[ ﾗヮヴ;┗Wﾐ ; ┣;ゲﾉ=ﾐ
┣ヮ[デ ﾐ; ;SヴWゲ┌ ゲヮﾗデギWHｷデWﾉWく V┠ヴﾗHWﾆが ﾃWｴﾗ┥ ﾏ;ﾉﾗﾗHIｴﾗSﾐｹ IWﾐ; 
H┞ﾉ; ﾏWﾐジｹ ﾐWHﾗ ヴﾗ┗ﾐ; ヱヰヰ EUR ┗LWデﾐ[ DPHが bude obvykle

┗┞ﾏ[ﾐ[ﾐ. JWゲデﾉｷ┥W IWﾐデヴ=ﾉﾐｹ ゲWヴ┗ｷゲﾐｹ ヮﾗSﾐｷﾆ ┣ﾃｷゲデｹが ┥W ┗┠ヴﾗHWﾆ
ﾐWﾐｹ ┗;Sﾐ┠が ヮ;ﾆ H┌SW ゲヮﾗデギWHｷデWﾉ ﾐ; デ┌デﾗ ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデ ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐ[ﾐ 
a bude muset zaplatit za ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ﾗヮヴ;┗┌く T┞デﾗ ┣=ヴ┌Lﾐｹ 
ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ゲW ﾏﾗｴﾗ┌ L;ゲ ﾗS L;ゲ┌ ┣ﾏ[ﾐｷデが ;H┞ ┗┞ｴﾗ┗ﾗ┗;ﾉ┞
ヮﾗデギWH=ﾏ ﾐﾗ┗┠Iｴ ┗┠ヴﾗHﾆ└く KﾗヮｷW ﾐWﾃﾐﾗ┗[ﾃジｹIｴ ┣=ヴ┌LﾐｹIｴ 
ヮﾗSﾏｹﾐWﾆ H┌SWﾆ Sｷゲヮﾗ┣ｷIｷ ﾐ; ┘WH┌ 
Pﾗ┣ﾐ=ﾏﾆ;ぎ 
)=ヴ┌ﾆ; ゲW ﾐW┗┣デ;ｴ┌ﾃW ﾐ; H[┥ﾐY ﾗヮﾗデギWHWﾐｹ ┗┠ヴﾗHﾆ┌ a jeho

ゲﾗ┌L=ゲデWﾆ ふﾐ;ヮギく ヮﾗゲデ┌ヮﾐ┠ ヮﾗﾆﾉWゲ ﾆ;ヮ;Iｷデ┞ H;デWヴｷｹぶ ; ﾐ; ジﾆﾗS┞ 
┗┣ﾐｷﾆﾉY ┗ S└ゲﾉWSﾆ┌ ﾐWヴWゲヮWﾆデﾗ┗=ﾐｹ ﾐ=┗ﾗS┌ ﾆ ヮﾗ┌┥ｷデｹが ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐｹ 
ﾐWゲヮヴ=┗ﾐYｴﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗ｹが Iｷ┣ｹｴﾗ ┣=ゲ;ｴ┌ ; ﾗヮヴ;┗ ┣; ヮﾗ┌┥ｷデｹ 
ﾐWﾗヴｷｪｷﾐ=ﾉﾐｹIｴ Sｹﾉ└が ┗ S└ゲﾉWSﾆ┌ ヮﾗ┌┥ｷデｹ ﾐ=ゲｷﾉｹが ┎SWヴ┌ ﾐWHﾗ ヴﾗ┣Hｷデｹ 
; ゲ┗Y┗ﾗﾉﾐYｴﾗ ヮギWデｹ┥Wﾐｹ ﾏﾗデﾗヴ┌く

Z=ヴ┌cﾐY podmienky

spolocnosti Greenworks 

Tools pre ┗┠ヴﾗHﾆ┞ pre 

Sﾗﾏ=IW ヮﾗ┌┥ｷデｷWく 
DOBA ZÁRUKY

VジWtk┞ ﾐﾗ┗Y ┗┠ヴﾗHﾆ┞ Greenworks Tools ゲ┎ SﾗS=┗;ﾐY ゲ ヲ ヴﾗLﾐﾗ┌ 
┣=ヴ┌ﾆﾗ┌ ﾐ; Siely a prW┗=S┣ﾆ┌ ﾗS ヮﾚ┗ﾗSﾐYｴﾗ S=デ┌ﾏ┌ ┣;ﾆ┎ヮWﾐｷ;く 
)=ヴ┌ﾆ; 1 rok je poskytov;ﾐ= na ┗┠ヴﾗHﾆ┞ ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐY 
ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ=ﾉﾐe, preデﾗ┥W ┗┠ヴﾗHﾆ┞ Greenworks Tools ゲ┎ ﾐ;┗ヴｴﾐ┌デY 
ﾐ; ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐｷW ヮヴW hobby spotヴWHｷデWﾋ;.

OBMEDZENIE 

T=デﾗ ┣=ヴ┌ﾆ; ゲa vzドahuje ﾉWﾐ ﾐ; Iｴ┞HﾐY SｷWﾉ; ;ﾉWHﾗ komponenty

; ﾐWデ┠ﾆa sa opr=v, ktoヴY Hﾗﾉｷ ゲヮﾚゲﾗHWﾐY:

1. Be┥ﾐ┠ﾏ ﾗヮﾗデrWHWﾐｹﾏ ; ヮﾗ┌┥ｹ┗aﾐｹﾏ;

2. Be┥ﾐ┠ﾏ ┣ﾉﾗ┥Wﾐｹﾏ ; ﾐ;ゲデ;┗Wﾐｹﾏき
ンく ŠﾆﾗS;ﾏｷ ゲヮﾚゲﾗHWﾐ┠ﾏｷ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐﾗ┌ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ=Iｷﾗ┌が ｴヴ┌H┠ﾏ 
zaobIｴ=dzaﾐｹﾏが ﾐW┗ｴﾗSﾐ┠ﾏ ヮﾗ┌┥ｹ┗aﾐｹﾏ alebo zanedbaﾐｹﾏき
4. PヴWｴヴｷ;デｹﾏ ﾆ┗ﾚﾉｷ ﾐWSﾗゲデ;デﾆ┌ ┎Sヴ┥H┞き
ヵく PﾗジﾆﾗdWﾐｹﾏ ┣ Sﾚvodu uvoﾋﾐWﾐｷ; ┌ヮW┗ﾒﾗ┗;IｹIｴ ヮヴ┗ﾆov alebo

ヴﾗ┣ヮﾗﾃWﾐｹﾏ ゲヮﾚゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWSﾗゲデ;デﾗLﾐﾗ┌ ┎Sヴ┥Hﾗ┌き
ヶく PﾗジﾆﾗdWﾐｹﾏ ゲヮﾚゲﾗHWﾐ┠ﾏ LｷゲデWﾐｹﾏ vodou;

7. Servisn┠mi pr=I;mi alebo opravami ┗┠ヴﾗHﾆ┌ ゲWヴ┗ｷゲﾐ┠mi 

strediskami ﾐW;┌デﾗヴｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠ﾏｷ Greenworks Tools;

Βく NWゲヮヴ=┗ﾐym naゲデ;┗Wﾐｹﾏ alWHﾗ ﾐ;ゲデ;┗Wﾐｹﾏ ┗┠ヴﾗHﾆ┌;

Γく PﾗジﾆﾗdWﾐｹﾏ ゲヮﾚゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ┞ﾏ ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐｹﾏ ┗┠ヴﾗHﾆ┌;

ヱヰく PﾗジﾆﾗdWﾐｹﾏ ゲヮﾚゲﾗHWﾐ┠ﾏ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐﾗ┌ ヮrｹヮヴ;┗ﾗ┌ ﾐ; ┣ｷﾏ┌ 
ふデﾉ;ﾆﾗ┗Y ┌ﾏ┠┗;Lﾆ┞ぶく 
ヱヱく ); ヮﾗﾉﾗ┥ﾆ┞が ﾆデoヴY ゲ┎ ゲヮﾗデヴWHﾐY SｷWﾉ┞ ; ﾆデﾗヴY ヮﾗSﾉｷWｴ;ﾃ┎ 
HW┥ﾐYﾏ┌ ﾗヮﾗデヴWHWﾐｷ┌ ゲ; ヮﾗ┗;┥┌ﾃ┎ ﾐ;ﾃﾏ@:

錨PracovnY ﾐ=ゲデヴﾗﾃW ; ｷIｴ zostavy

錨 P=ゲ┞ 

錨 Fｷﾉデヴe

錨 Sﾆﾋ┌Lﾗ┗;Sﾉ= ; Sヴ┥ｷ;ﾆ┞ ﾐ=ゲデヴﾗﾃﾗ┗ 
12. NiektoヴY ┗┠ヴﾗHﾆ┞ mﾚ┥┌ obsahovaド SｷWﾉ┞が ;ﾆﾗ ゲ┎ motory, 

prevodovky od alternatｹ┗ﾐWｴﾗ ┗┠ヴﾗHI┌く N; デｷWデﾗ ヮﾗﾉﾗ┥ﾆ┞ ゲa 

bud┎ ┗┣ド;ｴﾗ┗;ド ┣=ヴ┌LﾐY ヮﾗSﾏｷWﾐﾆ┞ ヮヴｹゲﾉ┌ジﾐYｴﾗ ┗┠ヴﾗHI┌ ﾗﾆヴWﾏ 
デ┠Iｴ ヮヴｹヮ;Sﾗ┗が SW ゲヮﾗﾉﾗLﾐﾗゲド Greenworks Tools Europe GmbH 

s┎ｴﾉ;ゲｹ ゲ デ┠ﾏが ┥W ゲ; ┣;ヴ┌Lｹ ┣; ┗ジWデﾆ┞ ﾐ=ヴﾗﾆ┞ ﾏｷﾏﾗ ┣=ヴ┌ﾆ┌ 
┌┗WSWﾐYｴﾗ ┗┠ヴﾗHI┌く 
13. Tieデﾗ ┣=ヴ┌LﾐY ヮﾗSﾏｷWﾐﾆ┞ ゲ; ﾐW┗┣ド;ｴ┌ﾃ┎ ﾐ; ヮﾗ┌┥ｷデ┠ デﾗ┗;ヴ.

14. Z=ヴ┌ﾆ; ゲ; ﾐW┗┣ド;ｴ┌ﾃW ﾐ; ﾏﾗﾐデ=┥ ﾐ=ｴヴ;Sﾐ┠ch dielov,

┗┠ﾏWﾐ┌ ;ﾉWHﾗ ┣┗ﾉ=ジデﾐW komponenty, ktoヴY ﾐｷW ゲ┎ SﾗS=┗;ﾐY 
;ﾉWHﾗ ゲIｴ┗=ﾉWﾐY ゲヮﾗﾉﾗLﾐﾗゲドﾗ┌ Greenworks Tools Europe GmbH.

Z=ヴ┌ﾆ; 

N=ヴﾗﾆﾗ┗;ﾐｷW ┣=ヴ┌ﾆ┞ ﾐ; ┗┠ヴﾗHﾗﾆ ┗ ヴ=ﾏIｷ デ┠Iｴデﾗ ヮﾗSﾏｷWﾐﾗﾆ 
┗┞┥;S┌ﾃW Sﾗﾆﾉ;S ﾗ ┣;ﾆ┎ヮWﾐｹく V┠ヮｷゲ ┣ ﾆヴWSｷデﾐej karty sa

ﾐWヮﾗ┗;┥┌ﾃW ┣; Sﾗゲデ;デoLﾐ┠ Sﾚkaz o zak┎ヮWﾐｹく Ak nastane udalosド 

ゲヮﾗﾃWﾐ= ゲ ﾐ=ヴﾗﾆﾗ┗aﾐｹﾏ ┣=ヴ┌ﾆ┞が ┗ prvﾗﾏ ヴ;SW ﾏ┌ゲｹ ゲヮﾗデヴWHｷデWﾋ 
┗┠ヴﾗHﾗﾆ Sﾗヮヴ;┗ｷド Sﾗ ヮﾚ┗ﾗSﾐYｴﾗ ﾏｷWゲデ; ﾐ=ﾆ┌ヮ┌ ゲ dokladom

o ┣;ﾆ┎ヮWﾐｹく V┠ヴﾗHﾗﾆ H┌SW ヮﾗゲﾉ;ﾐ┠ Sﾗ ﾐ=ジｴﾗ IWﾐデヴ=ﾉﾐeho

servisnYho podniku, kde bude ┗┞ﾆﾗﾐ;ﾐ= jeho kontrola. Ak je

┗┠ヴﾗHﾗﾆ ヮﾗﾆ;┣Wﾐ┠が H┌SW HW┣ヮﾉ;デﾐW ﾗヮヴ;┗Wﾐ┠ ; ヮﾗゲﾉ;ﾐ┠ ゲヮ@ド ﾐ; 
;SヴWゲ┌ ゲヮﾗデヴWHｷデWﾋ;く V┠ヴﾗHﾗﾆが ﾆデﾗヴYｴﾗ ﾏaloobchodn= cena bola

ﾏWﾐジｷ; ;ﾉWHﾗ ヴﾗ┗ﾐ= 100 EUR vヴ=デ;ﾐW DPH, bude obvykle

vymWﾐWﾐ┠く Aﾆ IWﾐデヴ=ﾉﾐ┞ ヮﾗSﾐｷﾆ ┣ｷゲデｹが ┥W ┗┠ヴﾗHﾗﾆ ﾐｷW ﾃW Iｴ┞Hﾐ┠が 
ヮﾗデﾗﾏ H┌SW ゲヮﾗデヴWHｷデWﾋ ﾐ; デ┎デﾗ ゲﾆ┌デﾗLﾐﾗゲド ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐWﾐ┠ ; bude

ﾏ┌ゲｷWド ┣;ヮﾉ;デｷド ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ﾗヮヴ;┗┌く Tieデﾗ ┣=ヴ┌LﾐY ヮﾗSﾏｷWﾐﾆ┞ ゲ; 
ﾏﾚ┥┌ ﾗHL;ゲ ┣ﾏWﾐｷドが ;H┞ ┗┞ｴﾗ┗ﾗ┗;ﾉｷ ヮﾗデヴWH=ﾏ ﾐﾗ┗┠Iｴ ┗┠ヴﾗHﾆﾗ┗く 
KﾙヮｷW ﾐ;ﾃﾐﾗ┗ジｹIｴ ┣=ヴ┌Lﾐ┠Iｴ ヮﾗSﾏｷWﾐﾗﾆ H┌S┎ ﾆ Sｷゲヮﾗ┣ｹIｷｷ ﾐ; 
webe.   

Pﾗ┣ﾐ=ﾏﾆ;ぎ 
)=ヴ┌ﾆ; ゲ; ﾐW┗┣ド;ｴ┌ﾃW ﾐ; HW┥ﾐY ﾗヮﾗデヴWHWﾐｷW ┗┠ヴﾗHﾆ┌ ; ﾃWｴﾗ 
s┎Lｷ;ゲデﾗﾆ (naprく ヮﾗゲデ┌ヮﾐ┠ ヮﾗﾆﾉWゲ ﾆ;ヮ;Iｷデ┞ H;デYヴｷｹぶ ; ﾐ; ジﾆﾗS┞ 
vznikﾐ┌デY ┗ SﾚゲﾉWSﾆ┌ ﾐWヴWジヮWﾆデﾗ┗;ﾐｷ; ﾐ=┗ﾗS┌ na ヮﾗ┌┥ｷデie, 

ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐｹﾏ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐWｴﾗ ヮヴｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗;が I┌S┣ｷWｴﾗ ┣=ゲ;ｴ┌ ; 
opr=v pri ヮﾗ┌┥ｷデｹ ﾐWﾗヴｷｪｷﾐ=ﾉﾐych dielov, v SﾚゲﾉWSﾆ┌ ヮﾗ┌┥ｷデｷ; 
ﾐ=ゲｷﾉｷ;が ┎SWヴ┌ ;ﾉWHﾗ ヴﾗ┣Hｷデｷ; ; ゲ┗ﾗﾃ┗ﾗﾋﾐYｴﾗ ヮヴWド;┥Wﾐｷ; ﾏﾗデﾗヴ;く 
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  POPIS 
1. REGULÁTOR VÝSTUPNÉHO TLAKU
2. POISTNÝ VENTIL
3. TLAKOMER ZÁSOBNÍKA VZDUCHU
4. TLAKOMER VÝSTUPU PRÍSTROJA
5. RÝCHLOSPOJKA
6. SPÍNAČ
7. 40 V LÍTIUM-IÓNOVÝ AKUMULÁTOR (predáva sa

samostatne)
8. ZÁSOBNÍK NA VZDUCH.
9. VYPÚŠTACÍ VENTIL ZÁSOBNÍKA NA VZDUCH
10. NABÍJAŠKA (predáva sa samostatne)

Tento návod si odložte. 
Tento návod si odložte.
1. BEZPEČNOSZ PRACOVISKA

a)Pracovisko udržiavajte v čistote a správne
osvetlené. Zaplnené plochy a pracovné stoly zvyšujú 
pravdepodobnos[ nehôd. Podlaha nesmie by[ šmykÍavá 
z vosku alebo prachu. 

b) Nepracujte s prístrojom vo výbušných
atmosférach, napríklad v blízkosti zápalných tekutín, 
plynov alebo prachu. Mechanické prístroje vytvárajú 
iskry, ktoré môžu podpáli[ takýto prach alebo výpary. 
c) Počas práce s prístrojom nedovoIte, aby sa
priblížili okolostojace osoby, deti či návštevníci. 

d) Mechanické prítroje vytvárajú iskry, ktoré môžu
podpáli[ takýto prach alebo výpary. Počas práce s
prístrojom nedovoIte, aby sa priblížili okolostojace osoby,
deti ci návštevníci. Rozptýlenie môže spôsobi[, že
stratíte nad prístrojom kontrolu.

e) Vzduchový kompresor používajte v otvorenom
priestore minimálne 457 mm od steny či iného 
objektu, ktorý by mohol bráni[ prísunu čerstvého 
vzduchu do vetracích otvorov. 

2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSZ
a) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
povrchmi, napríklad rúrami, radiátormi, sporákmi a 
chladničkami. Ak je vaše telo uzemnené, hrozí vysoké 
riziko úrazu elektrickým prúdom. 
b) Mechanické prístroje nevystavujte daž@u
ani mokrému prostrediu. 

Voda, ktorá vnikne do mechanického 
prístroja, zvyšuje riziko úrazu elektrickým 
prúdom. 

3. OSOBNÁ BEZPEČNOSZ
a) Používajte bezpečnostné príslušenstvo. Vždy
používajte chrániče zraku. Za urcitých podmienok je 
potrebné použi[ protiprachovú masku, protišmykovú 
bezpecnostnú obuv, pevnú pokrývku hlavy alebo chránič 
sluchu. 

b) Pred použitím skontrolujte kompatibilitu
príslušenstva. 
c) Pred použitím si s porozumením prečítajte návod
na obsluhu pre všetko príslušenstvo a kompresor. 
d) Pri práci s prístrojom bu@te ostražití, sledujte,
čo robíte a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte 
tento nástroj, keá ste unavení alebo pod vplyvom drog, 
alkoholu alebo liekov. ChvíÍa nepozornosti pocas práce s 
mechanickými nástrojmi môže spôsobiÍ závažné osobné 
poranenie. 
e)Primerane sa oblečte. Nenoste voIný odev ani 
šperky. Dlhé vlasy zopnite. Vlasy, odev a rukavice 
nepribližujte k pohybujúcim sa dielom. VoÍný odev

S porozumením si precítajte štítky a prírucku nástroja. 
Pri nedodržaní by mohlo dôjsÍ k usmrteniu alebo 
závažnému poraneniu. 

BEZPEČNOSTNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
INŠTRUKCIE

UPOZORNENIE
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šperky ci dlhé vlasy sa môžu zachytiÍ do pohyblivých 
castí.  
f) Nesiahajte príliš @aleko. Neustále

zachovávajte pevnú oporu nôh a rovnováhu.
Správna opora nôh a rovnováha umožnujú
lepšiu kontrolu prístroja v necakaných
situáciách.

g) Nepoužívajte na rebríku alebo nestabilnom
povrchu. Stabilná opora nôh na pevnom povrchu 
umožnuje lepšiu kontrolu nad nástrojom v 
neocakávaných situáciách. 
h) Tento prístroj je možné používat osobami
staršími ako 8 rokov a osobami so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnostami alebo nedostatocnými skúsenostami 
a znalostami, pokiaÍ pracujú pod dohÍadom alebo 
podÍa pokynov na používanie prístroja bezpecným 
spôsobom a rozumejú príslušným rizikám. Deti 
sa nesmú hraÍ s týmto prístrojom. Šistenie a údržbu 
nesmú vykonávaÍ deti bez dozoru. 

4. POUŽÍVANIE PRÍSTROJA A STAROSTLIVOST ON

a) Neprekracujte menovitý tlak žiadneho komponentu
v systéme. 
b) Chránte materiálové vedenia a vzduchové vedenia
pred poškodením alebo prepichnutím. Hadicu a 
napájací kábel nedávajte do blízkosti ostrých predmetov, 
rozliatych chemikálií, oleja, rozpúšÍadiel a mokrej 
podlahy. 

c) Pred každým použitím skontrolujte, ci hadice nie
sú oslabené alebo opotrebované a presvedcite sa, 
ci sú všetky spoje bezpecné. Nepoužívajte v prípade 
zistenia poruchy. 

d) Zakúpte novú hadicu alebo ohláste
autorizovanému servisnému centru kontrolu alebo 
opravu. 

e) Pomaly uvoÍnite všetky tlaky v systéme. Prach a
sutina môžu byÍ škodlivé. 
f) Prístroj odkladajte mimo dosahu detí a iných
nezaškolených osôb. Prístroj je v rukách 
nezaškolených osôb nebezpecné. 
g)Údržbu prístrojov vykonávajte opatrne. Riaáte sa
pokynmi na údržbu. Správne udržiavaný prístroj sa 
Iahšie ovláda. 
h) Skontrolujte, ci pohyblivé diely nie sú
nesprávne nastavené alebo zablokované, ci 
niektoré diely nie sú poškodené, ako aj akýkoÍvek 
iný stav, ktorý by mohol ovplyvnit cinnost 
prístroja. Pri poškodení nechajte pred opätovným 
použitím prístroj opraviÍ v servise. 
i) Mnoho nehôd je spôsobených nedostatocnou
údržbou prístrojov. 

j) Nikdy nesmerujte prístroj na seba alebo iné osoby.

k) Vonkajšie povrchy vzduchového kompresora
udržiavajte v suchu, cistote, bez oleja a mastnoty. 
Pri cistení vždy používajte suchú tkaninu. Na cistenie 
prístroja nikdy nepoužívajte brzdové kvapaliny, benzín, 
ropné produkty ani iné silné rozpúšÍadlá. Pri dodržaní 
tohto pravidla sa zníži riziko opotrebovania plastu 
puzdra. 

5. SERVIS

servisný pracovník. Servis alebo údržba, ktorú 

poranenia. 

b) Odpojte zdroj napájania, otvorte vypúštací ventil,
aby sa nádrž odtlakovala a pockajte, kým vytecie 
voda a pred vykonaním servisu pockajte, vzduchový 
kompresor na dotyk vychladne. Po vypnutí 
kompresora otocte tlacidlo regulátora tlaku proti smeru 
pohybu hodinových ruciciek. 

c) Pri servise používajte len identické náhradné diely.
Riaáte sa pokynmi v sekcii Údržba v tomto návode. 
Pri použití neautorizovaných dielov alebo nedodržaní 
pokynov na údržbu môže vzniknúÍ riziko úrazu 
elektrickým prúdom alebo poranenia. 

ŠPECIÁLNE BEZPEŠNOSTNÉ INŠTRUKCIE 
1. Oboznámte sa s kompresorom. Pozorne si
prečítajte návod na obsluhu. Zistite využitia a 

tento prístroj. Dodržiavaním tohto pravidla znižujete riziko 
úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo závažného 
poranenia. 
2. Každý den po použití vypustite vlhkost zo
zásobníka. Ak sa jednotka nebude nejaký cas 
používat, odporúca sa ponechat vypúštací ventil 
pocas doby nepoužívania otvorený. To umožnuje 
úplne vypustenie vlhkosti a zabranuje vzniku korózie 
vnútri zásobníka. 
3. Riziko požiaru alebo explózie. Nesprejujte
zápalné tekutiny v stiesnených priestoroch. Priestor 
rozprašovania musí byÍ dobre vetraný. Pocas 
rozprašovania nefajcite a nesprejujte do priestorov, kde 
sa môžu nachádzaÍ iskry alebo plamen. Kompresory 
udržiavajte podÍa možností co najáalej od miesta 
rozprašovania, minimálne 4,6 m od miesta rozprašovania 
a všetkých výbušných výparov. 
4. Riziko prasknutia. Nenastavujte regulátor tak, aby
výstupný tlak bol vyšší ako vyznacený maximálny tlak 
nástavca alebo nafukovanej položky. Nikdy nepoužívajte 
pri tlaku vyššom ako 8 bar. 
5. Pri nafukovaní položiek pravidelne kontrolujte tlak
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vzduchu na tlakomeri. 
6. Tento prístroj musí by[ pripojený k zariadeniu
na ochranu okruhu (poistka alebo istic). Ochranné 
zariadenie musí byÍ nastavené na prúd 10 A a používateÍ 
musí vykonaÍ potrebný test podÍa klauzuly 18.2.2 normy 
EN 60204-1:2006 na kontrolu, ci je toto ochranné 
zariadenie vhodné na použitie. 
7. Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom
nevystavujte prístroj dažáu (vode) alebo prachu a 
skladujte ho v interiéri. 
8. Vcas skontrolujte, ci na zásobník nie je hrdza,
nie je prepichnutý ci iné nedostatky, ktoré by mohli 
spôsobit stratu bezpecnosti. Nikdy nezvárajte ani 
nevítajte otvory do zásobníka vzduchu. 
9. Skontrolujte, ci v hadici nie sú prekážky alebo
upchatia. Zamotané alebo zauzlené hadice môžu 
spôsobiÍ stratu rovnováhy alebo opory nôh a môžu byÍ 
nebezpecné. 
10. Vzduchovú stanicu používajte len na urcený úcel.

funkcie jednotky. 
11. Vždy majte na pamäti, že nesprávne používanie a
nevhodná manipulácia tohto prístroja môže viest k 
poraneniu vás alebo iných osôb. 
12. Nikdy nestúpajte ani nestojte na prístroji.
Dodržiavaním tohto pravidla znižujete riziko 
závažného osobného poranenia. 
13. Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru
s nasadenou vinutou vzduchovou hadicou. 
14. Nepracujte s týmto prístrojom, ak sa na
nom nenachádza citateÍný výstražný štítok. 
15. Prerušte prácu s prístrojom alebo hadicou, z
ktorých uniká vzduch alebo ktoré nefungujú správne. 
16.Pred vykonaním úprav alebo servisu prístroja 
alebo keá sa prístroj nepoužíva, vždy odpojte prívod 
vzduchu a napájanie. 
17. Vzduchový kompresor netahajte ani
neprenášajte za hadicu. 
18. Váš prístroj môže vyžadovat vyššiu
spotrebu vzduchu, ako je schopná zabezpecit 
tento vzduchový kompresor. 
19. Okrem bezpecnostných pravidiel pre vzduchovú
stanicu vždy dodržiavajte aj všetky bezpecnostné 
pravidlá odporúcané výrobcom vzduchového 
kompresora. Dodržiavaním tohto pravidla znižujete 
riziko závažného osobného poranenia. 
20. Prúd stlaceného vzduchu nikdy nesmerujte na
osoby ci zvieratá. Dbajte na to, aby ste nefúkali prach 
smerom k sebe ci iným osobám. Dodržiavaním tohto 
pravidla znižujete riziko závažného osobného poranenia. 
21. Nepoužívajte tento vzduchový kompresor na

rozprašovanie chemikálií. Vaše pÍúca by sa mohli 
pri vdýchnutí toxických výparov poškodiÍ. V prašných 
prostrediach alebo pri sprejovaní farby používajte 
respirátor. Neprenášajte pocas maÍovania. 
22. Pravidelne kontrolujte káble a hadice prístroja a v
prípade poškodenia ho nechajte opravit v najbližšom 
autorizovanom servisnom centre. Neustále dávajte 
pozor, kde sa nachádza kábel. Dodržiavaním tohto 
pravidla znižujete riziko úrazu elektrickým prúdom alebo 
požiaru. 
23. Skontrolujte poškodené diely. Pred @alším
používaním vzduchového kompresora treba dôkladne 
skontrolova[ ochranný kryt alebo iné poškodené diely, 
aby sa urcilo, ci budú fungova[ správne a vykonávaÍ 
urcenú funkciu. 
24. Skontrolujte zarovnanie pohyblivých dielov,
zaseknutie pohyblivých dielov, poškodenie dielov, 
montáž a akékoÍvek iné podmienky, ktoré by mohli 
ovplyvnit prevádzku prístroja. Kryt ci akýkoÍvek iný 
diel, ktorý je poškodený, je potrebné náležite opraviÍ 
alebo vymeniÍ v autorizovanom servisnom stredisku. 
Dodržiavaním tohto pravidla znižujete riziko úrazu 
elektrickým prúdom, požiaru alebo závažného poranenia. 
25. Tento prístroj obsahuje diely, napríklad spínače,
zásuvky a pod., ktoré zvyknú vytvárat oblúky alebo 
iskry a preto pri umiestnení v garáži musí by[ 
prístroj v priestore alebo obale urcenom na tento 
úcel alebo musí byt umiestnené minimálne 460 mm 
nad úrovnou podlahy. 
26. Nikdy neodkladajte prístroj s pripojeným
vzduchom. Pri skladovaní prístroja s pripojeným 
vzduchom môže dôjst k neocakávanému zážihu a 
možnému závažnému poraneniu osôb. 
27. Chránte si pÍúca. Ak pri práci vzniká prach,
používajte tvárovú alebo protiprachovú masku. 
Dodržiavaním tohto pravidla znižujete riziko závažného 
osobného poranenia. 
28. Nepoužívajte vinuté vzduchové hadice nad
menovitým tlakom. Dodržiavaním tohto pravidla 
znižujete riziko závažného osobného poranenia. 
29. Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, aby
nedošlo k ohrozeniu, musí ho vymenit výrobca alebo 
autorizované servisné stredisko. 
30. Tento návod si odložte. Obcas si ho pozrite a
použite ho na zaškolenie iných osôb, ktoré môžu tento 
prístroj používaÍ. Ak niekomu prístroj požiciate, priložte 
k nemu aj tento návod. 
31. Prístroj používajte pred ovládacím panelom.
32.Ke@ je prístroj spustený, mnohé diely môžu 
dosiahnut vysokú teplotu. Používajte nevyhnutné 
osobné ochranné pomôcky ako rukavice, aby nedošlo k 
poraneniam následkom vysokej teploty. 
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33.Predtým, ako znova vložíte akumulátor, spínač 
musí by[ vo vypnutom stave. 

SPECIFIKACIJE 

Kapacita zásobníka 
vzduchu 

2 l 

Prietok vzduchu 40 l/min 

Max prevádzkový tlak 8 bar max. 

Napatie 24 V 

Tlakomery Priemer 40 mm 

Hmotnos¥ (bez akumulátora) 5,3 kg 

Pracovné prostredie +5~40 °C 

VlhkosÍ < 50 % 

Nadmorská výška Š 1 000 m 

Skladovacie prostredie -25~+55 °C 

Menovitý prúd 10 A 

Menovitý skratový prúd 8 kA 

RýchlosÍ motora 4600/min 

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM VZDUCHOVÝM 
KOMPRESOROM 

Pozrite obrázok 1. 

Na bezpecné používanie tohto prístroja je potrebné 
pochopenie informácií o prístroji a informácií v tomto 
návode na obsluhu, ako aj znalostí projektu, ktorý 
plánujete vykonaÍ. Pred použitím tohto prístroja sa 
oboznámte so všetkými prevádzkovými funkciami a 
bezpecnostnými požiadavkami. 

Rukovät na nosenie 

Tento vzduchový kompresor má rukoväÍ na prenášanie 
umožnujúcu jednoduché presúvanie. 

Vypúštací ventil 
VypúšÍací ventil na zásobníku slúži na vypúšÍanie 
kondenzátu, co pomáha predchádzaÍ korózii zásobníka. 

Bezolejové cerpadlo 

Bezolejové cerpadlo znižuje potrebu údržby. 

Regulátor výstupného tlaku 

Pomocou tlacidla regulátora tlaku nastavte množstvo 
vzduchu dodávaného cez hadicu. 

Rýchlospojka  

Tento vzduchový kompresor má rýchlospojku 
umiestnenú na bocnej strane jednotky. 

Tlakomer výstupu nástroja 

Aktuálny tlak vedenia sa zobrazuje na tlakomeri výstupu 
nástroja. Tento tlak možno nastaviÍ otácaním regulátora 
tlaku. 

Poistný ventil 
Poistný ventil slúži na automatické uvoÍnenie tlaku 
v prípade, keá tlak zásobníka vzduchu prekrocí 
predvolené maximum. 

Tlakomer zásobníka 

Tlakomer zásobníka signalizuje tlak vzduchu v 
zásobníku. 

Vertikálne skladovanie 

Tento vzduchový kompresor je skonštruovaný tak, že 
umožnuje bezpecné umiestnenie v horizontálnej alebo 
vzpriamenej polohe. Najvyššie povolené naklonenie od 
horizontálnej roviny je 10°. 
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OBSLUHA 
AKUMULÁTOR (predáva sa samostatne) 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Jednotka akumulátora 
nie je pri zakúpení nabitá. Pred prvým použitím 
vzduchového kompresora vložte jednotku akumulátora 
do nabíjacky akumulátorov a nabite ju . Precítajte si 
všetky bezpecnostné inštrukcie a dodržiavajte pokyny v 
casti Nabíjacka akumulátorov. 
Inštalácia (pozrite obrázok 3.) 
1.Zarovnajte jazýcek (3) jednotky akumulátora s 
priehlbinou (4) v kryte vzduchového kompresora 
2 .Pevne uchopte vzduchový kompresor (2). 
3.Zatlácajte jednotku akumulátora do rukoväte, kým sa 
západky nezaistia na miesto. 
4.Jednotku akumulátora nevkladajte nasilu. Mala by 
sa zasunúÍ na miesto a zacvaknúÍ sa. 

Demontáž (pozrite obrázok 3). 
1. Zatlacte tlacidlo západky (1) na jednotke
akumulátora nadol a podržte. 
2. Pevne uchopte vzduchový kompresor (2) a
vytiahnite jednotku akumulátora zo skrinky. 
POZNÁMKA: Jednotka akumulátora tesne zapadne 
do rukoväte, aby nedochádzalo k neúmyselnému 
vypadnutiu. Na jej vytiahnutie môže byÍ potrebná väcšia 
sila. 

Obr. 4 

2 

SPUSTENIE 
1. Pred každým spustením skontrolujte, ci je spínac

vo vypnutej polohe OFF (0)
2. Vzduchový kompresor položte na plochý a rovný

povrch.
3. UvoInite tlak zo systému. Pomalým otáčaním

vypúš[acieho ventilu smerom doIava vypustite zo
zásobníka vzduchu vlhkos[. Akonáhle všetky
vlhkos[ vytečie, uzavrite vypúš[ací ventil.

POZNÁMKA: Ke@ je vypúštací ventil otvorený, 
vzduchová nádrž sa nenatlakuje.   
4. Tok vzduchu z výstupného ventilu zatvoríte úplným

otočením regulátora výstupného tlaku proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.

5. Nasa@te vzduchovú hadicu a príslušenstvo.

4 3 

1 

6. Bezpecne vložte jednotku akumulátora do
vzduchového kompresora. 

7.Zapnite kompresor prepnutím spínaca do polohy 
AUTO/ON a pockajte, kým sa v nádrži vytvorí tlak. 

neprehltnite ho. 
NEODHADZUJTE tieto akumulátory do bežného 
komunálneho odpadu. Pred likvidáciou prístroja je 
potrebné vybraÍ akumulátor z prístroja. 

akumulátora skontrolujte, ci je spínac vo vypnutej 
polohe. 
Pred kontrolou, nastavovaním alebo vykonávaním 
údržby na akejkoÍvek casti dúchadla skontrolujte, ci 
je spínac vo vypnutej polohe. 
Precítajte si s porozumením a dodržiavajte pokyny 
uvedené v casti s názvom Postup pri nabíjaní. 
Ak dôjde k úniku kvapaliny, uvoÍnené elektrolyty sú 
leptavé a  toxické.  NEDOVO"TE,  aby  sa  tento 
roztok dostal do ocí alebo na pokožku a 

V prípade poškodenia plášÍa akumulátora alebo 
kábla nabíjacky bezodkladne vymente jednotku 
akumulátora alebo nabíjacku 
Pred vložením alebo odstránením jednotky 

UPOZORNENIE 

Príliš vysoký tlak vzduchu predstavuje riziko 
prasknutia. Skontrolujte maximálny menovitý tlak 
výrobcu pre kompresor a príslušenstvo. 
Regulátor výstupného tlaku nesmie nikdy 
prekrociÍ maximálny menovitý tlak. 

UPOZORNENIE 
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Keá tlak vzduchu dosiahne maximálny predvolený tlak 
("vypínací" tlak), automaticky sa vypne. 
8.Pomalým otácaním regulátora výstupného tlaku v 
smere pohybu hodinových ruciciek otvárajte tok 
vzduchu z výpustného ventilu, kým nedosiahnete 
požadovaný tlak. 

UPOZORNENIE 

Obr. 4 OTVORIT APLIKÁCIE 
Vzduchové kompresory sa využívajú       

TLAKOMER 
ZÁSOBNÍKA 
VZDUCHU 

TLAKOMER 
VÝSTUPU 
NÁSTROJA 

POZNÁMKA: Vzduchový kompresor sa automaticky 
zapne, keá tlak vo vzduchovej nádrži klesne pod 
minimálny predvolený tlak ("vypínací" tlak). 

UPOZORNENIE 

 UPOZORNENIE 

UPOZORNENIE 

v spojení s mnohými nástrojmi na báze fungovanie 
stlačeného vzduchu. Zla@te všetky nástroje s 
možnos[ami vzduchového kompresoraTento produkt 
môžete používaÍ na tieto uvedené úcely: 
ズ obsluha niektorých vzduchom pohánaných nástrojov 
ズ obsluha vzduchového príslušenstva, napríklad 

vzduchových trysiek a husticiek 
ズ obsluha niektorých vzduchom pohánaných nástrojov 

na rozprašovanie farby 

PREPRAVA VZDUCHOVÉHO KOMPRESORA 
Presúvanie vzduchového kompresora: 
Skontrolujte, ci je spínač auto on/off vo vypnutej polohe 
(O). 

AUTOMATICKY/VYP. 
Prepnite spínac do zapnutej polohy auto on (l), cím 
sa kompresor zapne. Ak chcete vzduchový 
kompresor vypnúÍ, prepnite spínac do vypnutej 
polohy (O). 
POZNÁMKA: Keá je kompresor v automatickej polohe 
(I), vzduchový kompresor sa automaticky znova zapne, 
keá tlak vzduchu v nádrži klesne pod predvolený tlakový 
limit. Tiež sa znova vypne, keá sa dosiahne maximálny 
tlak. 

UPOZORNENIE 

Nerozoberajte, vypúšÍacie ventily alebo poistný 
ventil, keá je v zásobníku vzduch – odvzdušnite 
zásobník. Pri nevykonaní odtlakovania 
zásobníka nádrže by mohlo dôjsÍ k explózii a 
závažnému poraneniu osôb. 

Nikdy neprekracujte menovitý tlak prístroja podÍa 
odporúcaní výrobcu. Pri použití vzduchového 
kompresora ako nafukovacieho prístroja vždy 
dodržiavajte pokyny na maximálne nafúknutie 
uvádzané výrobcom nafukovanej položky. 

Nepoužívajte v prašnom ci inak kontaminovanom 
prostredí. Pri používaní vzduchového kompresora v 
takomto prostredí môže dôjsÍ k poškodeniu 
kompresora. 

Vždy používajte chránice zraku s bocnými štítmi. 
V opacnom prípade môžete byÍ do ocí zasiahnutí 
objektmi, ci môže dôjsÍ k iným vážnym poraneniam. 

Na otvorený koniec hadice nenasadzujte žiadne 
nástroje, kým spustenie nie je dokoncené. Pri 
predcasnom nasadení nástroja by mohlo dôjsÍ k 
neúmyselnému spusteniu a následnému závažnému
poraneniu. 



224 

Slovensko 

PRIPOJENIEIODPOJENIE HADÍC OD VZDUCHOVÉHO 
KOMPRESORA. 
Pri pripájaní pneumatickej klincovej zbíjacky ci iného 
vzduchového nástroja vždy dodržiavajte postup 
spúšÍania odporúcaný výrobcom. 
Pri pripájaní/odpájaní hadice k vzduchovému kompresoru 
vždy vykonajte nasledujúce kroky. 
1. Skontrolujte, ci je spínac vo vypnutej polohe
(O) 
2. Skontrolujte, ci je výstupný tlak na nulovej hodnote
– otocte regulátor výstupného tlaku úplne proti smeru
pohybu hodinových ruciciek, cím sa tlak vzduchu na 
výstupe úplne zníži. 
POZNÁMKA: Pri otácaní regulátora výstupného tlaku v 
smere pohybu hodinových ruciciek sa tlak vzduchu na 
výstupe zvyšuje. Pri otácaní proti smeru pohybu 
hodinových ruciciek sa tlak vzduchu na výstupe znižuje. 

3. Nasaáte vinutú vzduchovú hadicu k rýchlospojke na
boku kompresore vtlačením upínacie častí hadice do 
rýchlospojky, kým sa poistný krúžok rýchlospojky 
neposunie smerom k hadici (zamknutá poloha) a 
nezaistí hadicu v rýchlospojke. 
4. Prepnite spínac do automatickej polohy (I).
5.Pockajte, kým prístroj nedosiahne maximálny tlak, 
ktorý je vyznacený na tlakomeri zásobníka. 
6.Otácaním regulátora výstupného tlaku nastavte 
regulátor na požadovaný tlak. Požadovaný tlak sa objaví 
na tlakomeri výstupu nástroja. 

Odpojenie vinutej vzduchovej hadice: 
1.Skontrolujte, ci je výstupný tlak na nulovej hodnote. 
2.Pri odpájaní hadice od rýchlospojky vždy pevne držte 
uvoÍnovaný koniec hadice. 
3. Odtiahnite poistný krúžok rýchlospojky 
smerom ku kompresoru, čím hadicu odistíte. 
Pevne uchopte a vytiahnite hadicu zapojenú k 
rýchlospojke. 

OPOZORILO 

Vzduchom pohánané nástroje môžu vyžadovaÍ vyššiu 
spotrebu vzduchu, ako je schopný zabezpeciÍ tento 
vzduchový kompresor. Pozrite návod k nástroju, aby 
nedošlo k poškodeniu nástroja a nevzniklo riziko 
poranenia osôb. 

VYPÚŠTANIE NÁDRŽE 
1. Aby nedochádzalo ku korózii zásobníka a prenikaniu
vlhkosti do použitého vzduchu, vzduchový zásobník 
kompresora je potrebné denne výpúš[a[. 
2. Vypnite vzduchový kompresor.
3. Tahajte za krúžok na poistnom ventile, kým tlakomer
zásobníka vzduchu neukáže hodnotu nižšiu ako 1,4 
bar. 
4. UvoÍnite krúžok.
5. VypúšÍacie ventily otvoríte ich otácaním proti smeru
pohybu hodinových ruciciek. 
6. Nahnite prístroj, aby z neho vytiekla vlhkosÍ do
vhodnej nádoby. 
POZNÁMKA: Kondenzát je znecisÍujúci materiál a musí 
sa likvidovaÍ v súlade s miestnymi predpismi. 
7. Pri upchaní vypúšÍacieho ventilu uvoÍnite všetko
tlak vzduchu, odstránte a vycistite ventil a znova ho 
namontujte. 

OPOZORILO 

OPOZORILO 

Pred vykonaním servisu vypnite vzduchový kompresor
a uvoÍnite z tlakového zásobníka všetok vzduch. Pri 
nevykonaní odtlakovania zásobníka pred pokusom 
odstrániÍ vypúš[ací môže dôjsÍ k závažnému 
poraneniu osôb. 

Riziko prasknutia. Nenastavujte regulátor 
výstupného tlaku tak, aby výstupný tlak bol vyšší 
ako vyznacený maximálny tlak vzduchového 
doplnku alebo nafukovanej položky. Nikdy 
nepoužívajte pri tlaku vyššom ako 8 bar. Pri 
nedodržaní by mohlo dôjsÍ k možnému závažnému 
poraneniu osôb.

Pred výmenou vzduchových nástrojov alebo 
odpojením hadice od výstupu vzduchu vždy 
skontrolujte, ci je spínac vo vypnutej polohe (O) a 
tlakomer ukazuje nulu. V opacnom prípade 
môže dôjsÍ k prípadnému závažnému osobnému 
poraneniu. 

UPOZORNENIE UPOZORNENIE 

UPOZORNENIE 

UPOZORNENIE 
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8. Otácajte vypúšÍací ventil v smere pohybu
hodinových ruciciek, kým sa tesne neuzavrie. 
KONTROLA POISTNÉHO VENTILA 

Nemanipulujte s poistným ventilom. AkýkoÍvek 
objekt uvoÍnený z tohto prístroja by mohol vyletieÍ a 
zasiahnuÍ vás. Pri nedodržaní by mohlo dôjsÍ k 
usmrteniu alebo závažnému poraneniu osôb. 

Poistný ventil automaticky uvoÍní tlak v prípade, keá tlak 
zásobníka vzduchu prekrocí predvolené maximum. Tento 
ventil je potrebné pred každý použitím skontrolovaÍ 
potiahnutím krúžku rukou. 

1. Zapnite vzduchový kompresor a pockajte, kým sa
zásobník naplní. Kompresor sa vypne, keá tlak 
dosiahne predvolené maximum. 
2. Vypnite vzduchový kompresor.
3. Potiahnutím krúžku na poistnom ventile uvoÍníte
vzduch na tri až päÍ sekúnd, co umožní uvoÍnenie 
natlakovaného vzduchu. UvoÍnite krúžok. Poistný ventil 
musí predtým, ako sa vypustí všetok stlacený vzduch 
zo zásobníka tlakovej nádoby, vynulovaÍ a udržaÍ tlak. 
4. AkákoGvek ztráta vzduchu po vykonaní vyššie
uvedených krokov signalizuje problém s poistným 
ventilom. Predtým, ako budete áalej používaÍ 
vzduchový kompresor, prerušte prácu a vyhÍadajte 
servis. 

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA 
Pri cistení plastových dielov nepoužívajte rozpúšÍadlá. 
Väcšina plastov je náchylná na poškodenie vplyvom 
rôznych druhov komercných rozpúšÍadiel a pri ich použití 
by sa mohli poškodiÍ. Na odstránenie špiny, prachu, 
oleja, maziva a pod. použite cisté tkaniny.  

OPOZORILO 

OPOZORILO 

OPOZORILO 

OPOZORILO 

 MAZANIE 

Všetky ložiská v tomto prístroji sú namazané 
dostatocným množstvom mazivom vysokej akosti na 
celú životnosÍ prístroja pri bežných prevádzkových 
podmienkach. Preto nie je potrebné žiadne áalšie 
mazanie. 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Prístroj nevyhadzujte do odpadu, ale 
recyklujte. Prístroj, príslušenstvo a obal je 
potrebné separovaÍ a recyklovaÍ 
spôsobom neškodným pre životné 
prostredie. 

Pred cistením alebo vykonávaním opráv na 
vzduchovom kompresore vždy uvoÍnite všetok tlak a 
nechajte jednotku na dotyk vychladnúÍ. 

Pri servise používajte len identické náhradné diely. 
Pri použití iných dielov vzniká riziko poškodenia 
prístroja. 

Dbajte na to, aby do kontaktu s plastovými dielmi 
nikdy neprišli brzdové kvapaliny, benzín, ropné 
produkty, prenikavé oleje a pod. Chemikálie môžu 
poškodiÍ, oslabiÍ ci zniciÍ plast, co môže spôsobiÍ 
závažné osobné poranenie.  

Ak uniká vzduch po uvoÍnení krúžku alebo ak sa 
poistný ventil zasekne a nedá sa ovláda[ pomocou 
krúžku, nepoužívajte vzduchový kompresor, kým 
poistný ventil nevymeníte. Pri používaní 
vzduchového kompresora v tomto stave by mohlo 
dôjsÍ k závažnému poraneniu osôb. 

Pocas údržby vždy používajte chránice zraku. Ak 
pri práci vzniká prach, používajte aj protiprachovú
masku. 

NEBEZPEČENSTVO

UPOZORNENIE 

UPOZORNENIE 

UPOZORNENIE 

UPOZORNENIE
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Maximálny prevádzkový tlak: 8 bar 
Maximálny pracovný tlak: 6 bar 

HP /W /min. DB(A) 

0,33 / 240 4600. 93. 

Hladina akustického tlaku meraná vo voÍnom dosahu vo 
vzdialenosti 4 m pri maximálnom pracovnom tlaku. 

Hodnota akustickej hladiny sa môže zvýšiÍ z 1 na 10 dB(A) 
v závislosti od prostredia, v ktorom je kompresor 
nainštalovaný. 

SYMBOLY 

SYMBOL NÁZOV 

Buáte ostražití 

Zhoda CE 

Pred spustením zariadenia si 
pozorne precítajte tento návod. 

Používajte chránice sluchu 

Riziko poranenia. Nesmerujte prúd 
vzduchu na telo. 
Nepoužívajte stlacený vzduch na 
dýchanie. Neprenášajte pocas 
maÍovania. 

Riziko prasknutia. 

Aby nevniklo riziko úrazu elektrickým 
prúdom, nevystavujte dažáu. 
Skladujte v interiéri. 

Riziko úrazu elektrickým prúdom. 
Nebezpecné napätie. 

Odpadné elektrické prístroje 
sa nesmú likvidovaÍ spolu s 
komunálnym odpadom. Recyklujte v, 
existujúcich zariadení. 
Informácie o recyklovaní získate na 
miestnom úrade alebo u predajcu. 

UPOZORNENIE 
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PROBLÉM PRAVDEPODOBNÉ PRÍŠINY RIEŠENIA 

Motor sa 
nespustí alebo 
nenaštartuje. 

Akumulátor nie je úplne 
nainštalovaný. Vyberte a znova vložte akumulátor 

Spínac napájania je vo vypnutej 
polohe (O). 

Prepnite spínac napájania do zapnutej polohy (I). 

Akumulátor treba nabiÍ. Vyberte akumulátor a plne nabite akumulátor v nabíjacke 
akumulátorov. 

Aktivovala sa tepelná ochrana 
preÍaženia motora. 

Vypnite vzduchový kompresor, odpojte napájací kábel a 
pockajte, kým motor nevychladne. 

Vyhorela poistka alebo sa aktivoval 
istic. 

Nechajte kompresor opravi[ kvalifikovanému technikovi. 

Tlak vzduchovej nádrže prekracuje 
predvolený limit spínacieho tlaku. 

Motor sa spustí automaticky, keá tlak v nádrži klesne pod 
vypínací tlak. 

Bezpecnostný ventil je zaseknutý v 
otvorenom stave. 

Vycistíte alebo vymente bezpecnostný ventil. 

Elektrické pripojenia sú uvoÍnené. 

Motor, kondenzátor alebo poistný 
ventil sú chybné. 

Motor beží 
spojite, keá 
je spínac 
napájania 
v zapnutej 
polohe I. 

Tlakový spínac nevypne motor, keá 
vzduchový kompresor dosiahne 
vypínací tlak a aktivuje sa poistný 
ventil. 

Prepnite spínac napájania do vypnutej polohy (O). Ak 
sa motor nevypne, odpojte vzduchový kompresor. Ak je 
tlakový spínac chybný, vymente ho. 

Kapacita kompresora je 
nedostatocná. 

Skontrolujte vzduchové požiadavky príslušenstva, ktoré 
práve používate. Ak sú vyššie ako SCFM (štandardné 
kubické stopy za minúty, strana 2) a tlak dodávaný 
kompresorom, je potrebný vzduchový kompresor s vyššou 
kapacitou. Väcšina príslušenstva má predpísané 25 % 
skutocnej hodnoty SCFM pri spojitej prevádzke. 

Regulátor 
nareguluje tlak. 

Regulátor alebo jeho interné diely sú 
znecistené alebo poškodené. Vymente regulátor. 
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PROBLÉM PRAVDEPODOBNÉ PRÍŠINY RIEŠENIA 

Tlak je nízky 
alebo je 
nedostatok 
vzduchu. 

Dochádza k únikom na jednej z 
armatúr. 

Skontrolujte armatúry pomocou mydlovej vody. Armatúry 
s netesnosÍami utiahnite alebo znova utesnite (použite 
inštalatérsku pásku alebo vlákna). NedoÍahujte ich príliš 
silno. 

VypúšÍací ventil nádrže je otvorený. Zatvorte vypúšÍací ventil. 

Vstup vzduchu je obmedzený. Vycistite vetracie otvory na plášti motora. 

Dlhodobé nadmerné používanie 
vzduchu. 

Zmenšite množstvo použitého vzduchu. 

Vo vzduchovej hadici je diera. 
Skontrolujte vzduchovú hadicu a v prípade potreby ju 
vymente. 

Nádrž netesní. 
Nádrž okamžite vymente. Nepokúšajte sa ju opraviÍ. 

Ventil netesní. Skontrolujte opotrebované diely a v prípade potreby ich 
vymente. 

Vo výstupe 
vzduchu je 
vlhkosÍ. 

Vo vzduchovej nádrži dochádza 
ku kondenzácii, co je spôsobené 
vysokou hladinou atmosférickej 
vlhkosti alebo preto, lebo vzduchový 
kompresor nebol spustený 
dostatocne dlho. 

Vypustite vzduchovú nádrž po každom použití. Vo vlhkom 
pocasí vypúšÍajte vzduchovú nádrž castejšie a použite 

Kompresor sa 
prehrieva. 

Ventilácia je nedostatocná. 
Premiestnite kompresor na miesto s chladným, suchým a 
dobre cirkulujúcim vzduchom. 

Chladiace plochy sú znecistené. 

Dôkladne vycistite všetky chladiace plochy na cerpadle a 
motore. 

Ventil netesní. Vymente opotrebované diely a znova ich zmontujte 




