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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 



 



157  

  Čeština  
 

  POPIS  
1. REGULÁTOR VÝSTUPNÍHO TLAKU 
2. POJISTNÝ VENTIL 
3. TLAKOMER VZDUCHOVÉ NÁDOBY 
4. TLAKOMER VÝSTUPU Z REGULÁTORU 
5. RYCHLOSPOJKA - ZDÍTKA 
6. SPÍNAČ AUTO ON/OFF (AUTOMATIKU 
ZAPNOUT/ VYPNUTO) 
7. 40 V LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR (prodávaný 
samostatnE) 
8. VZDUCHOVÁ NÁDOBA 
9. VYPOUŠTECÍ VENTIL VZDUCHOVÉ NÁDOBY 
10. NABÍJEČKA (prodávaná samostatnE) 

 
 
 

BEZPEČNOTNÍ POKYNY 

 Uschovejte tyto pokyny. 
1. BEZPEČNOST PRACOVNÍ OBLASTI 
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobUe 
osvEtlený.  
Zatarasené a tmavé prostory vedou k nehodám. 
Podlaha nesmí být kluzká. 
b) Nepracujte s tímto elektrickým pUístrojem ve 
výbušných prostUedí, napUíklad v pUítomnosti 
hoUlavých kapalin, plynu nebo prachu. Elektricky 
pohánEné pUístroje vytváUí jiskry, které mohou zapálit 
prach nebo výpary. 
c) Udržujte dEti, pģihlížející a kolemstojící 
stranou bEhem práce s pUístrojem. 
d) Elektrické pUístroje vytváģí jiskry, které mohou 
zapálit prach nebo výpary. Udržujte dEti, pUihlížející a 
kolemstojící stranou bEhem práce s pUístrojem. 
Rozptylování m]že zp]sobit ztrátu kontroly. 
e) Používejte vzduchový kompresor v otevUené 
oblasti alespoO 457 mm od jakékoliv zdi či 
objektu, který by mohl omezit tok čerstvého 
vzduchu do ventilačních otvor]. 

 
2. BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ČÁSTÍ  
a)PUedcházejte tElesnému kontaktu s 
uzemnEnými nebo zemnEnými povrchy, napUíklad 
trubkami, 
radiátory, sporáky a lednicemi. Je zde zvýšené 
nebezpečí zásahu elektrickým proudem, pokud je vaše 
tElo uzemnEno. 

b) Nevystavujte elektrické pUístroje dešti nebo vysoké 
vlhkosti. Voda vnikající do elektricky pohánEného 
pUístroje zvyšuje nebezpečí elektrického úrazu. 
c) Nepoškozujte kabel. Nikdy nenoste pUístroj za 
kabel nebo za kabel netahejte, abyste odpojili vidlici 
ze zásuvky. Udržujte kabel mimo horké plochy, olej, 
pohyblivé součásti nebo ostré hrany. Poškozené kabely 
ihned vymEOte. Poškozené kabely zvyšují nebezpečí 
elektrického úrazu. 
d) Pokud používáte elektricky pohánEný nástroj 
ve venkovním prostģedí, používejte prodlužovací 
kabel určený pro venkovní použití. Kabely jsou 
vhodné 
pro venkovní prostUedí a snižují nebezpečí elektrického 
úrazu. 

 
3. OSOBNÍ BEZPEČNOST 
a) Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy noste 
ochranu zraku. Bezpečnostní výbava jako respirátor, 
protiskluzová obuv, ochranná pUilba nebo ochrana sluchu 
je nutná pro pUíslušné podmínky pro snížení rizika 
osobního poranEní. 
b) BEhem údržby noste vždy ochranu sluchu a očí 
s bočními štíty. Pochybení tak m]že zp]sobit 
vniknutí cizího tElesa do očí a zp]sobit jiná možná 
vážná poranEní osob. 
c) ZamEstnavatel a nebo uživatel musí zajistit nošení 
správné ochrany zraku. 
d) Doporučujeme bezpečnostní masku Wide 
Vision pUi nošení dioptrických brýlí nebo 
standardní bezpečnostní brýle s postranními štíty 
pUed odlétávajícími částicemi zepUedu a z boku. 
e) PUed použitím zajistEte kompatibilitu pUíslušenství. 
f) PUečtEte a pochopte návod k obsluze pro jakékoliv 
pUíslušenství nebo pUed použitím kompresoru.              
g)V nĕkterých pUípadech je nutná doplOková 
bezpečnostní ochrana. NapUíklad pracovištE m]že 
být vystaveno úrovni hluku, která m]že poškodit 
sluch. ZamEstnavatel a uživatel musí zajistit nezbytnou 
ochranu sluchu a obsluha a kdokoliv další ji musí 
na pracovišti nosit. NEkterá prostUedí vyžadují požití 
ochranné helmy. 
h) Bu@te ve stUehu, hlídejte, co dEláte a používejte 
zdravý rozum pUi provozu tohoto výrobku. Nástroj 
nepoužívejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, 
alkoholu nebo lék]. Chvíle nepozornosti pUi práci s tímto 
elektricky pohánEným pUístrojem m]že zp]sobit vážná 
poranEní osob. 
i) SprávnE se oblékejte. Nenoste volný odEv nebo 
šperky. SepnEte si dlouhé vlasy. Udržujte svoje vlasy, 
odEv a rukavice mimo pohybující se části. Volný odEv, 
šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny do 
pohybujících se částí. 

PUečtEte a porozumte štítk]m pUístroje a návodu. 
Pochybení tak m]že zp]sobit vážné osobní poranEní či 
smrt. 

UPOZORNDNÍ 
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j) NepUeceOujte se. Udržujte Uádné postavení a 
rovnováhu po celou dobu práce. Správné postavení 
a rovnováha umožnuje lepší ovládání pUístroje v 
neočekávaných situacích. 
k) Nepoužívejte na žebUíku nebo na nestabilní ploše. 
Stabilní postavení na pevné ploše umožnuje lepší 
ovládání pUístroje v neočekávaných situacích. 
l) Tento pUístroj není určen pro použití dEtmi do 8 let, 
osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut 
dohled nebo pokyny týkající se používání spotUebiče 
osobou odpovEdnou za jejich bezpečnost. DEti 
si nesmí s pUístrojem hrát. DEti nesmí bez dozoru 
provádEt čistEní a údržbu. 
4. POUŽITÍ A PÉČE O PTÍSTROJ 
a)NepUesahujte jmenovitý tlak žádného dílu systému.  
b)ChraOte materiálové a vzduchové vedení pUed 
poškozením či proražením. Udržujte hadici a napájecí 
kabel mimo olej, chemikálie, rozpouštEdla, vlhké podlahy 
a ostré hrany. 
c) Zkontrolujte hadice na opotUebení a únik pUed 
každým použitím, zabezpečte všechna spojení. 
Nepoužívejte, pokud zjistíte poškození. 
d) Kupte novou hadici či zavolejte do nejbližšího 
servisního centra pro odzkoušení nebo opravu.  
e)  Pomalu uvolnEte veškerý tlak v systému. Prach 
a nečistoty mohou být nebezpečné. 
f)  Ukládejte nevyužívané pUístroje mimo dosah dEtí a 
jiných nepoučených osob. PUístroje jsou nebezpečné v 
rukou nekvalifikovaných uživatel]. 
g) PUístroje pečlivE udržujte. TádnE udržované 
pUístroje se snadnEji ovládají. 
h) Zkontrolujte vychýlení nebo zasekávání 
pohybujících se částí, rozbité části a každé jiné 
podmínky, které mohou ovlivnit funkci pUístroj]. 
Pokud je poškozen, musí být pUístroj pUed použitím 
opraven. 
i) Mnoho úraz] je zp]sobeno nedostatečnou držbou 
pUístroj]. 
j) Nikdy nemiUte pUístroj na sebe či ostatní. 
k) Udržujte povrch vzduchového kompresoru suchý, 
čistý a bez mastnot a oleje. Udržujte povrch vzduchové 
stanice suchý, čistý bez mastnot a oleje. Nikdy 
nepoužívejte brzdovou kapalinu, benzín, ropné výrobky 
ani silná rozpouštEdla pro čištEní pUístroje. Tyto pokyny 
d]slednE dodržujte, aby nedošlo k poškození krycího 
plastu. 
5. SERVIS 
a)PUístroj musí být opravován pouze odborným 
opraváUem s pUíslušnou technickou kvalifikací. 

Neodborná údržba nebo opravy provádEné svépomocí 
mohou být pUíčinou úrazu. 
b炸Odpojte napájení, otevUete vypouštEcí ventil pro 
dekompresi nádrže a nechejte vodu vytéci a nechejte 
kompresor vzduchu zchladit pUed údržbou. Po 
vypnutí kompresoru otočte regulátor tlaku proti smEru 
hodinových ručiček. 
c)Pokud opravujete, používejte pouze stejné 
náhradní díly. Dodržujte pokyny v části manuálu 
Údržba. Použití nedovolených díl] nebo zanedbání 
pokyn] v ÚdržbE m]že zp]sobit nebezpečí poranEní. 

 

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
1. Poznejte sv]j vzduchový kompresor. TádnE si 
prostudujte návod k obsluze. D]kladnE si pUečtEte 
informace týkající se používání pUístroje, jeho omezení a 
seznamte se s možným nebezpečím, kterého je nutné se 
vyvarovat. Tyto pokyny d]slednE dodržujte, aby nedošlo 
ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo 
zranEní. 
2. Po každém denním použití vypus[te z nádrže 
vlhkost. Pokud se stanice nebude používat, je ideální 
vypouštEcí ventil nechat otevUený do dalšího požívání. 
To umožnuje kompletní odpuštEní vlhkosti a pomáhá 
zabránit korozi v nádrži. 
3. Nebezpečí požáru nebo výbuchu. NestUíkejte 
hoUlavé kapaliny v malém prostoru. StUíkací oblast 
musí být dobUe vEtrána. NekuUte, když stUíkáte nebo v 
blízkosti otevUeného ohne či jisker. Udržujte vzduchový 
kompresory alespoO 4,6 m od stUíkané oblasti a všech 
výbušných výpar]. 
4. Riziko protržení. NeseUizujte regulátor tak, aby na 
výstupu byl tlak vyšší jak označená maximální hodnota 
tlaku doplOku a/nebo nafukovaného pUedmEtu. Nikdy 
nepoužívejte tlak vyšší než 8 bar. 
5. PravidelnE používejte tlakomEr pUi huštEní 
pUedmEtu pro kontrolu tlaku vzduchu. 
6. PUístroj lze pUipojit k jištEnému okruhu 
(pojistkou či jističem). Ochranné zaUízení se 
nastavuje na 10 A 
proud a uživatel provede nezbytný test dle oddílu 18.2.2 
smErnice EN 60204-1: 2006, zda je ochranné zaUízení 
zp]sobilé. 
7. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem 
nevystavujte vodE (dešti) nebo prachu; skladujte 
uvnitU. 
8. RočnE prohlížejte nádrž na rez, jemné hluboké dírky 
či další nepUesnosti, které mohou zp]sobovat 
nebezpečí. Nikdy nelisujte či nevrtejte otvory do 
vzduchové nádrže. 
9. UjistEte se, že hadice není ucpána či pUeložena. 
Zamotané hadice mohou zp]sobit ztrátu rovnováhy či 
postavení a m]že dojít k poškození. 
10. Kompresor používejte jen k zamýšlenému 
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účelu. NemEOte ani neupravujte pUístroj z 
výchozího nastavení. 
11. Vždy se vyvarujte nesprávné obsluhy tohoto
pUístroje, m]že dojít k poranEní vás i ostatních. 
12. Po pUístroji nikdy nešlapte ani na nEm nest]jte.
Dodržíte-li toto pravidlo, snížíte nebezpečí vážných 
osobních poranEní. 
13. Nikdy nenechávejte pUístroj nehlídaný s 
pUipojenou spirálovou hadicí. 
14. Nepoužívejte pUístroj, který nemá čitelný varovný
štítek. 
15. Zastavte používání pUístroje či hadice, pokud
netEsní či nepracuje správnE. 
16. Vždy odpojujte zdroj vzduchu a napájení, když
provádíte seUizování, čistíte, nebo když se pUístroj 
nepoužívá. 
17. Nepokoušejte se vzduchový kompresor pUesouvat
nebo pUenášet za hadici. 
18. Váš pUístroj m]že vyžadovat vyšší spotUebu
vzduchu, než je schopen vzduchový kompresor 
dodat. 
19. Vždy dodržujte všechna bezpečnostní pravidla
doporučená výrobcem vašeho kompresoru a 
navíc i všechna bezpečnostní pravidla 
vzduchového kompresoru. Dodržíte-li toto pravidlo, 
snížíte nebezpečí vážných osobních poranEní. 
20. Proud stlačeného vzduchu nikdy nesmEUujte na
žádné osoby, zvíUata. Dávejte pozor, aby se nefoukali 
prach a nečistoty na sebe či ostatní. Dodržíte-li toto, 
snížíte nebezpečí poranEní. 
21. Tento pUístroj nepoužívejte pro rozstUik
chemikálií. Své plíce m]žete poškodit inhalací 
toxických výpar]. Respirátor je nutný v prašném 
prostUedí či pUi lakování. Nepoužívejte, když 
malujete. 
22. PravidelnE kontrolujte kabely a hadice nástroje,
a pokud jsou poškozeny, nechejte jej vymEnit v 
autorizovaném servisu. MEjte neustále pod kontrolou 
umístEní kabelu. Dodržíte-li výše uvedené, snížíte 
nebezpečí poranEní elektrickým proudem a požáru. 
23. Zkontrolujte, zda nejsou nEjaké díly poškozeny.
PUed dalším používáním vzduchového kompresoru je 
UádnE zkontrolujte, aby se zajistil správný provoz a 
provádEla se jejich zamýšlená funkce. 
24. Zkontrolujte seUízení pohyblivých částí, spojení
pohyblivých částí, rozbité části upevOovadla a další 
jiné podmínky, které mohou ovlivnit funkci 
pUístroje. Pokud je kryt nebo nEjaká část poškozena, 
musí se UádnE opravit nebo vymEnit servisním 
stUediskem. Tyto pokyny d]slednE dodržujte, aby 
nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem 
nebo zranEní. 

25. Tento pUístroj začleOuje díly, napUíklad spínač,
zásuvky a podobné, které vytváUí jiskry a 
elektrický oblouk a z tohoto d]vodu musí být, 
napUíklad v garáži, umístEno v prostoru pro 
skladování pUístroje nebo více jak 460 mm nad 
podlahou. 
26. Nikdy neskladujte pUístroj s pUipojeným
vzduchem. Skladování nástroje s pUipojeným vzduchem 
m]že mít za následek vážné poranEní osob. 
27. ChraOte své plíce. PUi práci používejte obličejový
štít nebo protiprašný respirátor, pokud pUi práci 
vznikají jemné odpadové piliny. Dodržíte-li toto 
pravidlo, snížíte nebezpečí vážných osobních poranEní. 
28. Nepoužívejte spirálové vzduchové hadice
nad jmenovitý tlak. Dodržíte-li toto pravidlo, snížíte 
nebezpečí vážných osobních poranEní. 
29. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
nahrazen pouze výrobcem nebo povEUeným 
servisním stUediskem za účelem minimalizace 
nebezpečí. 
30. Uschovejte tyto pokyny. Dívejte se na ne často a
používejte je pro poučení ostatních, kteUí budou používat 
tento pUístroj. Uschovejte si tento návod, abyste se k 
nEmu mohli v budoucnosti vrátit. 
31. Obsluhujte pUístroj z pUedního ovládacího panelu.

32. BEhem funkce zaUízení se mohou nEkteré díly
pUístroje zahUívat. Používejte osobní ochranné 
pom]cky, 
jako rukavice, abyste se nezranili vysokou teplotou. 
33.Spínač musí být ve vypnutém stavu pUed 
opEtovným vložením akumulátoru. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Kapacita nádrže vzduchu 2 l 

Pr]tok vzduchu 40 l/min 

Max provozní tlak max. 8 bar 

Napětí 24 V

TlakomEry Pr]mEr 40 mm 

Hmotnost bez akumulátoru 5,3 kg 

Provozní prostUedí +5~40 °C 

Relativní vlhkost < 50 % 

NadmoUská výška Š 1 000 m 

Skladovací prostUedí -25~+55 °C 

Jmenovitý proud 10 A 

Jmenovitý zkratový proud 8 kA 

Otáčky motoru 4600/min 
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POZNEJTE SVUJ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR. 
Viz obrázek 1. 
Bezpečné používání tohoto pUístroje vyžaduje pochopení 
informací na pUístroji a v tomto návodu k použití jako 
i znalost úkolu, který budete provádEt. PUed použitím 
tohoto pUístroje se seznamte se všemi charakteristikami 
obsluhy a bezpečnostními požadavky. 

PUenášecí rukoje[ 
Vzduchový kompresor lze pohodlné pUenášet za rukoje[. 

VypouštEcí ventil 
VypouštEcí ventil na nádrži je pro vypouštEní 
kondenzátu, zabraOuje se tak korozi. 

Bezolejové čerpadlo 
Bezolejové čerpadlo snižuje potUebu údržby. 

Regulátor vstupního tlaku 
Ovládejte množství toku vzduchu do hadice regulátorem 
tlaku. 
Rychlospojka 
Vzduchový kompresor má rychlospojku umístEnou na 
boku stanice. 

TlakomEr vstupu z regulátoru 
Aktuální pracovní tlak je zobrazeno na tlakomEru vstupu 
z regulátoru. Tlak lze seUizovat otáčením regulátoru 
vstupu tlaku. 

Pojistný ventil 
Pojistný ventil je navržen pro automatické uvolnEní 
vzduchu, pokud tlak ve vzduchové nádrži pUesáhne 
pUednastavené maximum. 

TlakomEr vzduchové nádoby 
TlakomEr vzduchové nádoby ukazuje tlak ve vzduchové 
nádrži. 

Vertikální skladování 
Vzduchový kompresor byl navržen pro bezpečný chod v 
horizontální či vzpUímené poloze. NejvEtší pUípustný 
sklon od vodorovné roviny je 10°. 

PROVOZ 
PTIPOJENÍ VZDUCHOVÉ HADICE KE 

KOMPRESORU 
1. Levou rukou zatlačte rychlospojku k tElesu
kompresoru. 
2. PevnE zatlačte kolíkovou část rychlospojky na

vzduchové hadici do zdíUkové části rychlospojky a 
uvolnEte zámek hadice zdíUkové části rychlospojky do 
jeho polohy. 

Obr. 2 

SPIRÁLOVÁ 
HADICE 

POZNÁMKA: PUi pUipojování a odpojování vzduchové 
hadice snižte tlak regulátoru na minimum a vypus[te 
vzduch z hadice. 

PROVOZ 
AKUMULÁTOR (prodáváno samostatné) 
DULEŽITÉ! Akumulátor není nabit, když jej zakoupíte. 
PUed prvním použitím vzduchového kompresoru 
vložte akumulátor do nabíječky a nabijte. ZajistEte 
pUečtení všech bezpečnostních opatUení a postupujte 
podle pokyn] v části Nabíjení akumulátoru. (prodáván 
samostatnE) 
Instalace (Viz obrázek 3). 
1.Srovnejte jazýček (3) akumulátoru s dutinou (4) v 
pUihrádce vzduchového kompresoru.  
2.Uchopte pevnE vzduchový kompresor (2). 
3. Zasunujte akumulátor do pUihrádky, až uslyšíte
zaklapnutí akumulátoru ve své poloze. 
4. Akumulátor nenasazujte silou. Mel by
sklouznout do polohy a „zacvaknout“. 

Demontáž (Viz obrázek 3). 
1. StisknEte a držte blokovací pojistku (1) akumulátoru.
2. Uchopte pevnE vzduchový kompresor (2) vytáhnEte
akumulátor z pUihrádky. 
POZNÁMKA: Akumulátor je nutno usadit do 
pUihrádky pevnE, aby se omezilo náhodné 
vytláčení. 
Pro vyndání m]že být zapotUebí trochu více 
síly. 
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UPOZORNDNÍ 

UPOZORNENÍ 

PUíliš vysoký tlak vzduchu zp]sobí nebezpečí 
prasknutí. OvEUte maximální jmenovitý tlak daný 
výrobcem pro náUadí a pUíslušenství na vzduch. 
Regulátor výstupního tlaku nesmí pUekročit daný 
maximální tlak. 

6. NasuOte UádnE akumulátor do vzduchového
kompresoru. 
7. ZapnEte kompresor (ON) posunutím spínače do
polohy AUTO/ON (automatika/zapnuto) a ponechte 
vytvoUit ve vzduchové nádobE tlak. Jakmile tlak vzduchu 
dosáhne maximálního pUednastaveného tlaku („vypínací“ 
tlak), automaticky se kompresor vypne. 
8. Pomalu otáčejte regulátor tlaku ve smyslu chodu
hodinových ručiček pro otevUení proudu vzduchu z 
výstupního otvoru, dokud se nedosáhne požadovaného 
výstupního tlaku. 
Obr. 4 OTEVTENO 

TLAKOMDR 
VZDUCHOVÉ 
NÁDOBY 
TLAKOMDR 
VÝSTUPU Z 
REGULÁTORU 

SPUŠTENÍ 
1. PUed každým uvedením do provozu se ujistEte, že
spínač je v poloze OFF (vypnuto). 
2. UmístEte vzduchový kompresor na rovný, vodorovný
povrch. 
3. UvolnEte (eliminujte) tlak ze systému. Pomalým
otáčením vypouštEcího ventilu smErem doleva 
vypustíte ze vzduchové nádoby nahromadEný vodní 
kondenzát. Jakmile všechna voda vyteče, uzavUete 
vypouštEcí ventil. POZNÁMKA: Vzduchovou nádobu 
nelze natlakovat, pokud bude vypouštEcí ventil 
otevUen. 
4. Otočte regulátor tlaku proti smyslu chodu hodinových
ručiček pro uzavUení proudu vzduchu z výstupního 
otvoru. 
5. PUipojte vzduchovou hadici a pUíslušenství.

POZNÁMKA: Vzduchový kompresor se automaticky 
zapne, jakmile tlak vzduchové nádoby poklesne pod 
minimální pUednastavený tlak ( „zapínací“ tlak). 

UPOZORNENÍ 
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Obr. 3 

NEBEZPEČÍ 

Noste vždy ochranu zraku s bočními štíty. Pochybení 
tak m]že zp]sobit vniknutí cizího tElesa do oči a 
zp]sobit jiná možná vážná poranEní osob. 

NeprodlenE vymEOte akumulátor nebo nabíječku, 
pokud je akumulátor nebo kabel nabíječky 
poškozen. 
Zkontrolujte, že je pUed vložením akumulátoru 
spínač napájení v poloze OFF (vypnuto). 
Zkontrolujte, zda je akumulátor vyjmut a spínač v 
poloze OFF (vypnuto) pUed kontrolou, nastavením 
nebo provádEním údržby na jakékoliv části 
kompresoru. 
PUečtEte si, porozumte a postupujte podle pokyn] 
obsažených v oddílu nazvaném Nabíjení. 
Pokud dochází k úniku elektrolytu je elektrolyt 
korosivní a toxický. NENECHTE vniknout elektrolyt 
do zraku, na pokožku a nepolykejte jej. 

Akumulátor NELIKVIDUJTE v domovním odpadu. 
Akumulátor se musí pUed likvidací pUístroje z pUístroje 
ručnE odstranit. 

Nedemontujte kontrolní ventil, vypouštEcí ventil 
nádoby či výpustní ventil se vzduchem v nádobE — 
vypustíte nejprve nádobu. Pochybení  pUi 
odtlakování nádrže m]že zp]sobit výbuch anebo 
vážný úraz. 
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POUŽITÍ 
Vzduchový kompresor se používá ve spojení s mnoha 
nástroji na bázi fungování stlačeného vzduchu. Sla@te 
všechny nástroje s možnostmi vzduchového kompresoru. 
Výrobek lze používat pro níže uvedené účely: 
ズ obsluhuje nEkteré vzduchem pohánEné nástroje 
ズ obsluha vzduchových doplOk] jako vzduchových 

trysek a hustilek 
ズ obsluhuje nEkteré vzduchem pohánEné rozstUikovací 

výrobky 

TRANSPORT VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU 
PUesun vzduchového kompresoru: 
Zkontrolujte, zda je spínač auto on/off v poloze (O). 

AUTOMATIKA/VYPNUTO 
PUepnete spínač do polohy auto (I) pro zapnutí 
kompresoru. Pro vypnutí vzduchového kompresoru 
pUepnEte spínač do polohy OFF / vypnuto (O). 

POZNÁMKA: Když je kompresor v poloze automatika 
(I), kompresor se automaticky opEt zapne pUi poklesu 
tlaku ve vzduchové nádobE pod hranici 
pUednastaveného tlaku. Dojde též k vypnutí, pokud se 
dosáhne maximálního tlaku. 

PTIPOJENÍ/ODPOJENÍ HADIC KE VZDUCHOVÉMU 
KOMPRESORU 
Pii pUipojování pneumatické hUebíkovačky nebo 
jiného vzduchového nástroje vždy dodržujte 
doporučení výrobce pUi spouštEní. PUi 
pUipojení/odpojení hadice od vzduchového 
kompresoru prove@te vždy následující. 
1. ZajistEte, aby byl spínač auto/off (automatika/vypnuto)
v poloze OFF / vypnuto (O). 
2. Snižte vstupní tlak regulátoru na nulu plným
otočením regulátoru doleva. 
POZNÁMKA: Otáčení regulátoru doprava zvyšuje 
tlak vzduchu na výstupu. Otáčení doleva snižuje 
tlak vzduchu na výstupu. 
3. PUipojte vzduchovou hadici k rychlospojce na boku
kompresoru vtlačením upínací část hadice do 
rychlospojky, dokud se pojistný kroužek 
rychlospojky neposune smErem k hadici (zamčená 
poloha) a nezajistí hadici v rychlospojce. 
4. ZapnEte hlavní vypínač do polohy automatika [auto] (I).

5. Nechejte pUístroj dosáhnout maximálního tlaku
zobrazeného na tlakomEru vzduchové nádoby. 
6.Nastavte regulátor na požadovaný tlak otáčením 
regulátoru tlaku. Požadovaný tlak se objeví na 
tlakomEru vstupu z regulátoru. 
Pro odpojení spirálové vzduchové hadice: 
1. Snižte vstupní tlak z regulátoru na nulu.
2. Pii odpojování hadice od rychlospojky vždy pevné
držte volný konec hadice. 
3. ZatáhnEte pojistný kroužek rychlospojky smErem ke

kompresoru, tím hadici odjistíte.
4. Pevným uchopením vytáhnete hadici, která je

pUipojena k rychlospojce.
5. PUipojení a odpojení pneumatických nástroj] od 
vzduchového kompresoru. 
POZNÁMKA: Každý nástroj je jiný. Podívejte se do 
pokyn] výrobce pUed pUipojením a použitím nástroje 

UPOZORNENÍ 

Vždy se ujistEte, že je spínač v poloze OFF / 
Vypnuto (O) a tlakomEr výstupu z regulátoru 
ukazuje nulový tlak pUed výmEnou vzduchových 
nástroj] nebo odpojením hadice od výstupní 
rychlospojky. Zanedbání tohoto m]že zp]sobit 
pUípadné vážné osobní poranEní. 

Nikdy nepoužívejte v prašném či jinak 
kontaminovaném prostUedí. Použití vzduchového 
kompresoru v tomto typu prostUedí m]že zp]sobit 
poškození kompresoru. 

Nikdy nepUesahujte jmenovitý tlak vzduchového 
nástroje doporučený výrobcem. Pii použití 
vzduchového kompresoru jako hustilky vždy dodržujte 
pokyny maximálního huštEní uvedené výrobcem 
pUedmEtu, který je tUeba hustit.

NepUipojujte žádné nástroje k otevUenému konci 
hadice, dokud se nedokončí spouštEní. PUedčasné 
pUipojení nástroje má za následek náhodný chod 
zp]sobující vážné osobní poranEní. 

UPOZORNENÍ UPOZORNENÍ

UPOZORNDNÍ UPOZORNDNÍ 

UPOZORNDNÍ UPOZORNDNÍ 
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UPOZORNENÍ 

Vzduchové nástroje mohou vyžadovat vyšší 
spotUebu vzduchu, než je schopen kompresor 
dodat. Zkontrolujte návod k vzduchovému nástroji, 
abyste zabránili jeho poškození či osobnímu 
poranEní. 

VYPOUŠTENÍ NÁDRŽE 
1. Aby se zabránilo korozi nádoby a zvlhčování vzduchu,
je tUeba vzduchovou nádobu dennE vypouštEt. 
2. Vypnete vzduchový kompresor.
3. Vytáhnete pojistný ventil pomocného kroužku k
uvolnEní tlaku, dokud tlakomEr nádoby neukazuje ménE 
než 1,4 bar. 
4. UvolnEte kroužek pojistného ventilu.
5. Otáčejte vypouštEcím ventilem vzduchové
nádoby proti smyslu chodu hodinových ručiček. 
6. Naklopte nádobu a vylijte zkondenzovanou vodu do
vhodné nádoby. 
POZNÁMKA: Kondenzát je odpadní materiál a musí se 
likvidovat v souladu s místními naUízeními. 
7. Je-li vypouštEcí ventil ucpán, uvolnEte veškerý tlak z
nádoby, demontujte a vyčistEte vypouštEcí ventil, pak 
jej zpEt nainstalujte. 

UPOZORNENÍ 

VypnEte kompresor a pUed údržbou uvolnEte 
veškerý vzduch z nádoby. Pochybení pUi odtlakování 
pUed pokusem demontovat ventil m]že zp]sobit 
vážný úraz. 

8. Otáčejte vypouštEcím ventilem, ve smyslu otáčení
hodinových ručiček, dokud se tEsnE neuzavUe. 
KONTROLOVÁNÍ POJISTNÉHO VENTILU 

Pojistný ventil automaticky uvolní vzduch, pokud tlak 
ve vzduchové nádobE pUesáhne pUednastavené 
maximum. Ventil je tUeba testovat pUed každým 
použitím zatažením rukou za kroužek. 
1. Zapnete vzduchový kompresor a nechejte
nádobu naplnit. Kompresor se vypne pUi 
dosažení pUednastaveného maxima. 
2. VypnEte vzduchový kompresor.
3. ZatáhnEte na tUi až pEt vteUin za
kroužek pojistného ventilu pro uvolnEní 
natlakovaného 

vzduchu. UvolnEte kroužek. Pojistný ventil musíte 
pUedtím, než se vypustí všechen stlačený vzduch z 
tlakové nádoby, vynulovat a udržet tlak. 
4.Jakákoliv ztráta vzduchu po provedení krok] výše 
značí problém s pojistným ventilem. Zastavte používání 
a vyhledejte servis pUed dalším používáním 
kompresoru. 

UPOZORNENÍ 

UPOZORNENÍ 

UPOZORNENÍ NEBEZPEŠÍ 

BEhem údržby vždy noste ochranu zraku. Pokud 
pracujete v prachu, noste též respirátor. 

Vždy uvolnEte všechen tlak a nechejte pUístroj 
zchladit, než zaceOte vzduchový kompresor čistit či 
opravovat. 

UPOZORNENÍ 

UPOZORNENÍ 
Pokud opravujete, používejte pouze stejné náhradní 
díly. 
Použití jakýchkoliv jiných náhradních díl] m]že 
vytvoUit nebezpečí nebo pUíčinu poškození pUístroje. 

Pokud po uvolnEní kroužku uniká vzduch nebo 
pokud se ventil zablokuje a nelze ovládat kroužkem, 
nepoužívejte kompresor, dokud se pojistný ventil 
nevymEní. Používání kompresoru za tEchto podmínek 
m]že zp]sobit vážné zranEní. 

Nepokoušejte se manipulovat s pojistným ventilem. 
Cokoliv uvolnEné z tohoto pUístroje m]že vyletEt a 
zasáhnout vás. Nepozornost m]že zp]sobit vážné 
osobní poranEní či smrt. 

Riziko protržení. NeseUizujte regulátor 
výstupního tlaku tak, aby  na výstupu byl tlak 
vyšší jak označená maximální hodnota tlaku 
vzduchového nástroje a/nebo nafukovaného 
pUedmEtu. Nikdy nepoužívejte tlak vyšší než 6,ř 
bar. Nepozornost m]že zp]sobit možné vážné 
osobní poranEní. 

UPOZORNDNÍ NEBEZPEČÍ 

UPOZORNDNÍ

UPOZORNDNÍ 
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VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA 
Vyhnete se používání rozpouštEdel, když čistíte plastové 
díly. VEtšina plast] je náchylná k poškození r]znými 
typy komerčních rozpouštEdel a jejich použitím m]že 
dojít k poškození. Používejte čisté utErky pro odstranEní 
nečistot, prachu, oleje, mastnoty atd.  

UPOZORNENÍ  

MAZÁNÍ 
Veškerá ložiska pUístroje byla výrobcem namazána 
dostatečným množstvím vysoce účinného maziva, které 
stačí na celou dobu životnosti pUístroje pUi normálních 
podmínkách používání. Žádné další mazání není nutné. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST謁EDÍ 

Recyklujte suroviny místo likvidace jako 
odpadu. PUístroj, pUíslušenství a obaly by 
mely být odevzdány k ekologické recyklaci. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Maximální provozní tlak: 8 bar 
Maximální pracovní tlak: 6 bar 

Hladina akustického tlaku mEUená ve volném prostoru ve 
vzdálenosti 4 m pUi maximálním pracovním tlaku. 
Hodnota hladiny akustického tlaku m]že zvýšit z 1 na 10 
dB(A) v závislosti na prostUedí, ve kterém je nainstalován 
kompresor. 

SYMBOLY 

HP /W /min. DB(A) 

0,33 / 240 4600. 93. 

SYMBOL NÁZEV 

Bezpečnostní výstraha 

Shoda CE 

PUed použitím pUístroje si 
prosím UádnE pUečtEte tyto 
pokyny. 

Noste ochranu sluchu 

Vždy noste ochranu oči. 

Nebezpečí poranEní. Nesmečujte 
proud vzduchu na živé bytosti. 
Nepoužívejte stlačený vzduch 
pro dýchání. Nepoužívejte, když 
malujete. 

Riziko protržení. 

Pro snížení rizika úrazu elektrickým 
proudem nevystavujte dešti. 
Uchovávejte ve vnitUních prostorech. 

Nebezpečí elektrického úrazu. 
Nebezpečné napEtí. 

Odpad z elektrických pUístroj] se 
nesmí likvidovat v komunálním 
odpadu. Recyklujte prosím v 
existujících zaUízeních. 
Ptejte se u vašich místních úUad] 
nebo u svého prodejce pro informace 
o recyklaci.

UPOZORNDNÍ
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PROBLÉM MOŽNÉ PTÍČINY TEŠENÍ 

Motor 
nebEží nebo 
nestartuje. 

Akumulátor není plnE nabit. 
Vyjmete akumulátor a znovu vložte. 

Vypínač je v poloze O (vypnuto). PUepnete vypínač do polohy I (zapnuto). 

Akumulátor je nutné 
nabít.  

Vyjmete baterie a plnE nabijte nabíječkou. 

Aktivovala se tepelná ochrana proti 
pUetížení motoru. 

Vypnete vzduchový kompresor, odpojte napájecí kabel a 
počkejte, až se motor zchladí. 

Je spálená pojistka nebo je 
aktivovalo jištEní (vyskočil jistič). 

VymEOte pojistku nebo zapnete jistič. 

OvEUte, zda má pojistka správné proudové dimenzování. 

Zkontrolujte nízkonapE[ové stavy. 

Odpojte všechny ostatní elektrické spotUebiče z okruhu 
nebo provozujte kompresor na vyhrazeném okruhu. 

Tlak vzduchové nádob pUekračuje 
pUednastavené hodnoty tlakového 
spínače. 

Motor se automaticky spustí pUi poklesu tlaku vzduchové 
nádoby pod tlak vedoucí ke spouštEní kompresoru. 

Pojistný ventil zablokován v 
otevUené poloze. VyčistEte nebo vymEOte pojistný ventil. 

Povolené elektrické pUívody. Nechte kompresor opravit kvalifikovaným technikem. 

Motor, kondenzátor nebo pojistný 
ventil je vadný. Nechte kompresor opravit kvalifikovaným technikem. 

Motor bEží 
nepUetržitE, 
když je vypínač 
v poloze I 
(zapnuto). 

Tlakový spínač nevypne motor, když 
vzduchový kompresor dosáhne 
vypínacího tlaku a aktivuje pojistný 
ventil. 

PUepnEte vypínač do polohy O (vypnuto). V pUípadE, že se 
motor nevypne, vyjmEte z kompresoru akumulátor. V 
pUípadE, že tlakový spínač je vadný, vymEOte jej. 

Nedostatečná kapacita kompresoru. 

OvEUte požadavky na vzduchové pUíslušenství, které 
používáte. 

Regulátor 
nereguluje tlak. 

Regulátor nebo jeho vnitUní části 
jsou znečištEny nebo poškozeny. VymEOte regulátor. 
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Tlak je nízký 
nebo není 
dostatek 
vzduchu. 

NetEsnosti v jedné či více 
tvarovkách. 

OvEUte tvarovky mýdlovou vodou. Utáhnete nebo znovu 
utEsnEte netEsné tvarovky (použijte instalatérskou pásku 
na závity). NepUetahujte. 

VypouštEcí ventil nádoby je otevUen. UzavUete vypouštEcí ventil. 

PUívod vzduchu je omezen. VyčistEte vEtrací otvory na krytu motoru. 

Dlouhodobé nadmErné používání 
vzduchu. 

Snižte množství používaného vzduchu. 

Ve vzduchové hadici je otvor. Zkontrolujte vzduchovou hadici a v pUípadE potUeby ji 
vymEOte. 

Nádoba je netEsná. Nádobu neprodlenE vymEOte. Nepokoušejte se ji opravit. 

Ventil je netEsný. Zkontrolujte spotUební díly a v pUípadE potUeby je vymEOte. 

Ve výstupu 
vzduchu je 
vlhkost. 

Ve vzduchové nádobE dochází 
ke kondenzaci z d]vodu vysoké 
úrovnE vlhkosti vzduchu nebo proto, 
že vzduchový kompresor nebyl 
dostatečné dlouho spuštEn. 

Vypus[te vzduchovou nádobu po každém použití. 
VypouštEjte vzduchovou nádobu častEji ve vlhkém počasí 
a používejte sílový filtr vzduchu. 

Kompresor se 
pUehUívá. 

Ventilace je nedostatečná. 
PUemístEte kompresor do oblasti s chladným, suchým a 
dobUe cirkulujícím vzduchem. 

Chladicí plochy jsou znečištEny. 
VyčistEte d]kladnE všechny chladící plochy na čerpadle 
a motoru. 

Ventil je netEsný. VymEOte opotUebované díly a znovu sestavte s 
využitím nové teflonové pásky. 




