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Vysvětlení symbolů na přístroji

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia a dodržia-
vajte ich!

Výstraha pred elektrickým napätím

Pozor! Jednotka je vybavená automatickou reguláciou štartu. Zoberme si zasiahnutú oblasť - Zákaz 

vstupu!

Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Výstraha pred horúcimi dielmi

Neotevírejte ventil dříve, než připojíte vzduchovou hadici

Noste ochranné brýle!
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Popis zařízení

1. Přepravní madlo
2. Spínač Zap/Vyp
3. Kryt skříně
4. Rychlospojka
5. uTlaková hadice
6. Napájecí kabel

A Univerzální adaptér, pro ventily o průměru cca 6 mm
B Univerzální adaptér, pro ventily o průměru cca 9 mm
C Adaptér pro H, J, K
D Adaptér pro ofukovací pistoli
E Adaptér pro ventil, např. pro ventily jízdních kol
F Jehla k nafukování míčů
G Měřič tlaku vzduchu v pneumatikách
H Adaptér pro odvzdušnění
J Adaptér pro šroubovací ventily
K Univerzální adaptér

Rozsah dodávky

• Otevřete balení a opatrně vyjměte přístroj.
• Odstraňte materiál obalu a obalové a přepravní po-

jistky (pokud je jimi výrobek opatřen).
• Zkontrolujte, zda je obsah dodávky úplný.
• Zkontrolujte přístroj a díly příslušenství, zda se při 

přepravě nepoškodily.
• Uchovejte obal dle možností až do uplynutí záruční 

doby.

m POZOR
Přístroj a obalové materiály nejsou hračka! Dětem ne-
patří do rukou plastikové sáčky, fólie ani drobné sou-
částky! Hrozí nebezpečí jejich spolknutí a udušení!

Použití podle účelu určení

Kompresor slouží k výrobě stlačeného vzduchu pro ná-
stroje provozované se stlačeným vzduchem, které mo-
hou být provozovány s množstvím vzduchu až cca 180 
l/min. (např. hustilka pneumatik, vyfukovací pistole a 
lakovací pistole). Na základě omezeného dopravované-
ho množství vzduchu není možné provozovat nástroje, 
které vykazují velmi vysokou spotřebu vzduchu (např. 
vibrační brusky, tyčové brusky a rázové utahováky).

Stroj smí být používán pouze podle svého účelu urče-
ní. Každé další, toto překračující použití, neodpovídá 
použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající ško-
dy nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující 
osoba a ne výrobce.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle své-
ho účelu určení konstruovány pro živnostenské, řeme-
slnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme žádné 
ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, ře-
meslných nebo průmyslových podnicích a při srovna-
telných činnostech.

Úvod

VÝROBCE:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,
přejeme Vám hodně radosti a úspěchů při práci s Vaším 
novým přístrojem.

POZNÁMKA,
V souladu s platnými zákony, které se týkají odpověd-
nosti za výrobek, výrobce zařízení nepřebírá odpověd-
nost za poškození výrobku nebo za škody způsobené 
výrobkem, ke kterým z následujících důvodů:
• Nesprávná manipulace.
• Nedodržení pokynů pro obsluhu.
• Opravy prováděné třetí stranou, opravy neprováděné 

v autorizovaném servisu.
• Montáž neoriginálních dílů nebo použití neoriginál-

ních dílů při výměně.
• Jiné než specifikované použití.
• Porucha elektrického systému, která byla způsobena 

nedodržením elektrických předpisů a předpisů VDE 
0100, DIN 57113, VDE0113.

Doporučujeme: 
Před montáží a obsluhou tohoto zařízení si přečtěte 
kompletní text v návodu k obsluze. Pokyny pro obslu-
hu jsou určeny k tomu, aby se uživatel seznámil s tímto 
zařízením a aby při jeho použití využil všech jeho mož-
ností v souladu s uvedenými doporučeními. Tento ná-
vod k obsluze obsahuje důležité informace o tom, jak 
provádět bezpečnou, profesionální a hospodárnou ob-
sluhu stroje, jak se zabránit rizikům, jak ušetřit náklady 
na opravy, jak zkrátit doby prostojů a jak zvýšit spoleh-
livost a prodloužit provozní životnost stroje. Mimo bez-
pečnostních předpisů uvedených v návodu k obsluze 
musíte dodržovat take platné předpisy, které se týkají 
provozu stroje ve vaší zemi.
Uchovávejte návod k obsluze stále v blízkosti stroje a 
uložte jej do plastového obalu, aby byl chráněn před ne-
čistotami a vlhkostí. Přečtěte si návod k obsluze před 
každým použitím stroje a pečlivě dodržujte v něm uve-
dené informace. Stroj mohou obsluhovat pouze osoby, 
které byly řádně proškoleny v jeho obsluze a které byly 
řádně informovány o rizicích spojených s jeho obsluhou. 
Při obsluze stroje musí být splněn stanovený minimální 
věk.
Nepřebíráme žádnou záruku za nehody nebo škody 
způsobené nedodržením tohoto návodu a bezpečnost-
ních pokynů.
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12 Venku používejte prodlužovací kabel.
 – Venku používejte pouze k tomu schválené a od-
povídajícím způsobem označené prodlužovací 
kabely.

 – Naviják prodlužovacích kabelů používejte pouze 
s odvinutým kabelem.

13 Buďte soustředění
 – Dávejte pozor na to, co se děje. Pracujte s rozu-
mem. Elektrický nástroj nepoužívejte, jestliže se 
nesoustředíte.

14 Zkontrolujte nářadí, zda není poškozeno
 – Před dalším použitím nářadí musí být pečlivě pře-
kontrolována bezvadná a řádná funkce ochran-
ných zařízení nebo lehce poškozených částí.

 – Překontrolujte, zda je v pořádku bezvadná funkce 
pohyblivých dílů, jestli neuvázly nebo jestli nejsou 
díly poškozeny. Všechny části musí být správně 
namontovány, aby byla zajištěna bezpečnost pří-
stroje.

 – Poškozená bezpečnostní zařízení a díly musí být 
řádně opraveny nebo vyměněny v dílně zákaz-
nického servisu, pokud není v návodu k použití 
uvedeno jinak. 

 – Poškozené vypínače musí být nahrazeny v dílně 
zákaznického servisu.

 – Nepoužívejte žádné vadné nebo poškozené pří-
vodní kabely.

 – Nepoužívejte stroje, u kterých se nedá za- a vy-
pnout vypínač.

15 Svůj elektrický nástroj nechávejte opravovat odbor-
nými elektrikáři.
 – Toto elektrické nářadí odpovídá příslušným bez-

pečnostním ustanovením. Opravy smí provádět 
pouze odborný elektrikář; v jiném případě nelze 
vyloučit úrazy provozovatele. Pozor!

16  m Pozor! Z důvodů vlastní bezpečnosti používejte 
pouze příslušenství nebo přídavné přístroje, které 
jsou uvedeny v návodu k obsluze nebo byly výrob-
cem doporučeny nebo uvedeny. Používání jiných 
přídavných přístrojů nebo příslušenství, které ne-
jsou doporučeny v návodu k obsluze nebo katalogu, 
může pro Vás osobně znamenat nebezpečí zranění.

17 Hluk
 – Při používání kompresoru nosit ochranu sluchu.

18 Výměna napájecího vedení
 – Pokud je poškozeno napájecí vedení, musí být na-

hrazeno výrobcem nebo odborným elektrikářem, 
aby se zabránilo ohrožením. Nebezpečí úderů 
elektrickým proudem!

19 Huštění pneumatik
 – Kontrolujte tlak v pneumatikách bezprostředně po 

naplnění vhodným manometrem, např. Na čerpací 
stanici.

20 Pojízdné kompresory ve staveništním provozu
 – POZOR! Manometr není kalibrován! Dbejte na 

to, aby byly všechny hadice a armatury vhodné 
pro nejvyšší přípustný pracovní tlak kompresoru.

21 Místo instalace
 – Postavte kompresor pouze na rovnou plochu.

Bezpečnostní pokyny

m Pozor! Při použití tohoto kompresoru je třeba na 
ochranu proti úderu elektrickým proudem, nebezpe-
čí úrazu a požáru dbát následujících bezpečnostních 
opatření. Přečtěte si a dbejte těchto pokynů, ještě než 
začnete přístroj používat.

Bezpečná práce
1 Udržujte Vaše pracoviště v pořádku

 – Nepořádek na pracovišti představuje nebezpečí 
úrazu.

2 Zohledněte vlivy prostředí
 – Nevystavujte elektrické nářadí dešti. Nepouží-
vejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokrém 
prostředí.

 – Postarejte se o dobré osvětlení. Nebezpečí úderu 
elektrickým proudem!

 – Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořla-
vých kapalin nebo plynů.

 – Elektrický nástroj nepoužívejte, hrozí-li nebezpečí 
požáru nebo výbuchu.

3 Chraňte se před úderem elektrickým proudem
 – Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými 
částmi např. rourami, topnými tělesy, sporáky, led-
ničkami.

4 Nepouštějte do blízkosti děti!
 – Nenechte jiné osoby dotýkat se nářadí nebo kabe-
lu, nepouštějte je na své pracoviště..

5 Nářadí uschovávejte bezpečně
 – Nepoužívané nářadí musí být uloženo na suchém, 
uzamčeném místě a mimo dosah dětí.

6 Nářadí nepřetěžujte
 – Na těžké práce nepoužívejte moc slabé nářadí 
nebo přídavné nářadí.

7 Noste vhodné pracovní oblečení
 – Nenoste široké oblečení nebo šperky. Mohly by 
být zachyceny pohyblivými částmi.

 – Při práci ve volném prostranství jsou vhodné gu-
mové rukavice a pevná neklouzavá obuv

 – V případě dlouhých vlasů noste vlasovou síťku.
8 Nepoužívejte kabel na účely, pro které není určen

 – Nenoste nářadí za kabel a nepoužívejte ho na 
vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před 
horkem, olejem a ostrými hranami.

9 Nářadí pečlivě ošetřujte
 – Udržujte Váš kompresor čistý, abyste mohli dobře 
a bezpečně pracovat.

 – Dodržujte předpisy pro údržbu.
 – Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel a v pří-
padě poškození je nechte obnovit autorizovaným 
odborníkem.

 – Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a po-
škozené nahraďte.

10 Vytáhněte vidlici z elektrické zásuvky
 – Pokud elektrický nástroj nepoužíváte, před údrž-
bou a při výměně nástrojů, např. pilového listu, 
vrtáků, fréz.

11 Vyhněte se neúmyslnému spuštění
 – Ujistěte se, že je spínač při zasunutí vidlice do 
elektrické zásuvky vypnutý.
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• Jídlo a nápoje neskladovat nebo nekonzumovat v pra-
covní místnosti. Výpary barev jsou zdraví škodlivé.

• Pracovní místnost musí být větší než 30 m3 a musí 
být zaručena dostatečná výměna vzduchu při stříkání 
a zasychání.

• Nestříkat proti větru. Při stříkání zápalných resp. ne-
bezpečných tekutých materiálů zásadně dodržovat 
nařízení místních policejních úřadů.

• Nezpracovávejte ve spojení s tlakovou hadicí z PVC 
žádná média jako je lakový benzín, butanol a dichlor-
metan. Tato média mohou zničit tlakovou hadici.

Technické údaje

Síťová přípojka 220 - 240 V~ 50 Hz

Výkon motoru W max. 1100

Druh provozu S3 15%

Otáčky kompresoru 3750 min-1

Provozní tlak ca. 8 bar

Teor. sací výkon l/min ca. 180

Hladina akustického tlaku 
LWA

97 dB(A)

Kolísavost KWA 1,93 dB

Druh krytí IP20

třída ochrany I
Hmotnost přístroje v kg 5

Hodnoty emisí hluku byly stanoveny v souladu s EN 
ISO 3744.

Noste ochranu sluchu.
Vystavení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

Zbylé riziko

Dodržujte pokyny k údržbě a bezpečnostní pokyny uve-
dené v návodu k použití. 
Při práci buďte vždy pozorní a třetí osoby udržujte v 
bezpečné vzdálenosti od svého pracoviště.

I při správném použití přístroje existuje určité zbylé ri-
ziko, které nelze vyloučit. Z typu a konstrukce přístroje 
mohou vyplývat následující potenciální nebezpečí:
• Neúmyslné uvedení přístroje do provozu.
• Poškození sluchu, pokud není používána předepsaná 

ochrana sluchu.
• Částice nečistot, prach atd. se mohou i při používání 

ochranných brýlí dostat do očí nebo obličeje.
• Vdechnutí rozvířených částic.

Před uvedením do provozu

Před připojením se ujistěte, zda údaje na typovém štítku 
souhlasí s údaji sítě.
• Zkontrolujte přístroj, zda nebyl při přepravě poškozen. 

Eventuální poškození ihned nahlásit přepravní firmě, 
která kompresor dodala.

22 Pozor!
 – Děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo 
s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí 
používat tento přístroj, jen jsou-li pod dozorem 
nebo byly poučeny o bezpečném použití přístroje 
a pochopily rizika z něj vyplývající.

 – Děti si s přístrojem nesmí hrát.
 – Děti nesmí u přístroje provádět čištění a údržbu.

23 Doporučujeme, aby přívodní hadice byly při tlaku 
vyšším než 7 bar vybaveny bezpečnostním kabelem, 
např. ocelovým lanem.

24 Vyvarujte se silného zatížení vedení; používejte 
flexibilní hadicové přípojky, abyste zabránili jejich 
zlomení.

Upozornění! Tento elektrický nástroj vytváří během 
provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za urči-
tých podmínek ovlivňovat aktivní nebo pasivní zdravotní 
implantáty. Pro snížení rizika vážných nebo smrtelných 
úrazů doporučujeme osobám se zdravotními implantá-
ty, aby se před obsluhou tohoto elektrického nástroje 
obrátily na svého lékaře nebo na výrobce zdravotního 
implantátu.

Doplňující bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny pro práci se stlačeným vzdu-
chem a vyfukovacími pistolemi
• Čerpadlo kompresoru a vedení dosahují při provo-

zu vysokých teplot. Kontakt s nimi vede k popálení.
• Vzduch nasávaný kompresorem je třeba udržovat bez 

příměsí, které by mohly vést v čerpadle kompresoru 
k požáru nebo výbuchu.

• Při uvolňování hadicové spojky držte spojovací díl 
hadice pevně rukou. Tím zabráníte zraněním způso-
beným vymrštěním hadice.

• Při pracích s vyfukovací pistolí nosit ochranné brýle. 
Cizími tělesy a odfouklými částmi mohou být lehce 
způsobena zranění.

• Vyfukovací hadicí nefoukat na žádné osoby nebo ne-
čistit oblečení na těle. Nebezpečí zranění!

Bezpečnostní pokyny při stříkání barvy
• Nezpracovávat žádné laky nebo rozpouštědla s bo-

dem vzplanutí nižším než 55° C. Nebezpečí výbuchu!
• Laky a rozpouštědla nezahřívat. Nebezpečí výbuchu!
• Pokud jsou zpracovávány zdraví škodlivé kapaliny, 

jsou k ochraně potřeba filtrační přístroje (obličejové 
masky). Dodržujte také údaje k ochranným opatřením 
výrobců těchto látek.

• Je třeba dodržovat údaje a značení nařízení o ne-
bezpečných látkách uvedené na obalech zpracová-
vaných materiálů. V případě potřeby je třeba učinit 
dodatečná ochranná opatření, především nosit vhod-
ný oděv a ochranné masky.

• Během stříkání a také v pracovní místnosti se nesmí 
kouřit. Nebezpečí výbuchu! Také výpary barev jsou 
lehce zápalné.

• Topeniště, otevřené světlo nebo jiskřící stroje se ne-
smí vyskytovat resp. být provozovány.
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Po nahuštění prosím zkontrolujte tlak vzduchu pomocí 
kalibrovaného přístroje. 
Použití ofukovací pistole 
Zařízení na huštění pneumatik (G) můžete použít i jako 
ofukovací pistoli k očištění dutých prostorů, znečiště-
ných povrchů a pracovních přístrojů. 
Přitom prosím nejdříve odpojte hadici s adaptérem pro 
ventil (8). 
Nyní sešroubujte adaptér pro ofukovací pistoli (D) se za-
řízením na huštění pneumatik (G). 

Použití sady adaptérů 
Díky sadě adaptérů můžete zařízení na huštění pneu-
matik používat následovně: 
• Nafukování míčů pomocí jehly na míče (F). 
• Adaptér pro ventil (E) umožňuje nahustit pneumatiky 

jízdních kol. 
• Nafukování bazénů, nafukovacích matrací nebo člunů 

pomocí přídavného adaptéru (K). 
• Nafukování předmětů se šroubovacími ventily (např. 

čluny) pomocí adaptéru pro šroubovací ventil (J). 
• Vypuštění objemných předmětů. K tomu můžete pou-

žít adaptér pro odvzdušňovací ventil (C). 
• Oba kuželové univerzální adaptéry (A/B) můžete rov-

něž použít k nafouknutí nafukovacích matrací.

Elektrická přípojka

Instalovaný elektromotor je zabudován v provo-
zuschopném stavu. Přípojka musí odpovídat pří-
slušným předpisům VDE a DIN.
Těmto předpisům musí odpovídat síťová přípojka 
zákazníka i použité prodlužovací kabely.

Vadný elektrický přívodní kabel
U elektrických přívodních kabelů často dochází k po-
škození izolace.
Jeho příčinami mohou být:
• Poškození tlakem, je-li přívodní kabel veden oknem 

nebo štěrbinou ve dveřích.
• Prohnutí kvůli nevhodnému upevnění nebo vedení 

přívodního kabelu.
• Zlomení kvůli přejíždění přes přívodní kabel.
• Poškození izolace kvůli vytrhnutí z elektrické zásuv-

ky ve stěně.
• Protržení v důsledku stárnutí izolace.
Tyto vadné elektrické přívodní kabely nesmí být použí-
vány a kvůli poškození izolace jsou životu nebezpečné.
Pravidelně kontrolujte poškození elektrických přívod-
ních kabelů. Dávejte pozor, aby nebyl přívodní kabel 
při kontrole připojen do elektrické sítě.
Elektrické přívodní kabely musí odpovídat příslušným 
předpisům VDE a DIN. Používejte pouze přívodní ka-
bely s označením H05VV-F.
Uvedení typového označení na přívodním kabelu je po-
vinné.

Motor na střídavý proud
• Napětí v síti musí činit 220 - 240 V~
• Prodlužovací kabely do délky 25 m mít průměr 1,5 

milimetru čtverečního.

• Instalace kompresoru musí být provedena v blízkosti 
spotřebiče.

• Vyvarujte se dlouhým vzduchovým a přívodním ve-
dením (prodlužovací kabel).

• Dbát na suchý a bezprašný nasávaný vzduch.
• Kompresor neumisťovat ve vlhké nebo mokré míst-

nosti.
• Kompresor smí být provozován pouze ve vhodných 

místnostech (dobře větrané, teplota okolí +5°C až 
40°C). V místnosti nesmí být žádné prachy, kyseliny, 
výpary, výbušné nebo zápalné plyny.

• Kompresor je vhodný k použití v suchých místnos-
tech. V oblastech, ve kterých se pracuje se stříkající 
voudou, není použití přípustné.

• Před uvedením do provozu musí být zkontrolován 
stav oleje v čerpadle kompresoru.

Montáž a obsluha

m Pozor!
Před uvedením do provozu přístroj bezpodmínečně 
kompletně smontujte!

Připojení na síť
• Kompresor je možné připojit na každou zásuvku s 

ochrannými kontakty 220 - 240V ~ 50 Hz, která má 
16 A.

• Před uvedením do provozu dbejte na to, aby síťové 
napětí souhlasilo s provozním napětím (podle výko-
nového listu přístroje).

• Dlouhá přívodní vedení, jako též prodloužení, kabe-
lové bubny atd. způsobují pokles napětí a mohou za-
bránit naběhnutí motoru.

• Při nízkých teplotách pod +5 °C je naběhnutí motoru 
ohroženo těžkým chodem.

Spínač Zap / Vyp (obrázek 1 )
• K zapnutí kompresoru se spínač Zap / Vyp (2) vytáh-

ne nahoru. K vypnutí se spínač Zap / Vyp (2) zamáčk-
ne dolů.

Provedení zapojení (obr. 2-4)
m Pozor! Vypněte přístroj. 
Pevně držte spojku, abyste zabránili zranění v souvis-
losti s vymrštěním hadice dozadu. 
• Připojte hadici stlačeného vzduchu (5) k rychlospojce 

(4) kompresoru
• Vsuvku svého pneumatického nástroje připojte na 

pneumatickou hadici (5) kompresoru. 
• Pokud budete chtít toto spojení opět rozpojit, vytáh-

něte rychlospojku (4) u pneumatické hadice (5) zpět. 

Použití zařízení na huštění pneumatik (obr. 6, 7, 8) 
Zařízení na huštění pneumatik (G) slouží k nahuštění 
pneumatik vozidel; při použití vhodného příslušenství i k 
nahuštění a nastavení pneumatik jízdních kol, nafukova-
cích člunů, nafukovacích matrací, míčů atd. 
Tlak můžete vypustit pomocí odvzdušňovacího ventilu 
(7).
m Pozor! Manometr není kalibrován! 
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Přeprava

• Přístroj můžete přepravovat pomocí rukojeti (1) (obr. 
5).

Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poško-
zení při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu 
použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace su-
rovin. Příslušenství je vyrobeno z rozdílných materiálů, 
jako např. kov a plasty. Defektní součástky odevzdejte k 
likvidaci zvláštních odpadů. Zeptejte se v odborné pro-
dejně nebo na místním zastupitelství!

Odpadní zařízení nesmějí být likvidována 
spolu s domácím odpadem!

Tento symbol upozorňuje, že tento výrobek nesmí být 
podle směrnice o odpadních elektrických a elektronic-
kých zařízeních (2012/19/EU) a vnitrostátních zákonů 
likvidován spolu s domácím odpadem. Tento výrobek 
musí být odevzdán ve sběrném středisku určeném k 
tomuto účelu. To lze provést například vrácením při ná-
kupu podobného výrobku nebo odevzdáním v autori-
zovaném sběrném středisku pro recyklaci odpadních 
elektrických a elektronických zařízení. Nesprávné za-
cházení s odpadními zařízeními může mít vzhledem k 
potenciálně nebezpečným látkám, které jsou v odpad-
ních elektrických a elektronických zařízeních často ob-
sažené, negativní dopad na životní prostředí a lidské 
zdraví. Správnou likvidací tohoto výrobku přispíváte ta-
ké k efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Informa-
ce o sběrných střediscích pro odpadní zařízení můžete 
získat u svého magistrátu, veřejnoprávní instituce pro 
nakládání s odpady, autorizovaného orgánu pro likvi-
daci odpadních elektrických a elektronických zařízení 
nebo služby svozu odpadu.

Připojení a opravy elektrického vybavení mohou prová-
dět pouze odborní elektrikáři.
Při zpětných dotazech uvádějte prosím tyto údaje:
• Typ proudu napájejícího motor
• Údaje z typového štítku stroje
• Údaje z typového štítku motoru

Čištění, údržba a uložení

m Pozor!
Před všemi čisticími a údržbovými pracemi vytáhněte 
síťovou zástrčku! Nebezpečí zranění úderem elektrické-
ho proudu!
m Pozor!
Počkejte, až se přístroj úplně ochladí! Nebezpečí popá-
lení!
m Pozor!
Před všemi čisticími a údržbovými pracemi musí být pří-
stroj beztlaký! Nebezpečí zranění!

Čištění
• Udržujte přístroj tak prostý prachu a nečistot, jak je 

to jen možné. Otřete přístroj čistým hadrem nebo ho 
profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.

• Doporučujeme přímo po každém použití přístroj vy-
čistit.

• Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem a trochou 
mazlavého mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky ne-
bo rozpouštědla; tyto by mohly narušit plastové díly 
přístroje. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala 
voda.

• Hadice a stříkací nástroje musí být před čištěním z 
kompresoru odstraněny. Kompresor nesmí být čištěn 
pomocí vody, rozpouštědel, apod..

Servisní informace
Je třeba dbát na to, že u tohoto přístroje podléhají ná-
sledující díly opotřebení přiměřenému použití nebo při-
rozenému opotřebení, resp. jsou potřebné jako spotřeb-
ní materiál.
Rychle opotřebitelné díly*: Pás, Spojky
* není nutně obsaženo v rozsahu dodávky!

Uložení
m Pozor!
Vytáhněte síťovou zástrčku, odvzdušněte přístroj a 
všechny připojené pneumatické nástroje. Kompre-
sor odstavte tak, aby nemohl být uveden do provo-
zu nepovolenými osobami.

m Pozor!
Kompresor skladovat pouze v suchém a pro nepo-
volené osoby nepřístupném okolí. Nenaklánět, skla-
dovat pouze ve svislé poloze! Olej může vytéct ven!

Uložení síťové zástrčky, hadice a příslušenství (obrá-
zek 2)
• Síťový kabel (6) lze uložit po straně do přihrádky na 

kompresoru, jak je ukázáno na obrázku 3.
• Tlakovou hadici lze uložit do přihrádky s nástroji.
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Odstraňování závad

Závada Možná příčina Odstranění

Kompresor neběží. • Není k dispozici síťové napětí.

• Moc nízké síťové napětí.

• Moc nízká vnější teplota.
• Přehřátý motor.

• Překontrolovat kabel, síťovou zástrčku, pojistku a 
zásuvku.

• Vyhýbat se použití moc dlouhých prodlužovacích 
kabelů. Používat prodlužovací kabely s dostateč-
ným průřezem žíly.

• Neprovozovat při vnější teplotě nižší než +5 °C.
• Motor nechat ochladit, event. odstranit příčinu 

přehřátí.
Kompresor běží, ovšem 
není k dispozici tlak.

• Netěsný zpětný ventil.
• Zničená těsnění.

• Vyměnit zpětný ventil.
• Těsnění překontrolovat, zničená těsnění nechat 

vyměnit v odborném servisu.

Kompresor běží, na ma-
nometru je ukazován
tlak, ovšem nástroje 
neběží.

• Netěsné hadicové spojení.

• Netěsná rychlospojka.

• Překontrolovat hadici stlačeného vzduchu a 
nástroje, event. vyměnit.

• Překontrolovat rychlospojku, event. vyměnit.




