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První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou 

svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a 

seznámil se všemi riziky. 

 

 

VAROVÁNÍ 

 

Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem 

k obsluze. 

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. 

Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní 

osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo 

zpracovávaného materiálu. 

 

 

 



Seznam součástek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSLUHA: 

1. Připojte nafukovací pistoli ke kompresoru přes příslušnou hadici, spusťte kompresor a otevřete 

kohoutek kompresoru, nastavte regulátor kompresoru na tlak vyšší, než je tlak v pneumatice. 

2. Připojte kompresor se vzduchovým ventilem. 

3. Ovládejte spoušť. 

4. Pokud dojde k přefouknutí pneumatiky, upusť určitý tlak odvzdušňovacím ventilem v horní části 

rukojeti. 

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud je pneumatika úplně vypuštěná, může dojít k oddělení od ráfku kola, což 

umožňuje vzduchu unikat. Pokud se tento problém objeví, bude nezbytné nadzvednout vozidlo 

zvednout pneumatiku nad zem před dalším pokusem o nafouknutí. V případě že z pneumatiky stále 

uchází vzduch, a měla by být zkontrolována mechanikem nebo specialistou na pneumatiky. 

ÚDRŽBA 

 Udržujte přístroj v čistotě. Pravidelně promazávejte pohyblivé části spouště. 

 Přístroje ukládejte do suchých prostor, chráněných před povětrnostními vlivy. 

 Skladování v blízkosti chemikálií a plynů, způsobujících korozi, je nepřístupné. 

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte 

originální obal.  
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Číslo POPIS Číslo POPIS 

1 Vzduchová zátka 11 Kolík spouště 

2 Těsnění 12 Průdušnice 

3 Tělo pistole 13 Těsnění 

4 Pružinový spínač 14 Kolík spouště 

5 Trubič spouště 15 Vzduchová čepice 

6 Těsnění 16 Šroubek 

7 Těsnění 17 Vodní trubice 

8 Obdélníková 

podložka 
18 Foukací trubice 

9    

10 Spoušť   


