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Není určeno pro zásadité nebo kyselé 
kapaliny.  



NÁVOD K OBSLUZE 
 
PISTOLE NA STŘÍKÁNÍ DUTIN 
S TLAKOVOU NÁDOBOU 

Použití v souladu s určením 
PISTOLE NA STŘÍKÁNÍ DUTIN S 
TLAKOVOU NÁDOBOU se spolu s 
hadicemi 3900 / 3901 používá k 
aplikaci konzervačního prostředku 
na dutiny. 

Pro Vaši bezpečnost  
Bezpečná práce je možná jen po 
přečtení a striktním dodržování 
návodu k použití a v něm 
uvedených bezpečnostních 
pokynů. Před prvním použitím se 
nechejte prakticky instruovat. 
Před každým použitím přístroj 
zkontrolujte. Poškození nechejte 
opravit pouze odborníkem. Změny 
nebo přestavby přístroje jsou 
zakázány. Používejte jen originální 
příslušenství. Přístroj provozujte 
pouze pod přípustným tlakem. 
Nestříkejte do plamenů nebo na 
žhnoucí tělesa. Pracoviště musí 
být světlá, dobře větraná a musí 
odpovídat platným hygienickým 
předpisům a předpisům o 
bezpečnosti práce. Postřikovací 
mlhovinu nevdechujte. Přístroj a 
příslušenství skladujte tak, aby se 
k nim nemohly dostat děti. 

Parametry přístroje 

max. tlak  8 barů 

prac. tlak  2-6 barů 

náplň:  1 litr 
 
Bezpečnostní upozornění 
Před použitím zkontrolujte funkci 
pistole. Tryska (19) a výtlačná 
trubka (31) musí být průchodné. 
Zkontrolujte, zda pistole 
nevykazuje viditelná poškození Při 
manipulaci s chemickými 
prostředky respektujte příslušné 
existující směrnice resp. 
bezpečnostní pravidla. 

 
 

Uvedení do provozu 
Zkontrolujte provozní tlak v 
rozvodu stlačeného vzduchu a 
případně jej upravte. Pro optimální 
funkci přístroje na stlačený 
vzduch je nezbytný čistý, suchý 
stlačený vzduch. Toho dosáhnete 
pomocí odlučovače vody a oleje 
integrovaného v rozvodu 
stlačeného vzduchu, který také 
podstatně zlepšuje rozstřikování.  

Pracovní pokyny / použití  
Tlakovou nádobu (32) naplňte 
postřikovacím prostředkem. Tělo 
pistole s výtlačnou trubkou 
ponořte do postřikovacího 
prostředku a nádobu našroubujte 
pod pistoli. Nástrčnou vsuvku 
postřikovací hadičky na dutiny s 
kruhovou proudovou tryskou 
nebo postřikovací hadičky na 
dutiny s úhlovou tryskou zatlačte 
do rychlospojky (20). Pistoli 
připojte k rozvodu stlačeného 
vzduchu. Spoušť stiskněte až do 
polohy 1 a zkontrolujte, jestli z 
otvoru trysky vychází stlačený 
vzduch. Množství prostředku se 
nastavuje pomocí dorazového 
šroubu (7). Optimální výsledek 
stříkání dosáhnete pomocí tohoto 
nastavení, podle druhu 
prostředku. Postřikovací hadičku 
s kruhovou tryskou zasuňte do 
dutiny a pomalu znovu vytahujte, 
přitom stiskněte spoušť pistole. 
Těsně před vytažením kruhové 
trysky z dutiny spoušť pusťte 
(přeruší se průtok prostředku). Při 
použití postřikovací hadičky s 
úhlovou tryskou je možno 
postřikovat plochy. Dbejte přitom 
na to, aby postřikovací trubičky 
nebyly zalomené. 

Ukončení práce  
Postřikovací hadičku na dutiny 
vyfoukejte do čista vzduchem, k 
tomu stiskněte spoušť do polohy 
1. Postřikovací hadičku na dutiny 
odstraňte, přístroj odpojte od 
rozvodu vzduchu.  

Z pistole vypusťte tlak tím, že 
tlakovou nádobu otočíte směrem 
doleva, než vzduch unikne. 
Přístroj a příslušenství skladujte 
tak, aby se k nim nemohly dostat 
děti. Pistoli s prostředkem v 
tlakové nádobě skladujte jen ve 
vzpřímené poloze. 

Čištění  
Po každém použití postřikovací 
pistoli vyčistěte čisticím 
prostředkem (pokud pistoli 
nebudete používat déle než cca 4 
týdny). 

Pozor 
Postřikovací hadičky skladujte jen 
vyčištěné, jinak se postřikovací 
štěrbiny ucpou vysychajícím 
prostředkem. 

Poruchy  
Ventilový čep (8) se zasekl, 
nezavírá: ventilový čep nebo 
vstup stlačeného vzduchu do 
pistole namažte olejem. Spoušť (2) 
několikrát stiskněte. Pistole 
nestříká čistě: částečně ucpaná 
postřikovací tryska (19) / výtlačná 
trubka (31) / postřikovací hadička 
na dutiny, kruhová / úhlová tryska 
nebo pistole (1). Usazeniny 
odstraňte čisticím prostředkem.  

Ochrana životního prostředí  
Přístroj, příslušenství a obal 
ekologicky recyklujte.  

Záruka  
Na tento přístroj poskytujeme 
záruku podle zákonných předpisů 
a předpisů platných v konkrétní 
zemi (dokladování fakturou nebo 
dodacím listem). Škody, které je 
možno odvodit z přirozeného 
opotřebení, přetížení nebo 
manipulace v rozporu s určením, 
jsou ze záruky vyloučeny. 
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1 102 919 001 Tělo pistole 

2 503 909 005 Spoušť 

3 301 102 006 Oska spouště 

4 603 100 029 Svěrný kroužek 

5 S 83010 Jehla trysky, kompl. 

6 603 104 007 Pružina jehly trysky 

7 301 122 005 Dorazový šroub 

8 301 104 008 Ventilový čep 

9 604 100 027 o-kroužek 1,5x0,75 

10 404 101 011 Těsnění ventilu 

11 603 103 003 Pružina ventilu 

12 604 100 062 o-kroužek 8x1 

13 301 120 002 Šroubový uzávěr 

14 —   

15 404 100 003 Těsnění jehly, teflon 

16 604 100 064 o-kroužek 5x1 

17 301 422 016 Ucpávka jehly 

18 604 100 066 o-kroužek 8x2,5 

19 302 122 005 Hlava trysky 

20 201 413 001 Rychlospojka 

21   Sada na postřikování dutin 

22 604 100 071 o-kroužek 15x2 

23 404 104 014 Adaptér 3000 

25 604 100 072 o-kroužek 33x2 

26 102 111 014 Uchycení nádobky 

27 604 100 044 Drážkový kroužek 

28 604 100 087 o-kroužek 35x4 

29     

30 S 83302 Upevňovací šroub 

31 603 129 014 Výtlačná trubka 

32 S 83305 Tlaková nádoba 


