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VZDUCHOVÁ ČISTICÍ PISTOLE 
POWAIR0114 

1 OBLAST POUŽITÍ 

Vzduchová čisticí pistole má výjimečnou konstrukci, která umožňuje jednoduché ovládání, 
přenosnost a pohodlný pocit komfortu. 
Tato čisticí pistole se používá pro úklid různých druhů automobilů a strojů. 

UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své 

vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. 

2 POPIS (OBR. A) 
1. Tryska 
2. Hliníková nádobka 
3. Spoušť 
4. Rukojeť 
5. Spřáhlo 

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ 

▪ Odstraňte veškeré balicí materiály. 
▪ Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). 
▪ Zkontrolujte úplnost obsahu obalu. 
▪ Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství 

nevznikly během přepravy škody.  
▪ Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom 

je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu. 

VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní!  Děti si nesmějí hrát s 
plastovými sáčky! Nebezpečí udušení! 

Vzduchová čisticí pistole 
Návod k použití 

Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého 
obchodníka. 

4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

Obr. 1 
Obr. 2 Obr. 3 

▪ Jedovaté výpary vznikající při stříkání některými materiály mohou být příčinou otravy a 
vážně poškodit zdraví. Vždy noste ochranné brýle, rukavice a respirátor, abyste 
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zabránili kontaktu jedovatých výparů, rozpouštědla a barvy s očima nebo pokožkou (viz 
obr. 1). 

▪ Jako hnací médium nikdy nepoužívejte kyslík nebo jiný hořlavý plyn v láhvi; mohlo by 
dojít k výbuchu a vážnému úrazu (viz obr. 2). 

▪ Zařízení používejte v dobře větraném prostoru a vyhýbejte se zápalným zdrojům, např. 
zapálené cigaretě, otevřenému ohni, jiskrám atd. (viz obr. 3). 

▪ Odpojte nástroj od přívodní vzduchové hadice před prováděním údržby, v době mimo 
provoz, za účelem nouzového vypnutí a zabránění nezamýšlenému spuštění; 
doporučuje se umístit na přívodní vzduchové vedení poblíž pistole kulový ventil. 

▪ Používejte čistý, suchý a regulovaný tlakový vzduch o tlaku ... bary, nikdy nepřekročte 
maximální povolený provozní tlak ... baru  

▪ Nikdy nepoužívejte rozpouštědlo na bázi homogenizovaných uhlovodíků, které může 
chemicky reagovat s hliníkovými a zinkovými díly.  

▪ Nikdy pistolí nemiřte na sebe ani na jiné osoby. 
▪ Před začátkem práce s nástrojem se ujistěte, že jsou všechny šrouby a krytky 

bezpečně utaženy a nikde nezůstaly netěsnosti; 
▪ Nikdy nástroj z důvodu konkrétního použití nijak neupravujte. Používejte jen díly, trysky 

a příslušenství výrobcem doporučené. 

5 POKYNY K PROVOZU  

▪ Před prací se vzduchovou čisticí pistolí nejprve zkontrolujte její stav. 
▪ Naplňte baňku mycí kapalinou. 
▪ Smontujte baňku s pistolí. 
▪ Ke vzduchové přípojce pistole připojte vzduchový kompresor. 
▪ Důkladného mytí docílíte úplným stisknutím spouště. 

Po ukončení práce nezapomeňte uzavřít zdroj tlakového vzduchu! 

6 ÚDRŽBA 

Neúplné čištění může způsobovat funkční selhání a mít negativní dopad na 
tvar větráku. 

▪ Odstraňte zbývající kapalinu z baňky. 
▪ Rozmontujte vzduchovou čisticí pistoli a vyčistěte všechny její součásti. 
▪ Proveďte zpětnou montáž vzduchové čisticí pistole. 

Varování: Nikdy nepoužívejte kovové nebo jiné předměty, jež by mohly 

poškodit  otvory v trysce a nástavci. Nikdy stříkací pistoli neponořujte celou 
do rozpouštědla. Nikdy nepoužívejte součástky nebo díly, které nejsou 
originály od výrobce. 
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7 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Přívod vzduchu ¼” 

Max. tlak vzduchu 8 bar 

Objem baňky 850 cc 

Objem vzduchu 125 l/m 

8 HLUK 
Hodnoty hluku měřené podle příslušné normy. (K=3) 

Úroveň akustického tlaku LpA 92 dB(A) 

Úroveň akustického výkonu LwA 103 dB(A) 

POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém 
případě noste individuální chránič sluchu. 

Vibrace < 2.5 m/s² K = 1.5 m/s² 

9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité 
zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky 
bezpečným. 
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10 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, prohlašuje, že 

Výrobek: Vzduchová čisticí pistole 
Výrobní značka: POWERplus 
Model: POWAIR0114 

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných 
evropských směrnic založených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv 
neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení. 

Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků): 

2006/42/EC 

Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky: 

EN1953: 2013 

Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením 

společnosti. 

 
Hugo Cuypers 
Ředitel pro certifikaci 
Lier, 26/06/2019 


