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NÁVOD K OBSLUZE 

OFUKOVACÍ PISTOLE 

(48005, 48006, 48007) 

      

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. 

 

POPIS 

Ofukovací pistole je určena k čištění/vyfukování těžko přístupných míst. Může být použita i při běžné 

údržbě strojů a mechanizace. Tělo pistole bylo vyrobeno z tlakově litého hliníku. Komplet obsahuje 

namontovanou přípojnou vsuvku s vnitřním přípojným závitem ¼“. 

TECHNICKÁ DATA 

Provozní tlak 0,1 - 1 Mpa 

Průměr hadičky vnější 10,5 mm 

    

Spotřeba vzduchu 120 - 600 l/min 

Vstupní šroubení 1/4" 

 

 



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Následující provozní zásady si prostudujte dříve než s ofukovací pistolí začnete pracovat. Jen tak zajistíte 

bezpečnost při používání tohoto typu přístoje pro sebe i další osoby v nejbližším okolí. 

 Suchý a stlačený vzduch musí mít na vstupu stanovený tlak 0,1 - 0,6 MPa a musí být dodáván 

v dostatečném množství. Vyšší tlak zkracuje životnost přístroje v důsledku rychlejšího opotřebení 

a nese riziko zranění. 

 Spoj, na vstupu stlačeného vzduchu, musí mít předepsané rozměry. 

 Zařízení je nutno chránit před vniknutím nečistot. Proto je třeba dbát na čistotu vstupních a 

výstupních otvorů. 

 Zvláštní pozornost je třeba věnovat vodě, jejíž přítomnost způsobuje poškození zařízení. 

Nezapomeňte proto denně vypouštět z tlakové nádoby kompresoru kondenzovanou vodu a 

vysušte vždy i hadici, kterou vzduch přivádíte. 

 Nikdy nedržte zapojenou pistoli směrem proti obličeji. 

 Při práci vždy noste ochranné pomůcky: brýle, rukavice, kryt na ústa i nos. 

 Před každým použitím se ujistěte, mají-li spoje předepsané rozměry a jsou-li v pořádku. 

 Po ukončení práce pistoli vyčistěte. 

 

OBSLUHA 

1. Pistoli spojte s hadicí, kterou budete přivádět vzduch (otvor v rukojeti) 

2. Stisknutím spoušti začne pistole pracovat 

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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