
Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto produktem. 
Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika 
související s používáním tohoto výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Spotřeba vzduchu 150–250 l/min.
Pracovní tlak 2,5–3,5 bar
Maximální tlak 6 bar
Obsah nádržky na barvu 600 ml

NÁVOD K POUŽITÍ
• Nasávací kelímek nasaďte na hlavu pistole. Sériově je pistole vy-

bavena tryskou o velikosti 1,4 mm. Průměr trysky závisí na kvalitě 
a viskozitě laků a barev. Na přání je možno doobjednat trysky prů-
měrů 1,4; 1,7; 2,0 mm. Průměr trysky závisí na kvalitě a viskozitě 
laků a barev. Dříve než se začne s vlastním lakováním, je třeba 
vybrat a zafixovat požadovanou šířku proudu.  Při lakování nesmí 
tlak vzduchu překročit 4,5 bar. Před zahájením práce prosím za-
jistěte odpovídající fixaci pneumatického regulátoru (redukčního 
ventilu).

• Vždy se ujistěte, že trysky v hlavě pistole jsou zcela otevřené.

ČIŠTĚNÍ
• Při čištění v žádném případě neponořujte do leptavých rozpouště-

del ani nečistěte drátěným nebo podobnými kartáči.
• Při čištění průchodů použijte jehlu nebo rozpouštědlo.
• Dbejte obzvláště na to, aby tryska byla zcela bez usazených zbyt-

ků tím, že se nasávací kelímek naplní rozpouštědlem a pak se po-
stupuje jako při lakování. Zvlášť důležité je abyste nenechávali v 
nasávacím kelímku barvy nebo laky pro případné další použití. To 
by neopravitelně poškodilo velmi přesně dimenzované díly pistole.

• Prosím dbejte na to, abyste v žádném případě nepoužívali čistící 
prostředky, které obsahují silikon.

 BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ 
• Ujistěte se, že jsou všechny přípojky pevně a těsné.
• Pneumatický přístroj nesměřujte nikdy proti osobám.
• Vždy používejte prostředky na ochranu dýchacích cest a ochranu 

obličeje.
• Pracujte jen v dobře větraných prostorách.
• Nepracujte v blízkosti topení ani jiných zdrojů tepla.
• Nenechávejte nikoho obsluhovat zařízení bez předchozího pouče-

ní. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovaly děti, duševně ne-
způsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadmíru 
unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte.

• Zamezte přítomnosti dětí na pracovišti.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
• Baleno v PVC obalu vhodném pro trvalejší skladování či trans-

port.
• Skladujte zabalené při teplotách 5—40 °C.
• Neskladujte v blízkosti rozpouštědel.

KONTROLA
• Pravidelně kontrolujte stav pistole ohledně prasklin a poškození.  

V případě poškození je nutné pistoli dále nepoužívat.

Dovozce do EU:
PHT a. s., Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha

www.magg.cz

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto pro-
duktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenie 
a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Spotreba vzduchu 150–250 l/min.
Pracovný tlak 2,5–3,5 bar
Maximálny tlak 6 bar
Obsah nádržky na farbu 600 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
• Nasávací téglik nasaďte na hlavu pištoľ. Sériovo je pištoľ vybavená 

tryskou o veľkosti 1,4 mm. Priemer trysky závisí na kvalite a visko-
zite lakov a farieb. Na prianie je možné doobjednať trysky prieme-
rov 1,4 mm - 1,7 mm - 2,0 mm. Priemer trysky závisí na kvalite a 
viskozite lakov a farieb. Skôr než sa začne s vlastným lakovaním, je 
potrebné vybrať a zafixovať požadovanú šírku prúdu. Pri lakovaní 
nesmie tlak vzduchu prekročiť 4,5 bar. Pred začatím práce prosím 
zaistite zodpovedajúce fixáciu pneumatického regulátora (redukč-
ného ventilu).

• Vždy sa uistite, že trysky v hlave pištoľ sú úplne otvorené.

ČISTENIE
• Pri čistení v žiadnom prípade neponárajte do leptavých rozpúšťa-

diel ani nečistite drôteným alebo podobnými kefami.
• Pri čistení priechodov použite ihlu alebo rozpúšťadlo.
• Dbajte obzvlášť na to, aby tryska bola úplne bez usadených zvyškov 

tým, že sa nasávací téglik naplní rozpúšťadlom a potom sa postu-
puje ako pri lakovaní. Zvlášť dôležité je aby ste nenechávali v na-
sávacom tégliku farby alebo laky pre prípadné ďalšie použitie. To 
by neopraviteľne poškodilo veľmi presne dimenzované diely pištole.

• Prosím dbajte na to, aby ste v žiadnom prípade nepoužívali čistiace 
prostriedky, ktoré obsahujú silikón.

 BEZPEČNOSTNÉ  UPOZORNENIA 
• Uistite sa, že sú všetky prípojky pevne a tesné.
• Pneumatický prístroj nesmerujte nikdy proti osobám.
• Vždy používajte prostriedky na ochranu dýchacích ciest a ochranu 

tváre.
• Pracujte len v dobre vetraných priestoroch.
• Nepracujte v blízkosti kúrenia ani iných zdrojov tepla.
• Nenechávajte nikoho obsluhovať zariadenie bez predchádzajúce-

ho poučenia. Zabráňte aj tomu, aby zariadenie obsluhovali deti, 
duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, al-
koholu či nadmieru unavené osoby a ani vy sami tak nekonajte.

• Zamedzte prítomnosti detí na pracovisku.

BALENIE A SKLADOVANIE
• Balené v PVC obale vhodnom pre trvalejšie skladovanie či trans-

port.
• Skladujte zabalené pri teplotách 5-40 ° C.
• Neskladujte v blízkosti rozpúšťadiel.

KONTROLA
• Pravidelne kontrolujte stav pištole ohľadom prasklín a poškode-

nie. V prípade poškodenia je nutné pištoľ ďalej nepoužívať.

Dovozca do EÚ:
PHT a. s., Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha

www.magg.cz
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NÁVOD K POUŽITÍ

PISTOLE NA STŘÍKÁNÍ LAKU A BAREV
NÁVOD NA POUŽITIE

PIŠTOĽ NA STRIEKANIE LAKU A FARIEB 
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