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Bezpečnostní upozornění a opatření 

POZOR: Při používání přístroje byste měli vždy postupovat podle základních bezpečnostních 

upozornění a dodržovat bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí zranění osob nebo 

poškození zařízení. 

1. Udržujte pracovní prostor čistý. Velké množství předmětů v prostoru přitahuje úraz. 

2. Dodržujte podmínky požadované pro pracovní prostor. Nepoužívejte stroje nebo elektrické 

nástroje ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Nevystavujte přístroj dešti. Udržujte na pracovišti 

dostatečnou osvětlenost. Nepoužívejte elektrické nástroje na místech, kde se vyskytují hořlavé 

plyny nebo kapaliny. 

3. Zabraňte dětem, aby se přiblížily k pracovnímu prostoru. Dětem nesmí být nikdy dovolen 

vstup do pracovního prostoru. Nedovolte jim, aby manipulovaly se stroji, nářadím anebo 

prodlužovacími kabely. 

4. Nepoužívané stroje ukládejte na bezpečné místo. Když nástroje nepoužíváte, uložte je na 

suché místo, aby nerezivěly. Místnost, kde jsou nástroje uloženy, vždy zamkněte tak, aby se 

k nim nedostaly děti. 

5. Při práci používejte správné nástroje. Nepokoušejte se silou použít malý nástroj nebo 

nástavec na větší průmyslový nástroj. Existují určité účely, pro které byl takový nástroj navržen. 

Ten svůj úkol splní lépe a bezpečněji způsobem, pro který byl navržen. Neupravujte tento 

nástroj a nepoužívejte jej pro účel, pro který není určen. 

6. Používejte vhodné pracovní oděvy. Nepoužívejte volné oděvy, ani nenoste šperky, protože 

by je mohly zachytit pohyblivé části. Při práci se doporučují ochranné elektricky nevodivé oděvy 

a protiskluzová obuv. Nosíte-li dlouhé vlasy, používejte pokrývku hlavy k omezení jejich volného 

pohybu. 

7. Používejte ochranné brýle a sluchátka. Vždy používejte bezpečnostní brýle odolné proti 

nárazu, které jsou v souladu s ANSI. Při práci v prostoru s výskytem chemického prachu nebo 

mlhy, vždy používejte dýchací přístroj nebo masku. 



8. Nenaklánějte se nad běžící stroje. Vždy používejte vhodnou oporu a udržujte rovnováhu. 

Nenaklánějte se nad běžící stroje. 

9. Pečlivě udržujte nástroje. Čas od času kontrolujte kabely a hadice nástrojů, a pokud jsou 

poškozeny, nechejte je vyměnit nebo opravit autorizovaným technikem. Rukojeti musejí být 

vždy udržovány čisté, suché a nesmí na nich být olej ani mazací tuk. 

10. Před zahájením práce vyjměte jistící a seřizovací klíče. Zkontrolujte, zda jistící a seřizovací 

klíče byly z nástroje nebo pracovního povrchu stroje vyjmuty před zahájením práce. 

11. Zabraňte náhodnému spuštění. Přesvědčte se, že je po vypnutí přístroje a před připojením 

hadice byl vypnut přívod stlačeného vzduchu.  

12. Nepřestávejte být ostražití. Dávejte pozor na to, co děláte, používejte zdravý rozum. 

Nepracujte se žádným nástrojem, jste-li unaveni. 

13. Kontrolujte poškození součástí zařízení. Před použitím jakéhokoliv nástroje byste měli 

pečlivě zkontrolovat jakoukoliv jeho část, která vypadá poškozeně, abyste zjistili, zda bude 

správně fungovat a plnit svoji navrženou funkci. Zkontrolujte vystředění a upevnění 

pohybujících se částí včetně jakýchkoliv rozbitých částí nebo upevňovacích přípravků a 

čehokoliv jiného, co by mohlo mít vliv na řádnou funkci. Jakákoliv část, která je poškozena, by 

měla být řádně opravena nebo nahrazena kvalifikovaným technikem. Nepoužívejte nástroj, 

pokud nějaký ovladač nebo vypínač nefunguje správně.  

14. Výměna částí a příslušenství. Při provádění servisu používejte jen identické náhradní díly. 

Použití jakýchkoliv jiných náhradních dílů povede k ukončení platnosti záruky. Používejte jen 

příslušenství, které je určeno pro použití s tímto nástrojem. 

15. Nepoužívejte s nástrojem, jste-li pod vlivem drog nebo alkoholu. Při použití léků na 

lékařský předpis si na příbalovém letáku zjistěte, zda léky nebudou mít negativní vliv na váš 

úsudek nebo reflexy. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nástroje nepoužívejte. 

16. Údržba. Údržba by měla být prováděna pravidelně kvalifikovaným technikem, aby byla 

zajištěna vaše bezpečnost. 



17. Upozornění pro lidi používající kardiostimulátor. Lidé používající kardiostimulátor by se 

měli před použitím tohoto výrobku poradit se svým lékařem. Elektromagnetická pole v blízkosti 

kardiostimulátoru by mohla jeho funkci rušit, nebo vést k jeho poruše. Kromě toho, by lidé, 

kteří používají kardiostimulátor, měli respektovat následující pokyn: 

- Opatrnost se vyžaduje vždy v blízkosti cívek, kabelů svíček nebo rozdělovače běžícího stroje. 

Při seřizování rozdělovače by měl být stroj vždy vypnut. 

Poznámka: Výkonnostní charakteristiky tohoto nástroje se mohou lišit podle změn tlaku 

stlačeného vzduchu a výkonu kompresoru. 

 

Specifické bezpečnostní pokyny pro tento výrobek 

Toto zařízení je určeno pro kvalifikované pracovníky. Měli by s ním pracovat pouze poté, co si 

přečtou a porozumí bezpečnostním pokynům a provozním postupům, které jsou uvedeny 

v tomto návodu k použití. 

1. Stlačený vzduch musí být filtrován, aby se do vnitřku čerpadla nedostal prach ani pára. 

2. Pokud jsou zjištěny netěsnosti na zařízení nebo hadicích, okamžitě vypněte přívod stlačeného 

vzduchu a opravte netěsnosti. 

3. Nepřekračujte doporučený tlak stlačeného vzduchu, maximální tlak je 8 barů/ 115 liber na 

palec čtvereční (psi). Mohlo by dojít k poškození zařízení. Viz specifikace na straně 5. 

 

4. Nikdy nemiřte pistolí na lidi nebo předměty (jako jsou elektrické desky nebo pohybující se 

automobily atd.). 

5. Otevřete pistoli tlakem až v okamžiku, kdy jste si jisti, že pistole je na správném místě, takže 

olej neunikne do země.  



6. Po použití vždy odpojte přívod stlačeného vzduchu tak, aby olej nemohl uniknout ven 

v případě, že dojde k poruše některé části čerpadla.  

7. Při opravě čerpadla nebo výměně jeho částí používejte jen originální náhradní díly. 

8. V případě likvidace čerpadla z něj odstraňte veškerý olej.  

9. Pokud s čerpadlem nepracujete, vypněte přívod stlačeného vzduchu. 

10. Nevylévejte olej. Použitý olej je třeba likvidovat podle národních předpisů upravujících 

ochranu životního prostředí. 

11. Čerpadla mohou být používána k dávkování maziv, použitého oleje nebo nemrznoucích 

kapalin. Nepoužívejte čerpadlo pro žádnou jinou látku. Pokud máte jakýkoliv zvláštní 

požadavek, obraťte se laskavě na nás. 

12. Nepoužívejte čerpadlo v blízkosti otevřeného plamene. Při práci s ním nekuřte. Používejte 

v dobře odvětraném prostoru. 

13. Pro případ požáru mějte k dispozici hasicí přístroj typu ABC. 

14. Vždy chraňte svoji kůži a oči před stykem s/vniknutím oleje a rozpouštědel (jako například 

použití ropným látkám odolných rukavic atd.). 

 

Technické údaje: 

1. Čerpací poměr: 5:1 

2. Napájení: kompresor filtrovaného vzduchu 

3. Vhodné pro: všechny druhy motorového a převodového oleje  

4. Tlak vzduchu: 5 – 8 Bar(70 ~ 115 psi） 

5. Spotřeba vzduchu: 240 l/min (63.5 galonů/min) 



6. Rychlost přívodu oleje: 12 ~ 18 l/min (3.2 ~ 4.8 galonu/min) 

7. Délka čerpadla: 270 mm/10.6 palce 

8. Připojení přívodu vzduchu: rychlospojka 1/4”  

9. Připojení přívodu oleje: samec 1/2” 

10. Maximální viskozita dodávaného oleje: SAE 250 

11. Teplota dodávaného oleje: - 10 ~ 50 °C. 

 

Popis: 

Přívod vzduchu z bezpečného kompresoru, nepoškozuje životní prostředí a nejiskří. Olejové 

čerpadlo může být použito k čerpání oleje, odpadního oleje a nemrznoucích kapalin. 

Provoz: 

Příprava 

1. Manipulace a skladování nového čerpadla nevyžaduje žádné zvláštní postupy. Avšak po 

použití čerpadla je vždy třeba vypustit olej ze sací hadice čerpadla. To je možné udělat 

převrácením čerpadla.  

2. Připojte přívodní trubici oleje k připravenému vývodu oleje z čerpadla.  

3. Připojte vzduchový kompresor s filtrem (dodává ho zákazník) ke vzduchovému vstupu 

čerpadla (1/4´´). 

4. Podle potřeby zapojte tlakový regulátor, který bude udržovat provozní tlak čerpadla na 

optimální hladině (6 – 8 barů), mezi čerpadlo a potrubí tlakového vzduchu. 

5. Mezi čerpadlo a potrubí stlačeného vzduchu umístěte uzavírací kohout pro případ, že bude 

obsluha muset kdykoliv vypnout čerpadlo odpojením přívodu vzduchu.  



6. Nyní je čerpadlo připraveno k plnění olejem zapnutím všech kohoutů. 

 

Pozor! Nepřekračujte maximální tlak vzduchu, který je 115 liber na palec čtvereční. 

Plnění oleje 

1. Zamiřte výstupní otvor oleje na správné místo. 

2. Zapněte všechny kohouty a stiskněte tlačítko na dávkovací pistoli a začněte tak dávkovat olej. 

3. Zavřete všechny spínače a umístěte čerpadlo a všechny hadice na původní místo. 

 

Údržba: 

1. Prach ve stlačeném vzduchu může zpomalit a dokonce ucpat válec motoru. Následující kroky 

tomu mohou zabránit 

a. Jednou za týden do čerpadla vložte 50 gramů oleje Vaseline nebo jiného maziva přes vstupní 

otvor vzduchu a nechejte čerpadlo běžet po dobu několika minut poté, co se mazivo dostalo do 

čerpadla.  

b. Zapněte čerpadlo na několik minut, dokud se dokonale nepromaží všechny pohyblivé části. 

c. Podle potřeby můžete uvedený postup opakovat. 

2. Zabraňte vniknutí vodních par z kompresoru do čerpadla. U čerpadel, která jsou připojena 

k čistícímu zařízení kompresoru pravidelně odstraňujte vodu z nádrže čističe filtru. 

3. U čerpadel, která jsou zapojena k mazacímu zařízení, věnujte pečlivou pozornost hladině 

mazacího oleje a podle potřeby doplňujte olej SAE 20, SAE 30 nebo nemrznoucí olej v případě 

extrémních podmínek.  



4. Uživatel by měl provádět jen rutinní údržbu čerpadla (jako je údržba filtrů, tlumičů, čištění 

atd.), aby se předešlo jeho poškození, nebo aby nebyla snížena jeho bezpečnost. Pokud bude 

čerpadlo vyžadovat jakoukoliv další údržbu, obraťte se na naše prodejní a asistenční střediska 

nebo na místní distributory. 

 

Odstraňování problémů: 

1. Olej z čerpadla nestříká. 

Zkontrolujte hustotu oleje. Je-li příliš vysoká, přidejte odpovídající množství motorového oleje a 

nechejte promíchat.  

Je-li hustota oleje normální, zkontrolujte možnost poškození gumového těsnění. (Možné 

nečistoty, které vnikly do zařízení, mohou těsnění poškodit). 

2. Čerpadlo nefunguje 

Zkontrolujte, zda bylo dosaženo provozního tlaku. 

Zkontrolujte, zda se uvnitř zařízení nevyskytují nečistoty.  

Zkontrolujte poškození posuvné destičky v čerpadle. Pokud je poškozena, vyměňte za novou. 

Zkontrolujte těsnost zařízení. 

Pokud je jakákoliv část poškozena, vyměňte ji za novou a okamžitě obraťte se na našeho 

distributora. 
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