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Bezpečnostní výstrahy a opatření 

 

VÝSTRAHA: Při používání zařízení je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby 

bylo nebezpečí přípdného zranění obsluhy a poškození vybavení sníženo na minimum. 

 

Udržujte čistotu na pracovišti. Nepořádek na pracovišti může být příčinou tělesného zranění. 

Dodržujte pracovní podmínky na pracovišti. Nepoužívejte stroje ani mechanické nářadí na 

vlhkých nebo mokrých místech. Nevystavujte je působení deště. Na pracovišti udržujte dobré 

osvětlení. Nepoužívejte stroje ani mechanické nářadí v případě výskytu hořlavých plynů nebo 

kapalin. 

Nedovolte dětem, aby se zdržovaly na pracovišti. Nedovolte, aby na pracovišti pobývaly děti. 

Není dovoleno obsluhovat stroje, používat nástroje nebo prodlužovačky. 

Vybavení uskladněte v nehybném stavu. Pokud zařízení nepoužíváte, musíte je uložit v suchu, 

aby se zabránilo působení koroze. Nářadí je nutné ukládat vždy v uzavřené místnosti a chránit 

před dětmi. 

Pro danou práci používejte pouze vhodné nářadí. Nezkoušejte násilím používat malý nástroj 

nebo přídavné zařízení pro výkon práce, jež vyžaduje použití většího průmyslového nástroje. 

Existují jen některé aplikace, pro které byly vyvinuty zvláštní nástroje, které vykonají práci lépe a 

bezpečněji při rychlostech, pro které byly vyvinuty. Není dovoleno provádět úpravy tohoto 

zařízení a nesmí se používat k účelům, pro které není určeno. 

Používejte vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo bižuterii, protože může dojít k jejich 

zachycení pohyblivými částmi zařízení. Během konání práce doporučujeme nosit ochranný 

oděv, který není vodivý, a protiskluzovou ochrannou obuv. Za účelem zakrytí dlouhých vlasů je 

třeba nosit pokrývku hlavy. 

Používejte prostředky na ochranu zraku a sluchu. Vždy používejte ochranné brýle, které chrání 

zrak před poletujícími předměty, s homologací ANSI. Při práci v prašném prostředí nebo v 

prostředí s chemicky aktivními mlhami je nutné nosit ochrannou masku nebo dýchací přístroj s 

homologací ANSI. 



Nenaklánějte se přes stroj. Mějte vždy vhodnou oporu a udržujte rovnováhu těla. Nepokoušejte 

se sahat nad nebo přes pracující stroje. 

Udržujte nástroje s náležitou péčí. Je třeba pravidelně kontrolovat kabely a elastické hadice 

zařízení a v případě jejich poškození nechat provést jejich výměnu nebo opravu autorizovaným 

technikem. Držáky musí být vždycky udržovány v čistotě, musí být suché, bez oleje nebo maziva. 

Odstranit nastavovací a maticové klíče. Před zahájením obsluhy je třeba zkontrolovat, zda byly 

nastavovací a maticové klíče odstraněny ze zařízení nebo z pracovních povrchů stroje. 

Zabraňte náhodnému zapojení. Pokud stlačený vzduch není využíván nebo před připojením 

elastických hadic je třeba se ujistit, zda jsou regulátory stlačeného vzduchu nastaveny v poloze 

OFF (vypnuto). 

Alarm zastavení. Dávejte pozor na to, co děláte a jednejte podle zdravého rozumu. 

Neobsluhujte žádné zařízení, pokud jste unaveni. 

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození součástek. Před použitím jakéhokoli nástroje musí být 

každá součástka, která vypadá na poškozenou, pečlivě prověřena, aby se zjistilo, zda může být 

správně používána, a zda může konat práci, ke které byla určena. Zkontrolovat vzájemné 

nastavení a spojení pohyblivých dílů, přítomnost jakýchkoli prasklých součástek nebo 

montážních prvků a výskyt jakýchkoli jiných podmínek, které mohou negativně ovlivnit správný 

provoz. Každá součástka, která je poškozena, musí být řádně opravena nebo vyměněna 

kvalifikovaným technikem. Nepoužívejte zařízení, pokud je jakýkoli ovládací prvek nebo vypínač 

vadný. 

Výměna součástek a příslušenství. Při servisu je třeba používat pouze stejné náhradní díly. 

Používání jakýchkoli jiných součástek má za následek ztrátu platnosti záruky. Lze používat pouze 

příslušenství určené pro použití s tímto zařízením. 

Je zakázáno používat zařízení pod vlivem alkoholu nebo léků. Pokud berete léky na předpis, 

přečtěte si příbalový leták za účelem zjištění, zda během jejich příjmu nedochází ke zhoršení 

Vašich schopností nebo reflexu. Máte-li pochybnosti, zařízení nepoužívejte. 

Údržba. Pro vlastní bezpečnost dbejte na to, aby servis a údržbu prováděl pravidelně 

kvalifikovaný technik. 



Varování týkající se bezpečnosti osob s kardiostimulátorem. Osoby s implantovanými 

kardiostimulátory jsou povinny se před používáním výrobku poradit s lékařem. 

Elektromagnetická pole v těsné blízkosti kardiostimulátoru mohou způsobit poruchy funkce 

nebo poruchu kardiostimulátoru. Osoby s kardiostimulátorem jsou navíc povinny dodržovat 

následující pokyny: 

Je nutné dbát na zvýšenou opatrnost, pokud se tyto osoby zdržují v blízkosti cívek a kabelů 

vysokého napětí zapalovacích svíček nebo rozdělovač napětí pracujícího motoru. Chcete-li 

provést seřízení rozdělovače napětí, motor musí být vždy vypnut. 

Upozornění: Pracovní parametry tohoto zařízení mohou být změněny v závislosti na tlaku 

stlačeného vzduchu a výkonu kompresoru. 

 

Bezpečnostní opatření typická pro výrobek 

 

Toto zařízení bylo navrženo k tomu, aby jej obsluhoval kvalifikovaný personál. Zařízení se smí 

obsluhovat pouze po přečtení a pochopení bezpečnostních výstrah a postupů obsluhy v tomto 

návodu. 

 

Aby do zařízení nevnikal prach a výpary, musí být stlačený vzduch filtrován. 

Dojde-li v zařízení nebo flexibilních hadicích k úniku stlačeného vzduchu, je nutné ihned uzavřít 

přívod vzduchu a provést opravu. 

Nepřekračujte doporučený pracovní tlak stlačeného vzduchu, max. tlak činí 8 bar / 115 psi. 

Mohlo by dojít k poškození vybavení. Viz Technické údaje na straně 5. 

Nikdy nemiřte pistolí na lidi nebo předměty (jako jsou elektrické rozvodné desky nebo 

pohybující se vozidla (vozíky) apod.) 

Pistoli je třeba otevřít stisknutím spouště poté, co se ujistíte, že je tato pistole ve správné 

poloze tak, aby olej nevytékal na zem. 

Po použití maznice je třeba vždycky uzavřít napájení stlačeným vzduchem tak, aby olej 

nevytékal v případě, že dojde k poškození některé součástky čerpadla. 



Je-li nutná oprava čerpadla nebo výměna jeho součástek, je nutné vždy používat pouze 

originální náhradní díly. 

Pokud má být čerpadlo odstraněno do odpadu, je nutné z něj odstranit veškerý olej. 

Není-li maznice zatížena, je nutné uzavřít přívod stlačeného vzduchu pro zastavení čerpadla. 

Nerozlévejte olej kolem sebe. Použitý olej je nutné odstranit v souladu s požadavky národních 

předpisů na ochranu životního prostředí. 

Čerpadlo lze používat pouze k podávání mazacích prostředků, použitého oleje nebo 

nemrznoucích kapalin. Nepoužívejte čerpadlo pro žádné jiné látky. Máte-li jiné odborné dotazy, 

kontaktujte nás prosím. 

Nepoužívejte čerpadlo v blízkosti otevřeného ohně. Během práce zařízení nekuřte. Zařízení 

používejte na dobře větraném místě. 

V případě požáru je nutné mít v blízkosti hasicí přístroj typu ABC. 

Vždy chraňte kůži a oči před kontaktem s olejem a rozpouštědly. (Mohou to být např. rukavice 

odolné vůči oleji apod.) 

 

Technické údaje: 

Stupeň komprese: 5:1 

Pohon: Kompresor filtrovaného vzduchu 

Vhodná pro: Motorové a převodovkové oleje všeho druhu 

Tlak stlačeného vzduchu: 5-8 bar (70~115 psi） 

Spotřeba vzduchu: 240 L/min. (63,5 galonu/min.) 

Vydatnost oleje: 12~18 L/min. (3,2~4,8 galonu/min.) 

Délka čerpadla: 740 mm /29“ 

Hrdlo přívodu vzduchu: 1/4“ - rychlospojka 

Hrdlo přívodu oleje: Vnitřní spojka s vnějším závitem 1/2“ 

Max. viskozita podávaného oleje: SAE 250 

Teplota podávaného oleje: -10~50℃ 

Popis: 



Pohon ze vzduchového kompresoru, který je bezpečný, šetrný k životnímu prostředí a nevytváří 

jiskry. Olejové čerpadlo se může používat k přepravě mazacího oleje, použitého oleje a 

nemrznoucích kapalin.  

 

Obsluha: 

Příprava 

Obsluha a skladování nového čerpadla nevyžadují žádné zvláštní postupy. Avšak po použití 

čerpadla je nutné vypustit použitý olej pomocí sací trubičky do vhodné nádoby. Lze to udělat 

obrácením čerpadla. 

Spojit přívodní hadici oleje z vypouštěcím hrdlem připraveného čerpadla. 

Spojit kompresor filtrovaného vzduchu (zajišťuje zákazník) s přívodním hrdlem vzduchu (1/4”) 

čerpadla. 

Bude-li to nutné, je třeba mezi čerpadlem a potrubím stlačeného vzduchu instalovat regulátor 

tlaku pro udržování pracovního tlaku čerpadla na optimální úrovni (5~8 bar). 

Aby mohl pracovník obsluhy zastavit čerpadlo v libovolném okamžiku odpojením napájení 

vzduchem, je nutné mezi čerpadlem a potrubím stlačeného vzduchu nainstalovat manuální 

uzavírací ventil. 

Čerpadlo je nyní připraveno k naplnění olejem po zapnutí všech ventilů. 

Pozor: Nepřekračujte max. tlak vzduchu: 115 psi. 

Plnění olejem 

Namířit výstup oleje do správného bodu 

Pro zahájení podávání oleje je třeba otevřít všechny ventily a stisknout tlačítko na výdejní 

pistoli.  

Zavřít všechny vypínače a uvést čerpadlo a hadici do původní polohy. 

 

 

 

Údržba: 



Prach obsažený ve stlačeném vzduchu může způsobit zpomalení nebo dokonce zablokování 

válce motoru. Aby k tomu nedošlo, lze podniknout následující opatření: 

Jednou týdně podat 50 gramů vazelínového oleje nebo jiného mazacího prostředku ze strany 

přívodního otvoru vzduchu a zapnout čerpadlo na několik minut poté, co se dostal dovnitř 

čerpadla. 

Zapnout čerpadlo na několik minut, aby došlo k úplnému promazání všech součástek. 

Bude-li to nutné, lze tento úkon opakovat. 

Výše uvedený postup je třeba vykonat jednou za týden. 

Ujistit se, zda vodní pára neproniká ze vzduchového kompresoru do stroje. Pokud jde o 

čerpadla vybavená přídavnou soupravou pro úpravu stlačeného vzduchu, odstraňujte prosím 

častěji vodu nahromaděnou v nádržce filtru na čištění vzduchu. 

Pokud jde o čerpadla vybavená připojenou maznicí, sledujte prosím pečlivě hladinu oleje v 

maznici, a bude-li to nutné, doplňujte olejem typu SAE 20, SAE 30 nebo v případě extrémních 

teplotních podmínek nemrznoucí kapalinou. 

Aby se zabránilo poškození čerpadla, a aby byla zaručena jeho bezpečnost, je uživatel povinen 

provádět pouze úkony běžné údržby (jako je údržba filtrů, tlumičů hluku, čištění apod.). Pokud 

je nezbytné provést větší údržbu čerpadla, kontaktujte prosím naše prodejny, střediska 

zákaznické podpory NEBO místní distributory. 

Diagnostika závad: 

Nelze rozprašovat olej stříkací pistolí  

 

Zkontrolovat hustotu oleje, pokud je hustota příliš vysoká, je nutné přidat odpovídající množství 

motorového oleje za účelem jejich smíchání. 

Je-li hustota normální, je třeba zkontrolovat gumová těsnění z hlediska poškození. (Protože 

znečištění způsobuje poškození gumových těsnění) 

 

Čerpadlo nepracuje 

Zkontrolovat, zda v zařízení vzniká pracovní tlak nebo ne. 

Zkontrolovat, zda nedošlo ke znečištění.  



Zkontrolovat, zda nedošlo k poškození styčnice šoupátka v čerpadle. Je-li poškozená, je nutné ji 

vyměnit. 

Zkontrolovat, zda nedošlo k nějakým únikům.  

Pokud došlo k poškození jakékoli součástky, je nutné ji nahradit novou nebo neprodleně 

kontaktovat distributora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

