
 

 

        

NÁVOD K POUŽITÍ 

Ofukovací pistole 

       
 

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto 

produktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na 

omezení a rizika související s používáním tohoto výrobku. Pistole 

smí být používána pouze podle svého účelu určení. Každé další toto 

překračující použití neodpovídá použití podle účelu určení. Za z 

toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí 

uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce. Dbejte prosím na to, že 

produkty nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro 

živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme 

žádné ručení, pokud je světlo používáno v živnostenských, 

řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných 

činnostech. 

Ofukovací pistole je určena k čištění či vyfukování těžko 

dostupných míst. Klasická ofukovací celokovová pistole je vyrobena z 

alu slitiny. Provozní tlak max. 0 - 0,3 MPa 

 
Důležité upozornění!  

• Vždy používejte ochranné pomůcky jako jsou brýle, rukavice a kryt 

na ústa i nos. 

• Pistoli nikdy nesměřujte proti obličeji či jiným osobám. 

• Zařízení je nutno chránit před nečistotami.  

• Dbejte na čistotu vstupních i výstupních otvorů. 

• Suchý a stlačený vzduch musí mít na vstupu stanovený tlak                  

0 – 0,3 MPa a musí být dodáván v dostatečném množství. Vyšší 

tlak zkracuje životnost nářadí a také nese riziko zranění. 

• Pozornost je také třeba věnovat vodě. Její přítomnost způsobuje 

poškození zařízení. 

• Před každým použitím se ujistěte, zda mají spoje předepsané 

rozměry a jsou-li v pořádku. 

• Po ukončení práce pistoli vyčistěte. 

• Nenechávejte nikoho obsluhovat zařízení bez předchozího 

poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovaly děti, 

duševně nezpůsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, 

alkoholu či nadmíru unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte. 
 

OBSLUHA 
• Vyndejte jednotlivé díly z balení. 

• Pistoli spojte s hadicí, kterou budete přivádět vzduch. 

• Otvor najdete na rukojeti. 

• Stisknutím spoušti začne pistol pracovat 

 

UDRŽBA 
Nářadí ukládejte do suchých prostor. Skladování v blízkosti 
chemikálií a plynů, způsobuje korozi. Udržujte přístroj v češtině.

 

LIKVIDACE VÝROBKU/OBALU 
Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že 

jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla 

neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. 

sběr druhotných surovin, sběrný dvůr apod.). Nelikvidujte 

odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k 

ukládání odpadu. 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, 

po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen 

za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým 

návodem k použití. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, 

má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních 

střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná 

prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. 

Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního 

dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, 

podpisem prodávajícího a datem prodeje. 

 
Nároky na záruku zanikají: 

• Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době. 

• Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiných než 

určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek 

uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen. 

 
Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé 

úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo 

pokud provede    kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce 

neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či 

údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití. Dovozce 

prohlašuje, že je v rejstříku společností plnící povinnost zpětného 

odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování 

elektrozařízení a elektroodpadu REMA. 
 

POZNÁMKA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
• Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny. 
• Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis tohoto výrobku provádí 

dovozce: 

 
PHT a. s. 

Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny 

Tel.: +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz 

Vyrobeno pro PHT a. s., www. magg.cz 

CZ 
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NÁVOD NA POUŽITIE 

Ofukovacia pištoľ 

       
 
 

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto 

produktom. Dodržujte pokyny na použitie a dávajte pozor na 

obmedzenia a riziká spojené s používaním tohto výrobku. Pištoľ sa 

môže používať len na ten účel určenia. Každé iné odlišné použitie 

nezodpovedá účelového použitia. Za z toho vyplývajúce škody alebo 

zranenia akéhokoľvek druhu ručí používateľ / obsluhujúca osoba, nie 

však výrobca. Dbajte prosím na to, že výrobky neboli svojim určením 

konštruované na profesionálne, remeselnícke alebo priemyselné 

použitie. Nepreberáme žiadne ručenie, ak je svetlo používané v 

profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných podnikoch a 

pri porovnateľných činnostiach. 

Ofukovacia pištoľ je určená na čistenie či vyfukovanie ťažko 

dostupných miest. Klasická ofukovacia celokovová pištoľ je vyrobená 

z alu zliatiny. Prevádzkový tlak max. 0 - 0,3 MPa 

 

Dôležité upozornenie!  
• Vždy používajte ochranné pomôcky ako sú okuliare, rukavice a kryt 
na ústa aj nos. 
• Pištoľ nikdy nesmerujte proti tvári či iným osobám. 
• Zariadenie je nutné chrániť pred nečistotami. 
• Dbajte na čistotu vstupných aj výstupných otvorov. 
• Suchý a stlačený vzduch musí mať na vstupe stanovený tlak 0 - 0,3 
MPa a musí byť dodávaný v dostatočnom množstve. Vyšší tlak 
skracuje životnosť náradia a tiež nesie riziko zranenia. 
• Pozornosť je tiež treba venovať vode. Jej prítomnosť spôsobuje 
poškodenie zariadenia. 
• Pred každým použitím sa uistite, či majú spoje predpísané rozmery 
a ak sú v poriadku. 
• Po ukončení práce pištoľ vyčistite. 
• Nenechávajte nikoho obsluhovať zariadenie bez predchádzajúceho 
poučenia. Zabráňte tiež tomu, aby zariadenie obsluhovali deti, 
duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, 
alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani vy sami tak nekonajte. 

 

OBSLUHA 
• Vyberte jednotlivé diely z balenia. 
• Pištoľ spojte s hadicou, ktorú budete privádzať vzduch. 
• Otvor nájdete na rukoväti. 
• Stlačením spúšti začne pistol pracovať 
 

ÚDRŽBA 

Náradie ukladajte do suchých priestorov. Skladovanie v blízkosti 

chemikálií a plynov, spôsobuje koróziu. Udržujte prístroj v slovenčine. 

 

 

 

 

 

 

 
LIKVIDÁCIA VÝROBKU / OBALE 

Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si 

zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla 

neopraviteľná závada, odneste ho na miesto k tomu určené (napr. Zber 

druhotných surovín, zberný dvor apod.). Nelikvidujte odhodením do 

komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie 

odpadu. 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po 

ktorú je výrobok v oprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za 

predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom 

na použitie. Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci 

nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (pozri 

opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú 

alebo materiálovou chybu výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku 

zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený 

adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom 

predaja. 

 

Nároky na záruku zanikajú: 
• Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe. 
• Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iných než 
určené servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok 
užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený. 

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady 

vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, 

alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca 

nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či 

údržbou mimo rámec príslušného návodu na použitie. Dovozca 

prehlasuje, že je v registri spoločností plniacej povinnosť spätného 

odberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a 

zneškodňovania elektrozariadení a elektroodpadu REMA. 

 

POZNÁMKA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
• Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené. 
• Záručný aj mimozáručné odborné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozcu: 

 
PHT a. S. 
Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny 
Tel .: +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz Vyrobené pre PHT a. s., 
 www. magg.cz 

SK 


