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Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce 

za účelem eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo 

mechanického zranění.  
Před zahájením provozu zařízení se seznamte s obsahem návodu k použití. 

Návod k použití si ponechte pro pozdější potřebu.  
Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k použití bude 

mít vliv na prodloužení životnosti Vašeho zařízení. 
 
ORIGINÁLNÍ NÁVOD 
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1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES pro partii: 11500001-11500999 
 
DEDRA EXIM Sp z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8, s plnou odpovědností 
deklaruje, že: Pneumatická aplikační pistole - A532020  
Funkce: Viz návod k použití 

Rok výroby: 2015  
na kterou se vztahuje stávající prohlášení, splňuje požadavky směrnice ES (EC):  
2006/42/EC  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojů (Machinery safety),  

což je potvrzeno testem shody č. VT12119274, který vydal VOV Certification and Testing 

Laboratory 21 BLOOMSBURY STREET LONDON 

 

a základní požadavky v PR:  
zák. č. 199/2008 Sb., pol. 1228 Nařízení Ministerstva hospodářství ze dne 21.10.2008 o základních 

požadavcích na stroje 

 

Použité zharmonizované normy:  
EN ISO 12100-1:2003+A1:2009, EN ISO 12100-2-2003+A1:2009, EN ISO 14121-1:2007 
 

11 
 
Pruszków 2015-01-01  
Prohlášení o shodě ES zaniká, pokud bude zařízení změněno nebo upraveno, nebo 

pokud je používáno v rozporu s návodem k použití. Osoba oprávněná k přípravě a 

vyhotovení prohlášení o shodě a  
technické dokumentace: Vedoucí technického oddělení a servisu - Grzegorz Ratyński 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

 
 
 
 
 
 

 

Technický ředitel  
Mgr. Ing. Waldemar Łabudzki 

 

2. Určení pistole  
Pistole pro aplikaci omítek je určena k nástřiku ozdobných a strukturálních omítek, tekutých tapet a velmi 

hustých barev pomocí stlačeného vzduchu. Je vhodná pro malování stěn a podlah. Veliký výběr trysek (4 mm, 

6 mm, 8 mm) umožňuje její použití na různé omítkové materiály s velikostí zrn do ~3 mm. Velká nádoba na 

materiál umožňuje malování velkých ploch. 
 

3. Technická data 
 

A532020  
Průměr přípojky 1/4''  
Průměr trysky 4 mm / 6 mm / 8 mm  
Doporučovaný pracovní tlak 4 -6 bar  
Objem nádobky 5000 ml  
Spotřeba vzduchu min. 220L/min  
Doporučovaný průměr vedení 6 mm x d 5m  
Vzduch vyčištěný, bez kondenzátu a oleje Ano 

 

4. Bezpečnost a hygiena práce  
1. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.  
2. Zabraňte přístupu dětí a zvířat do pracovní oblasti.  
3. Nesměřujte pistoli na lidi, děti a zvířata.  
4. Pistoli může obsluhovat a udržovat pouze proškolená osoba.  
5. Při provádění jakýchkoliv prací na pistoli je bezpodmínečně nutné ji odpojit od zdroje stlačeného vzduchu.  
6. Jediným zdrojem napájení pistole může být pouze stlačený vzduch.  
7. Nepřekračujte maximální pracovní tlak, tj. 6 bar (tlak musí být nastaven na reduktoru tlaku).  
8. Při práci s pistolí používejte osobní ochranné prostředky (klapky na uši, prachové masky, brýle, ochranné 
rukavice, ochranné kombinézy).  
9. V případě zjištění netěsnosti okamžitě přerušte práci a odpojte pistoli od zdroje stlačeného vzduchu.  
10. Nepoužívejte alkalické a kyselé kapaliny, mohou způsobit zničení pistole.  
11. Používejte výhradně materiály určené k práci s pistolí (čtěte pokyny výrobců omítek).  
12. Nepoužívejte halogenová rozpouštědla.  
13. Závit trysky mažte mazivem, nepoužívejte silikonová maziva.  
14. Používejte hadice s elektrostatickým odvodem.  
15. Neucpávejte otvor trysky prsty. 
 

Návod k použití si ponechte pro pozdější potřebu. 
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6. Technický výkres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

výkr. 4 
 
 
 
 

Přehled dílů 
 

Č. dílu Popis dílu množství 
   

01 Upínací prstenec trysky 1 
2A Tryska 4mm 1 

2B Tryska 6mm 1 

2C Tryska 8 mm 1 
03 Kryt pistole 1 
04 Matice regulující množství materiálu 1 

06 Regulační jehlice 1 
07 O-kroužek 10.82 x 1.78 2 
08 Volič komplet 1 

8A O-kroužek 10.82 x 1.78 2 
8B Volič množství průtoku materiálu 1 
8C Podložka 1 

8D Pružina 1 

8E Šroub 1 

09 Vodicí matice 1 
10 O-kroužek 9.25 x 1.78 1 

11A O-kroužek 11.5 x 1.5 1 

12 Připojovací hrdlo 1 
14 Spoušť 1 
15 Ochranný prstenec 1 

16 Hrot 1 

18 Přípojka 1 

19 O-kroužek 3.5 x 3 1 

20 Nádrž 1 

21 Svorka 1 
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DEDRA EXIM Sp. z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

tel:  (+48 / 22) 73-83-777 

fax: (+48 / 22) 73-83-779  

http: //www.dedra.pl 

e-mail: info@dedra.pl 

 
 

 
 

Záruční list 
Razítko prodejce 

 

 
Katalogové č.: ................................................ 

 
Název: ............................................................ 

 
 
 
 

 
Datum a podpis ............................................. 

Číslo partie: ..................................................... 

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva spotřebitele vyplývající z 

ručení za vady. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami uvedenými v návodu k použití. 
Poskytujeme záruku na dobu 12 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím dokumentu. Záruka je platná na 
celém území Polské republiky. Reklamace musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby. 
2. Povinnosti ručitele plní prodejce v místě prodeje. 
3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží, chybným provedením. 

4. Vady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA-EXIM v termínu sjednaném se spotřebitelem, nejdéle 

do 14 pracovních dní od data doručení zařízení do servisu. Doba opravy se může prodloužit v případě nutnosti obstarání 

náhradních dílů nezbytných k opravě, o čemž bude spotřebitel informován. 

5. Reklamovaný výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamace je: 

- předložení řádně vyplněného Záručního listu, 

- předložení dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu, 

- dodávka plné kompletace v souladu s bodem „kompletace“ v návodu k použití. 

6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku: 

- používání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití, 

- používání „hobby“ zařízení pro profesionální účely, 

- přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu, 

- provádění oprav neoprávněnými osobami, 

- provádění úprav konstrukce, 

- mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, znečištěním 

mikroprostředí, 

- poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, olejů, 

konzervačních prostředků. 

7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu: tepelné pojistky, elektrografitové 

kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, 

atd.). 

8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti poškození při 

přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu. 

 

Prohlášení kupujícího 
Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem: 

 
.........................................    .......................................... 
      datum a místo  podpis spotřebitele
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