
 
NÁVOD NA POUŽITÍ 

Přenosného vzduchového 
kompresoru 

   
 

 

 
 
 



Vzduchový kompresor s 
manometrem 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Napájení: 230V/50Hz 
Rozměry:  125mm / 220mm / 155mm (+40mm madlo) 
 

POPIS A POUŽITÍ 
Zařízení je určeno pro tlakování kyvet či keg sudů s nápoji pomoci 
bezolejového kompresoru. 
 
Na čelní straně se nachází: 

- Hlavní vypínač 
- Manometr pro výstupní tlak 
- Výstup tlakového vzduchu (J-G rychlospojka pro 

kalibrovanou hadici 3/8“) 
 
Kompresor je určen především pro domácí použití a tlakování 
jednoho sudu či kyvety. Neúměrné zatěžování kompresoru může vést 
k jeho poškození. 
 

INSTALACE A PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
 
Kompresor musí být umístěn v čistém, suchém a bezprašném 
prostředí.  
 
Po připojení vidlice přívodního kabelu do zásuvky elektrické sítě a 
připojení kalibrované 3/8“ hadice pro tlakový vzduch uvedete 
kompresor v činnost přepnutím hlavního vypínače do polohy 1. 
 
 
Zařízení:  

 musí být umístěno v neuzavřeném a dobře větraném prostoru, ne 
u zdrojů tepla. Nevystavovat přímému slunci 

 instalace přístroje musí být pouze na pevné, suché a stabilní – 
rovné podložce 

 ventilační otvory pravidelně zbavujte sedimentů prachu a jiných 
nečistot 

 zařízení musí být umístěno v neprašném prostředí.  



 uchovávat v prostředí s teplotou nad 0°C! 

 se spuštěným přístrojem nemanipulujte 

 při jakékoliv manipulaci musí být přístroj odpojený od elektrické 
sítě 

 
Výstup je umístěn na přední straně zařízení. Je opatřen rychlospojkou 
určenou pro použití kalibrovaných nápojových hadic 6,7x9,5 mm 
(3/8“). 
 

Použití spojení pomocí John Guest spojek 

           
Zapojení: trubku zastrčit až          Rozpojení: po zatlačení přídržného 

            na doraz.                         prvku zpět je hadice uvolněna. 
 

 



 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!!! 

 

 jestliže je přívod spotřebiče poškozen, musí být nahrazen 
speciálním přívodem nebo sadou přívodů, které jsou dostupné u 
výrobce nebo u jeho servisního technika. 
 

 toto zařízení je určeno k provozu v suchém prostředí a není 
chráněno proti stříkající vodě. 

 
Další doporučení: 
 

 BIB se sirupy skladujte v temném a chladném prostředí se stabilní 
teplotou  

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
Na výrobek je poskytnuta záruční doba 24 měsíců od data prodeje na 
jakostní provedení a činnost výrobku s podmínkou, že byl používán 
obvyklým způsobem v souladu s návodem na používání, napojen na 
napětí 230V/50Hz a nebyl nijak mechanicky poškozen. 
 
Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním 
či neodborným zásahem do přístroje. 
 
Záruční doba začíná plynout od data vystavení dokladu o pořízení 
přístroje (faktura, pokladní lístek…), který obsahuje výrobní číslo 
přístroje. 
 
Společnost SINOP CB a.s. neručí za vady vzniklé přirozeným 
opotřebením, neopatrnou manipulací a hrubým zacházením. 
 
Při poruše nebo zjištění závady je nutno výrobek zaslat s udáním 
důvodu reklamace na adresu provozovny: 
 
SINOP CB a.s. 
Pod Stromovkou 205 
Litvínovice 
370 01 České Budějovice 
 
tel.:387 203 521 
fax:387 203 525 



e-mail:sinopcb@sinop.cz 
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po níž byl výrobek v záruční 
opravě. 
 
V případě správné reklamace tj. uplatnění záruky v záruční lhůtě 
budou náklady spojené se zasláním výrobku zpět hrazeny výrobcem,  
tj. spol. SINOP CB a.s. 
 
 
Výrobek byl v záruční době: 
 
od..................................do.................................. 
 
od..................................do.................................. 
 
 
 
Razítko a podpis opravny (prodejce): 
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