
 
NÁVOD NA POUŽITÍ 

VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU  
S MANOMETREM 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



VZDUCHOVÝ KOMPRESOR 
S MANOMETREM  
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Napájení: 230V/50Hz 
Připojení: 3/8“ 
 

POPIS A POUŽITÍ 
Vzduchový kompresor s manometrem je určen pro tlakování 
sudových nápojů.  
 
Na čelním panelu se nachází: 
 síťový vypínač  
 manometr 
 výstup tlakového vzduchu pro 3/8“ hadici 
 kabel pro připojení do el. sítě. 
 
Kompresor je bez-olejový, vhodný pro použití v potravinářství a pro 
čepování piva.  
 
Součástí přístroje není vzdušník, tudíž tlaková zásoba je velmi malá, 
proto je kompresor vhodný zejména pro domácí a rekreační použití. 
K profesionálnímu použití jej nedoporučujeme. 
 



Montáž, provoz, údržba 
 

Instalace: 
- Připojte hadici 3/8“ na rychlospojku J-G a propojte s bočním 

vstupem narážeče 
- kompresor umístěte do dobře větraného prostředí a chraňte jej 

proti vlhku 
 
Spuštění: 

- zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a spusťte kompresor 
zeleným vypínačem do polohy „I“ 

- chod kompresoru je plně automatický, ovládaný presostatem, 
který zastaví kompresor v okamžiku, kdy hodnota tlaku 
dosáhne maximální hodnoty a opět spustí při dosažení 
minimální hodnoty tlaku  

- tlakový manometr zobrazuje aktuální tlak  
 

Údržba: 
- před jakoukoli manipulací s kompresorem vyjměte zástrčku 

kompresoru ze zásuvky 
- udržujte kompresor v čistý, v bezprašném prostředí. 
- při viditelném poškození přístroje či jeho elektrických součástí, 

nechte přístroj opravit v odborném servisu 

 



POZOR: 

- před prováděním údržby a oprav vždy odpojte přístroj 
z elektrické sítě 

- funkční teplotní rozmezí je 0°C/+35°C 
- nikdy neodstraňujte žádnou spojku, je-li pod tlakem  
- nepoužíváte-li kompresor, nastavte spínač do polohy „0“ 

 
SCHEMA ZAPOJENÍ:   
 

Zapojení přístroje bez použití vestavěného kompresoru: 

 
 
 
 

Použití spojení pomocí rychlospojek 

               
Zapojení: Trubku zatlačit až na doraz                Rozpojení: zatlačit kroužek a vytáhnout 1 

 
 
 
 



Propojení sudů s nápoji se vstupy průtočného zařízení 
 
Výstup vzduchového kompresoru je umístěn na čelní straně. Připojení 
pro nápojovou hadici je opatřen rychlospojkou určenou pro použití 
kalibrovaných nápojových hadic 9,5 mm (3/8“). 
 

Narážecí hlava 

 
Plošně pro všechny narážecí hlavy platí stejné připojení – ze shora je 
připojení pro vedení piva, z boční strany pak připojení pro vstup 
vzduchu či plynu. Je-li součástí narážeče i zpětný ventil, umisťuje se 
do horního otvoru pro výstup piva a to zaoblenou stranou dolu. Na 
naražeč se montují plastové rychlospojky závit 5/8“ – hadice 3/8“. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
 
Na výrobek je poskytnuta záruční doba 12 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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