
Manuál:

Děkujeme za zakoupení kompresoru a prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

 Tím získáte informace o nejlepším možném využit.

Způsob použi�: 

Naše kompresory jsou vhodné všude tam, kde jsou požadavky na nastavování výstupního tlaku vzduchu 

a to zejména v airbrush oborech, jako malby, kosme�ka (make-up),dočasné tetování, opalování, 

modelářství, zdobení dortů a nehtů. Dále mohou být kompresory použity jako univerzální zdroj vzduchu. 

Například v řemeslné dílně, pro lékařské, laboratorní, potravinářské, chemické, sportovní a jiné účely. 

Funkce: 

         Jednopístový, bezolejový kompresor, neznečišťující okolní vzduch.

         Díky regulačnímu ven�lu je možné pracovat s velmi nízkým tlakem.

         Tepelná pojistka, chladící větrák. 

         Nízká hlučnost (47 db) - kompresor využitelný v domácím prostředí.

         Automatcké zapínání a vypínání kompresoru.

Technické informace:

Výkon Průtok Nádrž Váha Rozměry

HP 50Hz 60Hz Bar Psi Bar Psi L/min L Bar Psi Kg VxŠxH

AD-5000 1/5 1450 1700 4 57 3 43 20-23 3 4 57 5,2 31x15x31

Návod k použi�

Model
Ot/min Autostop Autostart Max. tlak



Instalace: 

1. Po donesení kompresoru domů a vybalení z krabice, zkontrolujte, zda není kompresor poškozený
v důsledku převozu dopravní společnos�. 

2. Zvolte pro kompresor vhodné rovné místo s dostatečným prostorem a to v suché a dobře větrané 
místnos� kde nepřesahuje teplota vzduchu 35 stupňů Celsia.

3. Ujistěte se, že Vaše elektrická síť odpovídá normám.

4. Kompresory, dodávané firmou Svět modelářů s.r.o., odpovídají pro zapojení do sítě 230V/50Hz.

Bezpečnost: 

1. Nepoužívejte kompresor k jiným účelům, než pro ten, ke kterému byl navržen,

2. Kompresor používejte pouze k účelům výroby stlačeného vzduchu.

3. Nepracujte s kompresorem ve výbušném prostředí. Například v přítomnos� hořlavých kapalin, plynů
nebo prachu.

4. Před prováděním jakékoli údržby, nebo čištění, se vždy přesvědčete o tom, že je kompresor odpojený 
z elektrické sítě.

5. Chraňte kompresor před deštěm a vlhkým prostředím. 

6. Nedovolte dětem a dalším nepovolaným osobám používání, nebo hraní si s kompresorem.

7. Myslete na skutečnost, že při několikahodinovém používání kompresoru dochází k zahřívání jeho čás�. 
Zabraňte popálení �m, že necháte kompresor po práci vychladnout potřebnou dobu. 

8. Nenechávejte kompresor bez dozoru, pokud běží. 

Návod k použit:

1. Připojte hadici na výstup vzduchu
2. Připojte hadici k pistoli
3. Připojte kompresor k elektrické sí�
4. S�skněte on/off vypínač a kompresor začne pracovat
5. Tlakoměr ukáže pracovní tlak do hadice.
6. Regulačním šroubem můžete výstupní tlak měnit
7. Pracujte v dobře větrané místnos�

Práce s regulátorem tlaku:

1. Zvedněte regulační šroub vzhůru,  otáčením doprava/doleva zvyšujete/snižujete tlak
2. Stlačením šroubu zafixujete nastavený tlak
3. S�sknu�m jehly na pružině na spodní čás� filtru uvolníte zachycenou vlhkost



V případě doplnění informací, záruční i pozáruční servis a jiných dotazů, pište na info@airbrushcentrum.cz 

airbrush .czcentrum
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