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SPECIFIKACE 
Vstupní napětí nabíječky 230 V (50 Hz) 

Výstupní napětí  18 V 

Kapacita baterie 1500 mAh 

Délka nabíjení 1 hodina 

Maximální pracovní tlak 675 bar (tolerance 35 bar) 

Zásobník maziva 425 ml 

Minimální průtok 75 g/min (tolerance 3g) 

Délka přiložené hadice 1000 mm 

Váha kompletní sady s kufrem 8,4 kg 

Váha pouze mazacího lisu 3,75 kg 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

 
Nedodržení bezpečnostních doporučení tohoto manuálu může vyústit ve vážné škody, či 

zranění. Čtěte vše pozorně. 

 

PRACOVNÍ PROSTOR 

 

1. Udržujte pracovní prostor čistý 

2. Nepoužívejte elektrické části ve výbušném prostředí, či v kontaktu s hořlavými 

látkami 

3. Pracujte v dostečné vzdálenosti od dětí. Nenechte se vyrušovat. 

 

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST 

 

1. Udržujte součásti, které jsou pod napětím, v suchu. 



OSOBNÍ BEZPEČNOST 

 

1. Před prací se vyhýbejte požívání alkoholu, drog či nebezpečných léků. Buďťe vždy 

opatrní a nepodceňujte únavu 

2. Snažte se nemít volné oblečení, či se přibližovat  vlasy, či šperky k pohyblivým 

součástem. 

3. Snažte se být pozorní při práci s elektrickými částmi.  

4. Nepřipojujte k zařízení nic navíc.   

5. Používejte ochranné pomůcky 

 

UPOZORNĚNÍ 

 
1. Nepoužívejte nabíječku ve vlhkém prostředí 

2. Nepoužívejte poškozené zařízení. 

3. Používejte při práci ochranné  rukavice a brýle. 

4. Uschovejte si tento manuál. 

 

PRÁCE S NABÍJEČKOU 

 
1. Než začnete s používáním mazacího lisu, vyjměte nejprve baterii z pistole pomocí 

současného zmáčknutí dvou uvolňovacích tlačítek po stranách baterie a tuto vyjměte. 

2. To, že baterie potřebuje nabít poznáte díky prudkému poklesu výkonu lisu. Pokud 

budete nabíjet baterii dříve, výrazně tím omezíte kapacitu baterie, pokud tento pokles 

výkonu budete ignorovat, hrozí poškození baterie. 

3. Začněte nabíjet tak, že zapojíte nabíječku do zdi a vložíte do ní baterii. Na nabíječce 

stisknete tlačítko „SET“. Baterie je nabitá, když se rozsvítí zelené světlo. Po nabití (1-

2 hod.) vyjměte baterii z nabíječky a nabíječku odpojte od zdroje. 

 

UPOZORNĚNÍ: Během i po používání se baterie zahřeje. Pokud chcete dosáhnout 

maximálního nabití, musíte před nabíjením baterii nechat vychladnout na pokojovou 

teplotu a pak teprve začít nabíjet.  

 

PLNĚNÍ LISU 

 
VÝMĚNA CARTRIDGE 

 

Vyjmutí cartridge: 

 

1. Vytáhněte táhlo pístu na maximální míru a zajistěte jeho polohu. 

2. Odšroubujte zásobník od hlavice lisu 

3. Opatrně uvolněte táhlo a vyjměte prázdnou cartridge z válce 

 

Instalace nové cartridge: 

 

1. Odstraňte plastové víčko z cartridge a vsuňte jí do válce 

2. Odstraňte  kryt z cartridge a našroubujte válec na hlavici lisu. 

3. Uvolněte táhlo pístu. Odvzdušněte. Viz. „Odstranění vzduchových kapes“ 

 

 



PLNĚNÍ ZE ZÁSOBNÍKU 

 

1. Odšroubujte válec z hlavice. 

2. Vsuňte otevřený konec válce do nádoby s mazivem. Pomalu táhněte za táhlo za 

současného ponořování válce hlouběji, aby se předešlo vzduchovým kapsám. 

3. Když je táhlo plně vytaženo, zajistěte ho. 

4. Zašroubujte válec zpět do hlavice a uvolněte táhlo. 

5. Očistěte ze zařízení nečistoty vzniklé plněním.  

 

PLNĚNÍ POMOCÍ ČERPADLA 

 

1. Pro přímé plnění válce pomocí externího čerpadla je nutné na hlavici nainstalovat 

plnící ventil (není součástí dodávky), NEBO viz. bod 2. 

2. Pokud nemáte plnící ventil, odšroubujte válec z hlavice 

3. Do válce zasuňte plnící hadičku od externího čerpadla a naplňte válec mazivem. 

4. Zašroubujte válec zpět do hlavice a uvolněte táhlo. Válec odvzdušněte. 

5. Očistěte ze zařízení nečistoty vzniklé plněním. 

 

 

ODSTRANĚNÍ VZDUCHOVÝCH KAPES 
 

1. Uvolněte táhlo pístu ze zajištěné polohy a zmáčkněte odvzdušňovací ventil. 

2. Několikrát zmáčkněte tlačítko mazání dokud z mazací hadice nevystupuje čistá 

vazelína. 

 

KONTROLA, ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ 

 
1. UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je zařízení vypnuto, baterie je vyjmutá  a nabíječka je 

odpojená od zdroje, než začnete s jakoukoliv údržbou a kontrolou. 

2. Před každým použitím zkontrolujte stav zařízení. Dejte pozor na uvolněné části, 

poškození zařízení, poškození hadice, či vyteklé baterie. Pokud dochází při zapnutí 

k nezvyklým vibracím či hluku, je třeba je odstranit před plným používáním zařízení. 

NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÉ ZAŘÍZENÍ !!! 

3. K bateriím: Nevhazujte baterie do ohně, mohlo by dojít k jejich explozi. Nenabíjejte 

tečící baterie. Údržbu a opravy na bateriové jednotce smí provádět jen školený 

odborník!!! Zjistěte si, jak v souladu s platnými zákony likvidovat, či recyklovat, 

vyřazené baterie. 

4. DENNĚ: Suchým a měkkým hadrem očistěte denně veškeré nečistoty a prach ze 

zařízení. Nepoužívejte k čištění ředidlo!!! 

5. Uskladnění: skladujte zařízení vždy s odpojenou bateriovou jednotkou. Uchovávejte 

místo uskladnění zařízení v suchu, čistotě a z dosahu dětí!!! 

 

NÁHRADNÍ DÍLY 

 

- 18V baterie 

- 18V nabíječka 

- Vysokotlaká hadice 1m 

- Čtyřčelisťová plnící hubička 


