
 

 

Překlad návodu 

 

NÁVOD K OBSLUZE 
Tlakové hustící dělo INFLATOR 20l 

Typ: G80340, Model: ZG-6002A 

 
Vyrobeno pro 

F.H. GEKO 

Kietlin, ul. Spacerowa 3 

97-500 Radomsko, Polsko 

www.geko.pl 

 

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se 

se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, 

které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele. 
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  Návod k obsluze 
 

 

 
 

 

ČESKÝ JAZYK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

 

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze 

ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. 

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci. 
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  Návod k obsluze 

 

 

 
Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste si vybral výrobek značky Geko. Doufáme, že práce s naším 

nářadím bude příjemná a efektivní. 

 

Po přečtení tohoto návodu k obsluze ho uložte na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě 

potřeby znovu nahlédnout. 

Nedodržení následujících bezpečnostních pravidel a používání zařízení nebo mechanické zasahování 

do jeho konstrukce zbavuje výrobce odpovědnosti za škody způsobené jeho používáním a ruší 

záruční práva. 

 
 

 

BEZPEČNOST 

- Před zahájením práce zkontrolujte technický stav zařízení. Pokud zjistíte jakékoliv nesrovnalosti 

nebo poškození, zastavte práci se zařízením a ujistěte se, že před dalším použitím bude zařízení 

opraveno kvalifikovanou osobou. 

- Naplňte zařízení pouze čistým, suchým vzduchem. 

- Vzduchová nádrž je vybavena tlakovým regulačním ventilem, který se otevírá, když tlak dosáhne 

bezpečných 10-12 barů, což je rozsah doporučený výrobcem. 

- Přímou příčinou nehody může být jakýkoliv mechanických zásah do zařízení. 

- Nikdy se nepohybujte mimo rozsah bezpečného pracovního tlaku. 

- Nádrž zařízení plňte při pokojové teplotě. 

- Zařízení používejte pouze pro účely, pro které je určeno. 

- Zařízení nikdy nesměřujte ve směru jiných osob. 

- Vždy používejte vhodnou ochranu sluchu, protože zařízení vytváří hluk přesahující 100 dB. 

- Při práci se zařízením nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky na pneumatiky. 

- Vždy používejte ochranné brýle. 

 

 

PROVOZ ZAŘÍZENÍ 

Tlakové hustící dělo je zařízení, které slouží k nárazovému huštění bezdušových pneumatik 

při montáži pneumatiky na disk. 

Je obzvláště užitečný při foukání tvrdých pneumatik s nízkým profilem a pneumatik typu Run Flat. 

Naběhlý tlak z hustícího děla způsobí utěsnění pneumatiky na disku tak, abyste mohli pneumatiku 

dofoukat běžným způsobem na předepsaný tlak. 

Tlakové hustící dělo může být používáno pro kola osobních automobilů, dodávek a nákladních 

automobilů. 
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  Návod k obsluze 

 

 

POUŽÍVÁNÍ 

Práce se zařízením probíhá ve dvou fázích - naplnění nádrže stlačeným vzduchem a huštění 

pneumatiky. 

 

1. 

- Zavřete hlavní ventil hustícího děla, 

- zapněte kompresor, 

- rychlospojku, která je umístěna na konci hadice, nasaďte na koncovku hustícího děla tak, 

aby správně naskočila na trn koncovky, 

- otevřete uzavírací ventil a sledujte manometr, 

- když tlak vzduchu v nádrži přestane stoupat, nebo když se pojistný ventil otevře, zavřete 

uzavírací ventil a sejměte rychlospojku, pokud je to nutné, přeneste hustící dělo na vzdálené 

místo. 

 

2. 

- Nasaďte bezdušovou pneumatiku na disk, 

- opřete háček koncovky děla o okraj disku a nasměrujte hrdlo děla na mezeru mezi diskem 

a pneumatikou, 

- břichem přitlačte hustící dělo k disku, aby zpětný ráz nezměnil jeho směr, 

- rychlým pohybem otevřete hlavní ventil. 

 

 

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA 

Tlakové hustící dělo můžete skladovat tak, že jej zavěsíte na stěnu pomocí háku. Během skladování 

ponechejte ventil otevřený, aby mohla z nádrže vycházet vlhkost. Neprovádějte údržbu, pokud je 

zařízení naplněné nebo během používání. 
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Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 18 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
F .H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko 

s plnou odpovědnosti prohlašuje, že: 

 

Tlakové hustící dělo INFLATOR 20l 
Typ: G80340, Model: ZG-6002A 

 

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady: 

 

2001/95/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. prosince 2001  

o obecné bezpečnosti výrobků a norem, 

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení 

typu ES č. ITO41606LT170215 ze dne 15. 2. 2017 

vydaného společnosti ISET S.r.I., Via Donatori del Sangue, 9 , 46024 - Moglia (MN), Itálie 

Telefon: +39 0376 598963, Fax: +39 0376 598963 

E-mail : iset@iset-italia.com, Web: www.iset-italia.eu 

Identifikační číslo notifikovaného subjektu: 0865 

 

 

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn 

nebo přestavěn bez souhlasu výrobce. 

 

Za přípravu technické dokumentace odpovídá: 

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko. 

 

 

 

 

Kietlin, 26. 1. 2018     Mgr. Grzegorz Kowalczyk 

Místo a datum vystavení    Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby  
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F .H. GEKO 
97-500 Radomsko 
ul. Spacerowa 3, Kietlin, Polsko 
http: www.geko.pl  
e-mail: serwis@geko.pl 

Záruční list 

1. Název zařízení a číslo výrobku  ………………………………………………... 

2. Datum nákupu    ………………………………………………... 

3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením. 

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Razítko prodávajícího   ………………………………………………... 

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

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ………………………………………………... 

 

Záruční podmínky 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců 
od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 
12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze 
a způsobu použití. 
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. 
Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné 
předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené 
údržby. 
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká: 
1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 
2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 
3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 
5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 
6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 
7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 
8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 
9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 
Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce 
(např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 
Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 
o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, 
budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 
Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.  
Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem 
zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 
Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe 
do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, 
nelze uznat jako záruční vady! 
Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým 
prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou 
v záruce uznány. 


