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Stříkací pistole SP15 

 
Spraycraft Airbrush stříkací pistole SP15 sada má jednoduché použití, jednočinná pistole se snadno se ovládá a s plněním 

spodní nádobkou je potřeba méně čištění. Snadno nastříkejte větší plochy nebo vytvářejte vzory pomocí šablon. Ideální 

pro použití s většinou barev, akrylovými, emaily a laky. 

 

Bezpečnostní pokyny a údržba 

• Chraňte sebe a své okolí tím, že budete dodržovat platné bezpečnostní předpisy. Předejdete tím nebezpečí 

úrazu.  

• Barvy, laky a čistící prostředky by neměly přijít do styku s očima nebo kůží. 

• Je zakázána práce s otevřeným ohněm, zápalnými jiskrami a kouření. 

• Pracujte pouze v dobře větratelné místnosti. 

• Maximální provozní tlak nesmí být překročen. 

• Při práci noste ochranný oděv, zejm. dýchací masku s filtrem. 

• Airbrush-pistoli používejte pouze k účelům, ke kterým je určena. 

• Opatrně s hořlavými materiály. 

• Pistoli ukládejte z dosahu dětí a domácích zvířat. 

• K práci přistupujte odpočatí a koncentrovaní. 

• Pistolí nikdy nemiřte proti lidem nebo zvířatům. 

• Jako zdroj energie používejte pouze doporučený stlačený vzduch. 

• Používejte pouze originální náhradní díly. 

• Během práce dělejte pravidelné pauzy pro zabránění přehřátí přístroje.  

 

Použití 

1. Požadovanou barvu nalejte do plnící nádobky. 

2. Zapojte pistoli do nádobky. 

3. Připojte dávkovač a poté díly kompresoru. 

4. Dotažením upravte intenzitu střiku. 

 

Údržba 

• Při všech údržbových pracech a opravách platí, že pistole musí být bezpodmínečně odpojena od zdroje stl. 

vzduchu. 

• Zbytky barev a laků, stejně jako čistící prostředky musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy a 

zákony tak, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí. 

• Po ukončení práce je třeba přístroj důkladně vyčistit od barvy. 

• K čištění pistole použijte vodu nebo odpovídající čistící prostředek. Dejte nejprve pár kapek do barv. nádobky 

a vyčistěte ji čistým hadrem a štětečkem.  
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Záruční podmínky CZ 

Firma Astra, spol. s r. o. garantuje, že výrobek je v den prodeje bez vad a poškození. Záruční lhůta je 24 měsíců od data 

prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní skryté vady.  

 

Záruka a její omezení 

a) Tato záruka platí pro kupujícího a je nepřenosná. Oprava nebo výměna zboží po splnění záručních podmínek je 

právem kupujícího. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky distribuované firmou Astra, spol. s r. o. Pokud 

výrobek nebyl koupen přímo ve firmě Astra, spol. s r. o., je k uplatnění reklamace nutné doložit doklad o koupi. 

b) Omezení-Astra, spol. s r. o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení o prodejnosti nebo vhodnosti výrobku pro 

určitý účel. Kupující uznává, že pouze on zajistí, že výrobek bude vhodně použit dle návodu k použití. 

c) Je na uvážení a v kompetenci firmy Astra, spol. s r. o., zda v případě závady bude závada opravena, nebo bude 

výrobek vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na kosmetické poškození nebo poškození v důsledku nehody, 

nesprávného použití, zneužití, nedbalosti, nesprávné údržby či instalace, komerčního využití, nebo neoprávněné 

úpravy výrobku nebo jeho částí nebo použití výrobku k jinému účelu než k jakému je určen.  

Dovozce ani výrobce nemají žádnou kontrolu nad způsobem, jakým uživatel zařízení nainstaluje, používá nebo udržuje, 

ani nad tím, jak dodržuje návod k použití. Z následujícího důvodu výrobce i dovozce musí odmítnout jakoukoliv 

odpovědnost za vzniklé škody na majetku, zranění osob nebo finanční ztráty způsobené nesprávným nebo neodborným 

použitím tohoto výrobku. 

Pokud kupující nebo uživatel není ochoten přijmout odpovědnost spojenou s používáním tohoto výrobku, měl by nové 

a nepoužité zboží co nejdříve vrátit prodejci. 

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nesprávnou instalací, takovým použitím, které není v souladu 

s návodem, pokud bylo s výrobkem hrubě nebo nesprávně zacházeno, byl poškozen při havárii, nebo na jakoukoliv část 

výrobku, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou. 

Požadavek na záruční opravu uplatňujte výhradně v prodejně, kde jste výrobek zakoupili. 

Pokud výrobek nebyl zakoupen přímo u firmy Astra, spol. s r. o. je pro přijetí výrobku do záruční opravy nutné předložit 

doklad o jeho koupi. 

Na díly opotřebené provozem, jako např. akumulátory, stejnosměrné motory, ložiska, převodovky, není možné uplatnit 

záruku. Dle § 2167 písm. b občanského zákoníku, ve kterém se výslovně uvádí, že záruka se nevztahuje na opotřebení 

způsobené obvyklým užíváním věci. Nelze zaměňovat pojem záruky s běžným opotřebením – životností částí výrobku. 

Bezpečnostní opatření 

Tento výrobek není hračka a musí být provozován s opatrností a zdravým rozumem. Používání tohoto výrobku vyžaduje 

základní technické znalosti. Nezodpovědné užívání výrobku by mohlo vést ke zranění nebo poškození výrobku nebo 

jiného majetku. Tento produkt je nutné provozovat pod dohledem dospělé osoby. Součástí výrobku je i návod k obsluze, 

který obsahuje pokyny pro bezpečnost, provoz a údržbu výrobku.  Stejně tak je důležité, přečtení a pochopení návodu 

k obsluze a dodržování veškerých pokynů a varování v něm obsažených ještě před montáží, instalací nebo použitím, tak 

aby nedošlo k poškození nebo zranění. 

Dotazy: 

Pokud máte dotazy k použití, montáži či údržbě, informujte se u Vašeho prodejce, nebo u dovozce firmy ASTRA, spol. 

s r. o.   
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V případě, že Váš výrobek vyžaduje servis, řiďte se prosím následujícími pokyny: 

- K opravě předávejte výrobek čistý, a pokud je to možné, použijte pro zabalení původní obal. Nepoužívejte 

původní kartónový obal jako konečný vnější obal. Výrobek vždy dokonale zabalte do ochranného obalu. 

- Přiložte podrobný popis Vašeho používání výrobku s detailním popisem problémů, se kterými jste se setkali. 

- Nezapomeňte uvést Vaši adresu, kontaktní telefon, na kterém jste k zastižení během pracovního dne. 

- A samozřejmě pokud výrobek nebyl zakoupen přímo u firmy Astra, spol. s r. o. je pro přijetí výrobku do 

záruční opravy nutné předložit doklad o jeho koupi. 

Pokud jsou splněny záruční podmínky, bude výrobek opraven nebo vyměněn zdarma. Posouzení opravy či výměny 

závisí na odborném posouzení servisního technika firmy Astra, spol. s r. o. nebo na autorizovaném servisu využívaném 

firmou Astra, spol. s r. o. 

Mimozáruční opravy 

Pokud je výrobek přijat na servis a nejedná se o záruční opravu (např. závada vinou havárie, nesprávné manipulace atd.) 

je provedena servisní oprava. Kupující je kontaktován a o ceně opravy informován předem, pokud předpokládaná cena 

celkové opravy přesáhne 50% maloobchodní ceny výrobku a s kupujícím je projednán další postup opravy. Náklady 

spojené s odesláním mimozáruční opravy hradí kupující.  

Firma Shesto Limited,3 Century Court, Tolpits Lane, Watford, WD18 9RS, United Kingdom tímto 

prohlašuje, že Spraycraft Airbrush je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými 

ustanoveními Nařízení vlády. 

 

Náhradní díly 

K výrobku jsou k dispozici náhradní díly. V případě zájmu je možné náhradní díly zakoupit na internetových stránkách 

www.astramodel.cz nebo u autorizovaných prodejců. 

 

 

 

 

Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována, ukládána do vyhledávacího 
systému nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky ať již 

elektronickými, mechanizačními, fotokopírováním, zaznamenáváním nebo jinak bez 
předchozího svolení zástupců firmy Astra spol. s r. o. 

Tento návod je předmětem autorského práva dle zákona č. 121/2000 Sb. 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení 

a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. 

Za účelem správné likvidace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených 

sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete 

zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na 

životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů. 

Astra, spol. s r. o. 

Prakšická 2589 

688 01Uherský Brod 

Czech Republic 

Tel: +420 572 619 619 

E-mail: info@astramodel.cz 

Web: www.astramodel.cz 


