
 
 
 
 
 
 

Návod k používání 
 

pistole Kombi typ UHW 2000 
 

Obj.-č. D 040 052 
 
 
 
 
 

 

 
Stav k 06/00 

G 880 355 



 
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám a našim výrobkům. Přečtěte si 
návod k obsluze, dříve než budete s Kombipistolí  UHW 2000 pracovat. Tento návod 
k obsluze a údržbě obsahuje důležité pokyny, které jsou nezbytné k bezpečnému a 
bezporuchovému provozu Vaší pistole.  
Ukládejte proto tento návod k obsluze vždy u pistole.  
 
 
 
 
Na výrobek uvedený v tomto návodu se vztahuje smlouva PECA ( Protokol k 
Evropské smlouvě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků) platná od 
2.7.2002 a výrobcem na něj bylo vystaveno ES prohlášení o shodě. 
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1. Rozsah dodávky 1 Kombipistole Typ UHW 2000  
 1 tryskací trubka (délka 90 cm ) 
 

2. Technická data max. pracovní tlak 6 bar 
 spotřeba vzduchu 120 - 180 l/min 
 hmotnost 0,53 kg 
 potřebná kvalita vzduchu vyčištěšný, bez kondenzátu a 

oleje 
 
 
 
Význam symbolů 

 

Čtení návodu na obsluhu! 
Provozovatel je povinnen si přečíst návod na obsluhu a 
údržbu a použivatele tohoto přístroje seznámit s obsahem 
návodu. 

 
 
 
 

 

Pozor! 
Tento symbol znázorňuje důležitý popis, nebezpečné 
podmínky, bezpečnostní předpisy. 

 



 
3. Obrázek Poz. Označení 

Kombipistole 0040 Ovládací páčka 
Typ UHW 2000 0070 Sací trubka 

 0080 Redukce 
 0090 Pojistná matice 
 0100 Tryska pro ochranu spodků  
 0110 Tryskací trubka pro ochranu dutin 
 0111 Tryska pro ochranu dutin 
 0120 Vsuvka pro připojení stl. vzduchu 
 

 

 
 
4. Funkce a použití 
 

Kombipistole Typ UHW 2000 je vhodná k nanášení ochrany spodků a k stříkání 
dutin. Ohebná nylonová trubka umožňuje přístup i do malých kolen. Tryska s 
vnitřním lamelovým otvorem zaručuje optimální rozdělení média. 

 
5. Bezpečnostní 

předpisy 
 

 

Chraňte sebe a své okolí dodržování bezpečnostních předpisů, předejdete tím 
případnému nebezpečí úrazu. 
- Kombipistoli nepoužívejte k jiným účelům, než je určena. 
- Pracujte pouze v dobře větratelných prostorech. 
- Zabránit kouři a otevřenému ohni. 
- Maximální pracovní tlak nesmí být překročen (viz bod 2. “Techncká data“). 
- Paprsek tryskání nikdy nesměřovat na lidi nebo zvířata. 
- Při práci s Kombipistolí UHW 2000 noste odpovídající pracovní oděv, 

obzvlášť dýchací masku, ochranné brýle a pracovní rukavice. 
- Ochrana spodků a dutin nesmí přijít do kontaktu s kůží a do očí. 
- Chraňte před dětmi a domácími zvířaty. 
- K práci přistupujte pouze odpočatí a koncentrovaní. 
- Připojení stl. vzduchu smí být provedeno pouze přes rychlospojku. 
- Nastavení pracovního tlaku se provádí redukčním ventilem nebo red. 

ventilem s filtrem. 
- Jako zdroj energie pouze stl. vzduch, nesmí být použity žádné plyny. 
- Před údržbou odpojte přístroj od zdroje stl. vzduchu. 
- Používejte poue originální náhradní díly. 
- Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.  

 
6. Uvedení do  
    provozu 

Nastavení optimálního sacího tlaku: Zatočte trysku (poz. 0100) úplně do těla 
a potom opět o cca. tři otočení ven. Připojte Kombipistoli přes rychlospojku na 
stl. vzduch (dodržujte i zde: max. tlak 6 bar). Stiskněte ovládací páčku (poz. 
0040). Zkontrolujte na sací trubce (poz. 0070) spodní tlak. Otočte tryskou, až 
bude pistole optimálně nasáta. S pojistnou maticí (poz. 0090) zajistěte tuto 
pozici. 



 
 Ochrana spodků:  

Kombipistole je dodávána se základním vybavením pro ochranu spodků. To 
znamená, že můžete Kombipistoli připojit pouze přes rychlospojku na hadici pro 
stl. vzduch a nasadit otevřenou kartuš nebo libovolný materiál. 
Ochrana dutin: Sundejte trysku (poz. 0100), pojistnou matici (poz. 0090) a 
redukci (poz. 0080). Do této pozice našroubujte spolu dodanou trysku (poz. 
0110) . Je nutno dodržet, aby hadice pro ochranu dutin a spodků (poz. 10) 
nepřekročila délku 90 cm, jinak by materiál rourou neprošel. Při výměně 
požadované rozprašovací hadice zastrčte trysku do kroužku zástrčkového 
uzávěru a stlačte kroužek dozadu, tím se dá hadice vyndat. 

 

7. Péče a údržba Po dokončení práce se musí pistole, zvláště nasávací trubka a stříkací tryska 
popř. hadice na stříkání, vyčistit vhodným roztokem. Doporučujeme Vám, tlak. 
nádobu naplněnou rozpouštědlem připevnit na pistoli a při nízkém tlaku nechat 
rozpouštědlem propláchnout. Přitom stříkejte do uzavřené nádoby, aby bylo 
rozpouštědlo zachyceno a nevznikala zbytečná pára.  
Čas od času odmontujte trysku a vyčistěte roztokem nebo kartáčkem. Po 
každém vyčistění musí být kolík a otáčivá místa Vaší Kombipistole naolejována.  
Skladujte Vaše pneumatické nářadí jen na suchých místech. 
 

 
 
 
8. Záruční podmínky 
 

Podkladem pro všechny nároky na záruku je úplně vyplněný záruční list nebo 
doklad o koupi. Škody, které vzniknou nesprávným zacházením s Kombipistolí 
Typ UHW 2000 pistolí nepodléhají záruce. 
V případě dotazů uvádějte datum zakoupení, název výrobku a objednací číslo.  
Schneider Bohemia poskytuje záruku: 
- dle údaje uvedeného v záručním listě. 
Ze záruky jsou vyloučeny: 
 
- rychle opotřebitelné součásti 
- škody způsobené nesprávnou údržbou 
- škody způsobené nepřípustným pracovním tlakem 
- škody způsobené neupraveným stlačeným vzduchem 
- škody vyvolané nesprávným používáním nebo cizím zásahem. 
 
 
Likvidace: 
- Obaly likvidujte obvyklým způsobem jako běžný komunální odpad. 
- Znehodnocené, opotřebené a nepoužitelné výrobky předejte k likvidaci 
některému z našich servisních středisek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9. Expluatační schéma a seznam náhr. dílů Kombipistole Typ UHW 2000 
 

   
Poz. Obj.-č. Označení 
0020 G 429073 Vzduchová tryska 
0030 G 401312 Ventil komplet 
0040 G 429074 Ovládací páčka 
0050 G 401507 Čep 6 x 28 
0060 G 404342 víčko nádobky 
0070 G 404343 Sací trubka 
0080 G 429075 Redukce 
0090 G 429076 Pojistná matice 
0100 G 429077 Tryska 
0110 G 429078 Tryskací trubka 
0120 E 700213 Vsuvka R 1/4“ a 

   

 

   

 
 


