
NÁVOD NA SESTAVENÍ AIRBRUSH PISTOLE S KOMPRESOREM A PRVNÍ POUŽITÍ 

  

-        Připevněte držák na airbrush ke kompresoru vtlačením do otvoru (obrázek 1). 

-        Narovnejte vzduchovou hadici a jemným tlakem připevněte její konce k pistoli a 
k přípojce na kompresoru (obrázky 2 a 3). Ujistěte se, že spojovací matice na 
obou koncích hadice jsou pevně dotažené. 

-        Připojte elektrický kabel (obrázek 4). 

  

NÁVOD NA POUŽITÍ 

  

Než začnete s barvením, je důležité naučit se airbrush správně ovládat. Pro začátek 
doporučujeme do kelímku na barvu nalít místo barvy vodu a zkoušet airbrush do té doby, 
než se s ním naučíte pracovat. 

Použití airbrush s barvou: 

-          Nalijte několik kapek barvy do kelímku na barvu, který je umístěn na vrchní 
části pistole. Airbrush pistoli držte ve vodorovné poloze, předejte tak vytékání 
barvy. 

-          Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte kompresor (obrázek 4). Intenzitu proudu 
vzduchu můžete ovládat otočením vzduchového ventilu (VALVE), který je 
umístěn vedle přípojky hadice na kompresoru (obrázek 3). 

-          Předtím, než začnete nanášet barvu na dort, je vhodné zkusit si nejprve 
nabarvit kousek papíru. Správně uchopte airbrush pistoli (obrázek 5). 

-          Jemně zatáhněte páčku (obrázek 5). 

-          Procvičte si ovládání intenzity barvy přibližováním a oddalováním pistole od 
barveného povrchu. 

-          K dokončení barvení jemně tiskněte páčku dopředu nadoraz. Poté umístěte 
airbrush do držáku na kompresoru. 

  

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

Práce s airbrush je velmi precizní, jeho pečlivá údržba je proto zásadní. 



1.                  Před čištěním pistole zapněte kompresor. 

2.                  Vyprázdněte kelímek s barvou na utěrku nebo vícevrstvý papírový 
ubrousek zatáhnutím páčky dozadu. Přebytečnou barvu zlikvidujte 
způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. 

3.                  Kelímek na barvu naplňte do čtvrtiny teplou vodou a nastříkejte ji na 
utěrku nebo papírový ubrousek. 

4.                   Pomocí malého štětečku vyčistěte kelímek na barvu. K čištění 
nepoužívejte kovové nebo ostré předměty. 

5.                  Jehlička je umístěna uvnitř airbrush pistole a je velmi ostrá a křehká. 
Vyžaduje občasné čištění. 

6.                  Elektrický kabel nikdy pevně neobmotávejte kolem kompresoru a 
pistole. 

  

VAROVÁNÍ 

1. Páčku vždy tlačte/ táhněte pomalu. Rychlé stlačení/ zatažení páčky může poškodit 
motor. 

2. Kompresor nenechávejte zapnutý déle než 20 minut, pokud k němu není připojená 
hadice. 

3. Nepoužívejte amoniak nebo produkty z něj. K čištění nepoužívejte brusné a ostré či 
kovové předměty. 

4. Ke kompresoru připojujte vždy pouze jednočinnou airbrush pistoli. 

  

UPOZORNĚNÍ 

Pokud vzduch špatně proudí vzduchovou hadicí do airbrush pistole, zkontrolujte celou délku 
hadice a narovnejte případné ohyby. Zkontrolujte, zda airbrush není ucpaný zbytky zaschlé 
barvy. 

  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Při použití airbrush je nutné dodržovat bezpečností pokyny, včetně následujících: 

1. Před použitím je nutné odstranit všechny obalové materiály a etikety. 
2. Ujistěte se, že elektrické napětí v zásuvce je stejné jako napětí uvedené na airbrush. 
3. Výrobek není určen pro děti ani osoby se sníženými tělesnými či duševními 

schopnostmi. 



4. Airbrush používejte vždy pouze na rovném, suchém a teplu vzdorném povrchu, v 
dobře větrané místnosti.  

5. Nikdy nemáčejte elektrický kabel, zásuvku ani kompresor do vody ani jiné tekutiny. V 
případě kontaktu s tekutinou hrozí popáleniny, elektrický šok a zranění. 

6. Výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepožívejte ve venkovních prostorách. 
7. Nikdy nenechávejte kompresor zapnutý déle než 20 minut. 
8. Při práci s airbrush je zakázáno jíst, pít a kouřit. 
9. Barvu nikdy nestříkejte do oblasti obličeje a očí. 
10. Nenechávejte elektrický kabel vyset přes okraj stolu či pracovní plochy. Chraňte před 

teplem. 
11. Po použití odpojte elektrický přívod. Před čištěním povrchu nechte kompresor 

zchladnout. 

  

Doporučení: Před barvením umístěte objekt do krabice, případně zakryjte okolí barveného 
objektu, zamezíte tak jeho zanesení barvou. 

  

ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ 

Záruka se nevztahuje na: 

-          opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 

-          závady vzniklé špatnou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či poškozením 
vnějšími vlivy. 

-          závady vzniklé z neodborných oprav či úprav 

-          náhradní díly nutné k opravě nesouvisející se závadností produktu 

  

Výrobek nesmí být likvidován společně se směsným odpadem. Likvidace výrobku je možná 
pouze na autorizovaném místě pro recyklaci a likvidaci elektrického odpadu. Recyklací 
výrobku zajistíte jeho šetrnou likvidaci a pomáháte chránit životní prostředí. 

LIKVIDACE: Výrobek nevhazujte do směsného odpadu. Pro likvidaci využijte specializované 
místo na elektroodpad. 

  

VYROBENO V ČÍNĚ 

 


