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Úvod
Vážený zákazník,
ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku. Výrobok bol podrobený dôkladným testom 
spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.
S akýmikoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.eu
Fax: +421 2 4463 8451      Tel.: +421 2 4920 4752
Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Dátum vydania: 12.8. 2011

* Na určenie spotreby striekanej kvapaliny bola použitá voda. Spotreba kvapaliny s vyššou viskozitou než má voda bude 
za rovnakých pracovných podmienok nižšia.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené prove-
dení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách 

zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium GS 1000-14 (8865055) 
Pistole stříkací HVLP s dolní nádobkou 1000 ml

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami: 
EN 1953:1999+A1:2008,  ČSN EN ISO 12100 

a následujícími předpisy (vše v platném znění): 
2006/42 ES;

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátů č. 
SH09070444-V8; 105772G vydaných zkušebnami  

Intertek Testing Services Shanghai China  
a SLG-Prüf und Zertifizierungs GmbH Hartmannsdorf Germany; 

Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 10
ve Zlíně  12.8. 2011

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.

SKCZ

I. Technické údaje

Typové označenie GS 1000-14
Objednávacie číslo 8865055
Maximálny pracovný tlak 0,3 MPa (3 bary)
Spotreba vzduchu 410 l/min.
Spotreba striekanej kvapaliny  

pri tlaku vzduchu 3 bary  110 – 180 ml/min.*
Objem nádobky na náterovú hmotu 1 000 ml
Štandardný priemer trysky 1,4 mm
Použiteľné priemery trysiek 1,2 – 2,0 mm
Teplota náterovej hmoty a prostredia 5 – 43 °C
Hladina akustického tlaku 77 dB (A);  

(podľa EN 14462) neistota K ±3 dB(A)
Hladina akustického výkonu 88 dB (A);  

(podľa EN 14462) neistota K ±3 dB(A)
Hmotnost‘ 0,9 kg
Typ koncovky vsuvka do zásuvky  

  rýchlospojky
Priemer vsuvky 1/4“

Potrebná kvalita vzduchu Zbavený kondenzátu  
  a oleja

Potrebné technické parametre kompresora
Odporúčame použiť kompresor  

so vzdušníkom s objemom 50 l  
s plniacim objemom aspoň 412 l/min. 
s výkonom 2,2 kW

II. Rozsah dodávky

Striekacia pištoľ 1 ks
Nádobka na náterovú hmotu 1 ks
Návod na použitie 1 ks
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Bevezetés
Tisztelt Vásárló,
Köszönjük bizalmát, amelyet a permetező berendezés megvásárlásával az Extol márka iránt tanúsított.
A termék tulajdonságait az Európai Unióban érvényes szabványok és előírások szerinti alapos megbízhatósági, biztonsá-
gi és minőségi vizsgálatokban ellenőriztük.
Amennyiben bármilyen kérdése lenne, kérjük, lépjen kapcsolatba vevőszolgálati és tanácsadói központunkkal:

www.extol.eu        Fax: (1) 297-1270        Tel: (1) 297-1277
Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)
A kiadás dátuma: 12.8. 2011

* A kipermetezett folyadék mennyiségének meghatározása víz felhasználásával történt. A víznél nagyobb viszkozitású 
folyadék használata esetén a kipermezett folyadék mennyisége – azonos munkakörülmények fennállása mellett – ki-
sebb lesz.
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III. A termék jellemzői
Az Extol Premium 8865050 (GG 100-08) szórópisztoly folyékony 
állapotban lévő bevonatok (lakkok, szintetikus és vízzel hígítható 
festékek) sűrített levegő segítségével történő felhordására szolgál. 
A szórópisztoly kis nyomással üzemel, ennek következtében 
kisebb mennyiségű bevonatot fúj le a felületről, így nagyobb 
mennyiségben hordja fel a bevonatot, a nagyobb nyomáson 
üzemelő szórópisztolyokhoz képest kisebb anyagfelhasználás 
mellett. Az ún. HVLP (High Volume Low Pressure) – nagy 
mennyiség kis nyomáson – elv szerint történő üzemelés 
gazdaságosabb, akár 30 százalékkal kisebb anyagfelhasználást 
tesz lehetővé a szórópisztolynak az előírt nyomástartományban 
történő használata esetén. A szórópisztoly a levegőáramnak, 
valamint a kipermetezett bevonat mennyiségének folyamatos 
szabályozására szolgáló mechanizmussal rendelkezik, ezenkívül 
a kipermetezett festéksugár alakja is változtatható a gömbforma 
és a széles permetnyaláb között. A szórópisztoly mind hobby 
/ barkács jellegű, mind pedig szakipari munkák elvégzésére 
egyaránt szolgál.

HVLP princip
(High Volume Low Pressure) 

Normál elv

IV. Részegységek és 
működtető elemek
A szórópisztoly részei:
1. A szórópisztoly felfüggesztésére szolgáló kampó
2. A kipermetezett bevonatanyag (festék) mennyiségé-

nek szabályozására szolgáló csavar
3. A levegőáram szabályozására szolgáló csavar
4. Gyorscsatlakozó-toldat
5. Csavar a kipermetezett festéksugár gömb vagy lapos 

alakjának beállításához
6. Működtető kar
7. A festéktartó tartályt felfüggesztő váll
8. A festéktartó tartály befogására szolgáló tartóelem
9. Festéktartó tartály

10. A festéktartó tartály biztosítására szolgáló kar
11. A festéktartó tartály szórópisztolyhoz történő rögzí-

tésére szolgáló csavar
12. Szórófej
13. Fúvóka
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1. ábra

V. Biztonsági utasítások
• A szórópisztoly használatának megkezdése előtt figyelme-

sen olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem felelős 
a szórópisztoly nem megfelelő módon történő használata 
miatt bekövetkező személyi sérülésekért, illetve a szórópisz-
toly nem megfelelő használat miatti károsodásáért.

• A szórópisztolyt ne használja, ha fáradt, vagy alkohol, 
illetve más, a figyelmet befolyásoló anyag hatása 
alatt áll. Gyermekek, a szórópisztoly használatát nem 
ismerő személyek, továbbá a szórópisztoly használa-
tára szellemileg vagy fizikailag alkalmatlan személyek 
a szórópisztolyt nem használhatják.

• A szórópisztollyal történő munkavégzés során látásvédő 
eszközt, hallásvédő eszközt és aktívszenes betéttel ellá-
tott légzőmaszkot kell használni, valamint megfelelő 
munkaruhát kell viselni. A munkavégzés során ügyel-
jen, hogy védőfelszerelést nem használó személyek, 
illetve állatok ne kerüljenek a szórópisztoly közelébe.

• A szórópisztolyt kizárólag megfelelő szellőzéssel ren-
delkező helyiségekben szabad használni, mivel ellen-

HUHU

I. Műszaki adatok

Megrendelési szám: 8865055
Típusjelölés: GS 1000-14
Maximális üzemi nyomás: 0,3 MPa (3 bar)
Levegőfelhasználás: 410 liter/perc
A kipermetezett folyadék mennyisége 3 bar levegőnyo-

más esetén: 110-180 ml/min* 
A festéktartó tartály térfogata: 1000 ml
A fúvóka standard átmérője: 1,4 mm
A felhelyezhető fúvókák átmérője: 1,2-2,0 mm
A bevonati anyag (festék) és a környezet megengedett 

hőmérséklete: 5-43°C
Hangnyomás az EN 14462 szabvány szerint: 77 dB (A); 

eltérés: K = ± 3 dB(A)
Akusztikus teljesítmény az EN 14462 szabvány szerint: 

88 dB (A); eltérés: K = ± 3 dB(A)
Súly:  0,9 kg
A csatlakozóelem típusa: gyorscsatlakozó-tol-

dat
A csatlakozótoldat átmérője: 1/4“

Szükséges levegőminőség: kondenzátumtól és 
  olajtól mentes levegő

A kompresszor szükséges műszaki paraméterei:
 javasoljuk a következő paraméterekkel rendelkező 

kompresszor használatát: a légüst térfogata 50 liter
 a levegőszállítás legalább 412 liter/perc
a teljesítmény legalább 2,2 kW

II. A csomagolás tartalma

Szórópisztoly 1 db
Festéktartó tartály 1 db
Használati utasítás 1 db
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kező esetben fennáll az egészségre ártalmas anyagok 
belélegzésének veszélye.

• Ügyeljen, hogy a bevonati anyagok (festékek), valamint 
az oldószerek ne jussanak be a szemébe, illetve ne kerül-
jenek érintkezésbe a bőrével. Az említett anyagok vélet-
lenszerű lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

• A szórópisztoly használata közben dohányozni tilos. 
A szórópisztollyal nem szabad nyílt láng és szikrák 
közelében dolgozni. Az oldószergőzök bizonyos 
körülmények között robbanásveszélyesek lehetnek, 
ezért a szórópisztollyal nem szabad robbanásveszélyes 
környezetben munkát végezni.

• A szórópisztolyt kizárólag a rendeltetésének megfelelő 
célokra szabad használni.

• Ügyeljen, hogy a szórópisztoly ne kerüljön érintkezésbe 
agresszív anyagokkal (savakkal, lúgokkal, fehérítősze-
rekkel, fertőtlenítőszerekkel stb.)

• A szórópisztolyt ne használja kedvezőtlen külső körül-
mények fennállása esetén (43°C feletti vagy 5°C alatti 
hőmérséklet, kedvezőtlen szélirány stb.), valamint 
emberi fogyasztásra szolgáló termékek (élelmiszerek, 
gyógyszerek stb.) közelében.

• A szórópisztollyal való munkavégzés során étkezni és 
folyadékot fogyasztani nem szabad.

• Munkavégzés során foglaljon el stabil helyzetet. 
A munkavégzés alatt biztosítani kell a munkaterület 
megfelelő megvilágítását.

• A szórópisztolyt soha ne irányítsa személyek és állatok felé.
• A bevonati anyag (festék) kijuttatására kizárólag 

sűrített levegőt szabad használni, oxigént vagy más 
gázokat nem.

• A szórópisztolyt a kompresszorhoz kizárólag nyomásál-
ló és gyorscsatlakozóval ellátott levegőtömlő segítsé-
gével szabad csatlakoztatni.

• A sűrített levegő nyomása soha ne haladja meg a 3 bar, 
a bevonati anyag (festék) hőmérséklete a 43°C értéket.

• A levegőnyomást kizárólag nyomáscsökkentő szelep 
segítségével szabad szabályozni.

• Ügyeljen, hogy a levegőtömlő ne kerüljön érintkezés-
be éles peremekkel vagy forró felületű tárgyakkal. 
Amennyiben a levegőtömlő megsérül, ki kell cserélni.

• Soha ne húzza a szórópisztollyal a levegőtömlőt, illetve 
a tömlőcsatlakozás megszüntetését soha ne végezze 
a levegőtömlő húzásával.

• A nyomás alatti levegőtömlő csatlakozásának bontása-
kor mindig tartsa erősen a tömlőt, hogy ne kerüljön sor 
a tömlő kivágódására.

• A szórópisztoly megsérült részeit kizárólag a gyártó által 
leszállított eredeti részegységekre szabad kicserélni.

• A szórópisztoly javítását kizárólag az erre meghatalma-
zással rendelkező egyik Extol márkaszervizben szabad 
elvégeztetni (a márkaszervizek felsorolása a www.
extol.eu  weblapon található

• A bevonati anyagok (festékek), valamint az oldószerek 
maradékát a gyártó által megadott, környezetbarát 
módon kell ártalmatlanítani / megsemmisíteni.

VI. Teendők a szórópisztoly 
használatának megkezdése 
előtt
1. A festéktartó tartály szórópisztolyhoz történő 

rögzítésére szolgáló csavar (1. ábra, 11. pozíció) 
segítségével rögzítse a szórópisztolyhoz a festéktartó 
tartályt. Húzza meg a csavart csavarkulcs (nem része 
a csomagolásnak) segítségével.

 
2. Csatlakoztassa a szórópisztoly gyorscsatlakozó-tolda-

tához (1. ábra, 4. pozíció) az olajszűrőt (nem szállítjuk 
a szórópisztollyal együtt, a pneumatikus tartozékok 
felsorolása a www.extol.eu weboldalon található). 
A szórópisztoly csatlakoztatását a gyorscsatlakozó-toldat-
nak a gyorscsatlakozóba történő betolásával kell végezni. 
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás megfelelően szilárd-e.
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 A csatlakoztatás megszüntetéséhez nyomja hátrafelé 

a gyorscsatlakozó gyűrűjét, és húzza ki a toldatot 
a gyorscsatlakozóból.

 
 Megjegyzés:
 A szórópisztolyt a kompresszorhoz csatlakoztató 

levegőtömlő hosszúságától és átmérőjétől függően 
a pisztolyhoz történő csatlakoztatás helyén a nyo-
más kisebb lehet, mint a kompresszorhoz történő 
csatlakoztatás helyén beállított nyomásérték. Ezért 
javasoljuk nyomáscsökkentő szelep felszerelését 
a szórópisztolyra, és az olajszűrő gyorscsatlakozó-
jának ehhez a nyomáscsökkentő szelephez történő 
csatlakoztatását. Javasoljuk beépített olajszűrővel 
rendelkező nyomáscsökkentő szelep használatát (a 
pneumatikus tartozékok felsorolása a www.extol.eu 
weboldalon található).

 

2. A pneumatikus tartozékok felszerelése után 
a szórópisztolyt a gyorscsatlakozó segítségével csat-
lakoztassa a (kompresszorhoz csatlakozó) nyomásálló 
levegőtömlőhöz.

3. A kompresszor nyomáscsökkentő szelepén vagy 
a szórópisztolyra felszerelt nyomáscsökkentő 
szelepen (amennyiben hosszú levegőtömlő haszná-
lata esetén a pisztolyra fel van szerelve) állítsa be 
a megengedett maximális üzemi nyomás értékét, a 3 
bar nyomást.

4. Ellenőrizze, hogy valamennyi részegység szilárdan 
van csatlakoztatva.

VII. A szórópisztoly 
beállítása
A bevonati anyag (festék) optimális felhordásának be-
állításához a szórópisztollyal kemény papíron vagy más 
megfelelő próbafelületen próbaszórást kell végezni, és 
a pisztolyt ennek alapján kell beállítani.

1. A bevonati anyagot (festéket) megfelelően fel kell 
keverni, a gyártó utasításai szerint meg kell hígítani, 
szükség esetén pedig gézen, szűrőn vagy festékszi-
tán át kell szűrni.

2. Szüntesse meg a festéktartó tartályt tartó váll (1. 
ábra, 7. pozíció) befogását a tartály biztosítására 
szolgáló kar (1. ábra, 10. pozíció) elfordításával, és 
vegye ki az tartályt a szórópisztolyból.

3. Töltse be a bevonati anyagot (festéket) a tartálytérfogat 
3/4 részéig a festéktartó tartályba (1. ábra, 9. pozíció).

4. Függessze fel a festéktartó tartályt a vállak (1. ábra, 
7. pozíció) segítségével, majd rögzítse a biztosító kar 
(1. ábra, 10. pozíció) elfordításával.

5. Kapcsolja be a kompresszort, a szórópisztolyt pedig 
irányítsa egy keménypapírlap irányába, és tartsa 
15-25 cm távolságra a papírtól.

6. Nyomja le a működtető kart (1. ábra, 6. pozíció), és 
kezdje meg a festékszórást.

7. A szabályozócsavarok segítségével (1. ábra, 2. pozíció 
és 3. pozíció) szükség szerint állítsa be a kipermete-
zett festék mennyiségét, illetve a levegőáramot.

 Megjegyzés:
 Amennyiben a szórópisztolyt a kompresszorhoz 

csatlakoztató levegőtömlő hosszú, a csatlakoztatás 
helyén a nyomás kisebb lehet, mint a kompress-
zorhoz történő csatlakoztatás helyén. Ezért abban 

HUHU



EXTOL 1020W
Horní frézka 

extol premium 24

az esetben, ha a szórópisztolyra nyomáscsökkentő 
szelep van felszerelve, állítson be a szórópisztolynál 
a szelepen 3 bar nyomást, a kompresszoron pedig 
ennél nagyobb nyomásértéket. Ezzel biztosítani 
tudja a szórópisztoly bemenetén a megengedett 
maximális levegőnyomás meglétét.

 • Amennyiben a nyomás túl nagy, akkor a bevonati 
anyag (festék) felhordása túlságosan nagy erővel 
fog történni, ilyenkor az oldószer gyorsan elpárolog, 
a festék rosszul tapad a bevonandó felületre, illetve 
felület nem lesz sima.

 • Amennyiben a nyomás túl kicsi, akkor a bevonati 
anyag (festék) nem fog a felületen megfelelően 
eloszlani, a festék a felületen megfolyik, a felületen 
festékcseppek nyomai lesznek láthatók.

8. Állítsa be a kipermetezett festéksugár alakját. A sza-
bályozócsavar (1. ábra, 5. pozíció) szűkítési irányba 
történő elforgatásával gömbformát lehet beállítani 
a kisebb felületek szórásához, míg a szabályozócsa-
var szélesítési irányba történő elforgatásával széles 
festéksugarat lehet beállítani a nagy felületek festé-
séhez. A levegőáramot szabályozó csavarral (1. ábra, 
12. pozíció) pedig a széles festéksugár vízszintes vagy 
függőleges irányát lehet beállítani.

GÖMB FORMÁJÚ 
PERMETNYALÁB

SZÉLES 
PERMETNYALÁB

VIII. Munkavégzés 
a szórópisztollyal
• A szórópisztolyt a permetezett felületre merőlegesen, 

a felülettől mindig egyforma távolságra kell tartani. Ez 
a távolság mindig 15-20 cm között legyen.

• A szórópisztolyt folyamatos, egyenletes mozgással kell 
a felület előtt vezetni. A fúvókát ne fordítsa el olda-
lirányban, mivel ekkor középen vastagabb festékréteg 
alakul ki, míg a széleken a festékréteg nem fogja 
megfelelően takarni a felületet.

MEGFELELŐ NEM MEGFELELŐ

A szórópisztoly működtető karját a pisztoly mozgatásá-
nak megkezdése után kell lenyomni, és még a mozgatás 
befejezése előtt fel kell engedni. Ezzel a módszerrel 
elérhető, hogy az egyes munkamenetekben felhordott 
festékrétegek egymásba olvadjanak; ellenkező esetben 
az átfedések szemmel láthatóak lesznek, illetve nem lesz 
egyenletes a bevonati réteg.
• Az egyes festékrétegek csak a szükséges mértékben 

fedjék át egymást, különben a felhordott festékréteg 
nem lesz egyenletes.

• A felhordott festék mennyiségét a szórópisztoly 
mozgatásának sebességével, a pisztoly felülettől való 
távolságával, valamint a szabályozó csavarok használa-
tával kell szabályozni.

• A bevonat szebb lesz, ha két vékony festékréteget hord 
fel, nem pedig egyetlen vastag réteget.

• A munkaterület körül terítsen szét erős papírt vagy 
más megfelelő anyagot, hogy a szomszédos felületekre 
ne kerüljön rá nem kívánt festékréteg.

IX. Tisztítás és 
karbantartás

 FIGYELMEZTETÉS
• A szórópisztolyt minden használat után azonnal alapo-

san meg kell tisztítani, hogy a festék ne száradjon bele 
a pisztoly belső részeibe.
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• Bármiféle, karbantartási vagy tisztítási beavatkozást 
megelőzően a kalapácsot csatlakoztassa el a sűritett 
levebő forrásától.

1. Vegye ki a festéktartó tartályt a szórópisztolyból, és 
öntse át a megmaradt festéket egy megfelelő tároló-
tartályba.

2. Csavarozza le a szórófejet (1. ábra, 12. pozíció), 
valamint a kipermetezett festék mennyiségének 
szabályozására szolgáló csavart (1. ábra, 2. pozíció).

 
3 A szórópisztoly belső részéből vegye ki a tűt és 

a rugót, majd csavarozza le a fúvókát.

 

 
4. Megfelelő oldószerrel megnedvesített rongy segítségé-

vel tisztítsa meg a szórópisztoly belső részeit, valamint 
a leszerelt részegységeket. A tisztításhoz szükség esetén 
használjon az oldószerrel előzőleg megnedvesített kefét.

  FIGYELMEZTETÉS
 • A fúvóka és a szórófej tisztításához soha ne 

használjon fémtárgyakat, illetve olyan más tárgya-
kat, amelyek a nyílásokban sérülést okozhatnak.

 • A tisztításhoz nem szabad halogéntartalmú oldósze-
reket (például 1,1,1-triklór-metilt, etilklórt stb.) használ-
ni, amelyek károsíthatják a tömítéseket, illetve kémiai 
reakcióba léphetnek a szórópisztoly fém részeivel.

 • Soha ne merítse be magát a szórópisztolyt az 
oldószerbe.

5. Tisztítás után szerelje össze a szórópisztolyt. Előzőleg 
a fúvóka és a szórófej menetét finoman kenje be 
kenőzsírral, a „berágódásuk” elkerülése érdekében. 
A menetek bekenéséhez ne használjon szilikontartal-
mú kenőzsírokat.

6. A szórópisztoly kimosott festéktartó tartályába tölt-
sön be kis mennyiségű tiszta oldószert, majd perme-
tezze ki. Ilyen módon tudja eltávolítani a szórópisztoly 
belső részeiből a még ott lévő festékmaradványokat.

HIBAELHÁRÍTÁS
Amennyiben a szórópisztoly nem működik megfelelően, 
próbálja meg a hibát az alábbi táblázatban foglaltak 
segítségével elhárítani.

 FIGYELMEZTETÉS
• A részegységek cseréjéhez kizárólag eredeti Extol rés-

zegységeket szabad felhasználni.
• A karbantartási műveletek elvégzése előtt meg kell 

szüntetni a szórópisztoly csatlakoztatását a sűrített 
levegőt szállító vezetékéhez.

HUHU
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X. Tárolás
• A szórópisztolyt tiszta állapotban, enyhén bekent 

menetekkel, száraz, gyermekek számára hozzáférhe-
tetlen helyen kell tárolni.

• A szórópisztoly elrakása előtt félig csavarozza ki 
a kipermetezett festék mennyiségének szabályozására 
szolgáló csavart (1. ábra, 2. pozíció), ezzel csökkenti 
a rugó feszültségét, egyúttal a tű által a fúvóka nyílá-
sára gyakorolt nyomást is.

XI. A hulladék 
megsemmisítése
A szórópisztolyt nem szabad a háztartási hulladék közé 
dobni, hanem a környezetbarát módon történő meg-
semmisítést végző egyik helyen kell leadni. A begyűjtést 
végző helyekről a városi / községi hivatalokban lehet 
felvilágosítást kapni.

XII. Garanciális idő és 
garanciális feltételek
GARANCIÁLIS IDŐ
Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, 
rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 
685.§ e) pont; Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) 
GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel 
összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt 
termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. 
Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási 
jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén 
a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses 
kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban 
díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben 

kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden 
adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában 
kell bevezetni.

2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, 
hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal ren-
delkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy 
a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket 
annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség 

HU HU

Hiba Lehetséges ok Lehetséges ok

A festéksugár nem 
folyamatos, azaz 
a szórópisztoly megs-
zakításokkal permetez.

A festéktartó tartályban kevés festék van. Töltsön festéket a festéktartó tartályba.

A szórópisztoly működtetéskor ferde 
helyzetben van.

Tartsa egyenese a pisztolyt.

A festékadagolás leáll. Tisztítsa meg a pisztolyt.

A fúvóka kilazult vagy sérült. Húzza meg vagy cserélje ki a fúvókát.

A festék viszkozitása túl nagy. Hígítsa meg a festéket.

Az tartály fedelében lévő levegőző 
nyílás eltömődött vagy zárva van.

Tisztítsa meg vagy nyissa ki a nyílást.

A tű tömítése elkopott vagy a tű kilazult. Cserélje ki a tömítést, illetve állítsa be a tűt.

A sűrített levegő csatlakozása nincs 
megfelelően tömítve.

Ellenőrizze a csatlakozást mind a szórópisztoly-
nál, mind a sűrített levegő forrásánál.

A kipermetezett festék nem 
terül szét egyenletesen.

A szórófej eltömődött vagy megsérült. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szórófejet.

A fúvóka eltömődött vagy valame-
lyik részegység megsérült.

Tisztítsa meg fúvókát, illetve cserélje ki a sérült 
részegységet.

A fúvókatű sérült. Cserélje ki a tűt.

A kipermetezett festék ível-
ten terül szét, a felületen 
cseppecskék keletkeznek.

A fúvóka vagy a szórófej elszen-
nyeződött vagy sérült.

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a fúvókát, illetve 
a szórófejet.

Az üzemi nyomás túl kicsi. Növelje meg az üzemi nyomást.

A festék viszkozitása túl nagy. Hígítsa meg a festéket.

A festékfelhordás nem 
egyenletes.

Az üzemi nyomás nagy. Csökkentse le az üzemi nyomást a szabályozó 
csavar segítségével (1. ábra, 3. pozíció).

A festék eltömítette a fúvókát és 
a szórófejet.

Tisztítsa meg a fúvókát és a szórófejet.

A festék középen gyűlik össze. A festék mennyisége a levegőáram 
nagyságához képest nagy.

Csökkentse a kipermetezett festék mennyisé-
gét a festék mennyiségének szabályozására 
szolgáló csavar (1. ábra, 2. pozíció) segítségével.

A festék viszkozitása túl nagy. Hígítsa meg a festéket.

A szórópisztoly túl közel van a mun-
kafelülethez.

Tartsa a szórópisztolyt megfelelő távolságra 
a munkafelülettől.

Hiba Lehetséges ok A hiba elhárítása

A levegő a fúvóka körül eltá-
vozik, habár a szórópisztoly 
működtető karjának megnyo-
mása nem történt meg.

A levegőszelep szára beszorult. Végeztesse el a szórópisztoly javítását az erre 
meghatalmazással rendelkező egyik Extol 
márkaszervizben.

A levegőszelep elszennyeződött.

A levegőszelep rugója eltörött.

A szórófej körül folyadék 
szivárog.

A szórófej nincs meghúzva. Húzza meg megfelelően a szórófejet.

A tömítés elkopott vagy száraz. Cserélje ki a tömítést vagy kenje meg szilikont 
nem tartalmazó kenőzsírral.

A szórópisztoly nem 
permetez.

A szórópisztolyban nincs nyomás. Ellenőrizze a nyomást a szórópisztolyban.

A festék mennyiségének szabályozá-
sára szolgáló csavar túlságosan meg 
van húzva.

Lazítsa meg a csavart és szabályozza be 
a festék mennyiségét.

A festék viszkozitása túl nagy. Ellenőrizze az üzemi nyomást és hígítsa meg 
a festéket.

Abban az esetben a hibát nem sikerül elhárítani, akkor forduljon a szórópisztoly javítására meghatalmazással rendel-
kező egyik Extol márkaszervizhez (a márkaszervizek felsorolása a www.extol.eu weblapon található, vagy a szórópiszto-
ly megvásárlásának helyén kapható meg).
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szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött 
jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazo-
ló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta 
állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, 
olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a ter-
mék szállítás közben ne sérüljön meg.

5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben 
történő megsérüléséért.

6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött 
olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem 
tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt 
képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termé-
kről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.

7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy 
technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes 
jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-
vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult 
elvégezni.

10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garan-
ciális időszakban – a termék használatára vonatkozó 
utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban 
megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel 
rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék 
kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő 
megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben 
megszűnik:
(a) a termék használata és karbantartása nem a keze-

lési útmutatóban megadottak szerint történt;
(b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye 

nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy 
a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely 
nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.

(c) a terméket nem megfelelő körülmények között 
vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra 
használták;

(d) a termék valamely részegységét nem eredeti 
részegységre cserélték;

(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű 
elhasználódása nem megfelelő karbantartás 
miatt következett be;

(f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major 
miatt következett be;

(g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőha-
tás vagy vegyi hatás okozta;

(h) a termék meghibásodása nem megfelelő körül-
mények között történő tárolás vagy nem szaks-
zerű kezelés miatt következett be;

(i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) 
agresszív környezetet jelentő (például poros vagy 
nagy nedvességtartalmú) környezetben történő 
használat miatt következett be;

(j) a termék használata a megengedett terhelésszint 
feletti terheléssel történt;

(k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását 
igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármi-
lyen módon meghamisították.

13. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódá-
sával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetéss-
zerű használata miatt bekövetkező hibákért.

14. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál 
használata következtében várhatóan elhasználódó 
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

15. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, 
amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban 
külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS 
IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS
A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás 
ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.
hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek 
felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. 
Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszá-
mon állunk ügyfeleink rendelkezésére.
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EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.
Lazy IV/3356, 760 01 Zlín 

Szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés,  
működési elve és kialakítása alapján, amely megegyezik a forgalomba hozott berendezés  

működési elvével és kialakításával, teljesíti a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági  
követelményeket. A Madal Bal a.s. által jóvá nem hagyott módosítások esetén  

a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol Premium 8865055 (GS 1000-14)
1000 ml térfogatú alsó tartályos HVLP szórópisztoly

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 1953:1999+A1:2008; ČSN EN ISO 12100

illetve az alábbi előírásokkal (hatályos szöveg) összhangban történt:
2006/42/EK;

Az EK megfelelőségi nyilatkozat kiadása az alábbi tanúsítványok alapján történt:
SH09070444-V8, 105772G;

amelyeket az Intertek Testing Services (Sanghaj, Kína) minőségvizsgáló intézet, illetve a SLG-Prüf und Zertifizierungs 
GmbH (Hartmannsdorf, Németország) minőségvizsgáló intézet adott ki

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jellel jelölték meg:10

Martin Šenkýř
Igazgatósági tag

HU HU
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