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Earlex MS 2901 – Spray station 

Užívateľský manuál 
PREČÍTAJTE SI TENTO MANUÁL PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA A ZOZNÁMTE SA S JEHO POKYNMI 

 

Niektoré materiály vyžadujú riedenie.  

Miešajte ich pomaly. 
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Schéma dielov: 
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Zoznam dielov (obr.1): 

Číslo Popis Číslo d. 
 

Číslo Popis Číslo d. 
1 Nástroj pre ihlu a 

trysku 
(dodaný samostatne) 

V0018  7. Ihla 1,5mm V0028 

2. Matice clony 
(na prianie) 

V0001  7a Náhradná Ihla  
(na prianie) 

V0027 

3. Clona V0002  8. Tesnenie ihly V0007 
4. Smerovač striekania V0003  9. Ovládač prietoku V0011 
5. Tryska 1,5mm V0024  10. Tesnenie nádobky L0682 
5a. Náhradná tryska 

 
V0023  11. Nasávacia trubica V0012 

6. Tesnenie trysky V0005  12. Nádobka V0014 
       12a Miešadlo L1565 

Zoznam dielov(obr.2): 

Číslo Popis Číslo d. 
 

Číslo Popis Číslo d. 
13. Vzduchová hadica V0595  17. Turbína - 
14. Filter V0377  18. Držiak striekacej 

pištole 
- 

15. Držiak hadice V0446  19. Vypínač - 
16. Držiak hadice L1349        

Niektoré z uvedených dielov sa nedajú objednať samostatne . 
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Bezpečnostné pokyny. Prosím prečítajte si ich pred použitím zariadenia ! 
Ak striekate horľavé alebo nebezpečné materiály, uistite sa, že postupujete podľa nasledujúcich inštrukcií: 

Dávajte mimoriadny pozor, ak striekate nátery s bodom vzplanutia menším ako 22stupňov Celzia. 

Zoznámte sa so striekaným materiálom, prečítajte si jeho technický a bezpečnostní list. Postupujte podľa doporučení výrobcu 
farby a riaďte sa jeho bezpečnostnými pokynmi. Uistite sa, že materiál výrobca schválil pre striekanie systémom, ktorý používa 
vaše zariadenie. 

Striekacie zariadenie môže byť použité na striekanie materiálu, iba ak jeho bod vzplanutia striekanie týmto systémom 
umožňuje. Pokiaľ máte pochybnosti, kontaktujte výrobcu striekaného materiálu. 

Zaistite dobré vetranie v oblasti, kde striekate. 

Snažte sa umiestniť turbínu čo najďalej od miesta kde budete striekať. 

Nestriekajte vznetlivé alebo výbušné materiály v blízkosti otvoreného ohňa alebo potenciálne nebezpečných miest, kde by mohlo 
prísť k vznieteniu. Napr. elektrických obvodov, zariadení apod. 

Nestriekajte na turbínu. 

Nefajčite. 

Hasiace zariadenie by ste mali mať v pohotovosti v objekte striekania. 

Striekaciu pištoľ po použití opláchnite mydlovou vodou a nechajte vyprchať riedidlá alebo iné prchavé látky na dobre vetranom 
mieste. 

Nikdy nepoužívajte na striekanie materiály, ktoré obsahujú halogénové karbohydráty ako napr. bielidlá alebo chlór. 

Aby ste zamedzili riziku úrazu el. prúdom, nikdy zariadenie nepoužívajte vonku pri daždi a uskladňujte ho vnútri. 

Vždy odpojte zariadenie od el. zásuvky pri čistení. 

Za žiadnych okolností nemierte striekacou pištoľou na iné osoby alebo zvieratá. V prípade úrazu vyhľadajte zdravotnícku pomoc. 

Nikdy nenechajte neoprávnené osoby používať zariadenie. 

Vždy noste bezpečnostné pomôcky určené pre striekanie, ako je maska, ochranné okuliare, rukavice apod. 

 Striekaciu pištoľ dôkladne očistite po jej použití. 

Pre opravu alebo servis používajte iba originálne súčiastky. 

Neťahajte za kábel alebo hadicu preto, aby ste s jednotkou pohli. 

Skontrolujte kábel, hadice, spoje a pri akomkoľvek poškodení ich vymeňte. 

Zariadenie môže byť používané osobou staršou ako 14 rokov. U osôb s postihnutím, obmedzenou fyzickou alebo mentálnou 
schopnosťou, iba po ich zaškolení a pod dohľadom osôb, ktoré sú si vedomé bezpečnostných nariadení. 

Úvod 
Koncept 

Turbína dodáva systému veľké množstvo (objem) vzduchu a tím umožňuje striekanie objektu pod nízkym tlakom. Hadicou je 
vzduch vedený ku tryske kde dochádza k rozstriekaniu materiálu, ktorý je zároveň prúdiacim vzduchom „skrytý“ a hnaný na 
povrch objektu. 

Výkonná jednotka je schopná striekať mnoho druhou materiálu jak riedených, tak neriedených. Aj tak sa ale vždy nájdu 
materiály, ktoré sa nedajú týmto systémom striekať. Kvalitné materiály obsahujú dostatok pevných látok, ktoré sa dajú lepšie 
riediť. Užívateľ by mal mať tiež na pamäti, že teplota okolia a materiálu má vplyv na hustotu a tím aj na schopnosť tento 
materiál s úspechom striekať. Preto nestriekajte nikdy pri teplotách nižších než 15° Celzia. 
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Príprava 

• Dobre zakryte miesta, ktoré nebudú striekané ochrannou fóliou alebo páskou 
• Očistite povrch, ktorý budete striekať. Musí byť nie len čistý, ale aj suchý a hladký 
• Vyskúšajte si nástrek na nejakom testovacom predmete, napr. drevenej doske apod. 
• Farbu dobre zamiešajte  
• Mnoho materiálov nie je nutné riediť, aj preto však v prípade potreby zrieďte 5% až 10% 
• Niektoré veľmi husté materiály, napr. podkladové nátery apod. sa riedia aj 20-25% 
• Rieďte vodou v prípade vodou riediteľných farieb, riedidlom pokiaľ sú riediteľné riedidlom 
• Na obalu farby je vždy uvedené čím sa riedi. Riaďte sa preto návodom. 

Zostavenie 

• Vyberte a nasaďte trysku, ktorú budete používať pre striekanie (viď. sekcia čistenie) 
• Naplňte nádobku (12) farbou, ktorou chcete striekať. Dobre zamiešajte a uistite sa, že farba neobsahuje žiadne 

nečistoty, ktoré by mohli brániť hladkému striekaniu 
• Presvedčte sa, že tesnenie nádobky (10) aj nasávacej trubice (11) sú správne a pevne nasadené k nástavci 
• Otočte nasávaciu trubicu (11) „dopredu“ pokiaľ striekate smerom dole alebo „dozadu“ pokiaľ striekate smerom hore. 

(obr.3) 
• Naskrutkujte nádobku(12) k základni striekacej pištole a dotiahnite 
• Začnite s ovládačom prietoku (9) nastavením na minimum, tak aby spúšť nešla príliš stlačiť. Nezabudnite, že ovládač 

prietoku reguluje množstvo farby, ktorá prúdi k tryske (obr.4) 
• Odviňte vzduchovú hadicu (13) a pripojte ju k zadnej strane striekacej pištole a druhý koniec k turbíne 
• Pripojte el. kábel k el. sieti. 
• Zapnite striekacie zariadenie (19). Tím sa okamžite spustí prúdenie vzduchu z turbíny, čo je normálne. Nedochádza ku 

striekaniu materiálu kým nestlačíte spúšť pištole. 
• VELMI DôLEŽITÉ: pokiaľ striekate prvý krát, odporúčame nechať bežať turbínu po dobu cca.1-2 minúty než začnete 

striekať.  

VŽDY DBAJTE NA TO, ABY TURBÍNA BOLA UMIESTNENÁ NA PEVNOM A ROVNOM POVRCHU ZBAVENÉHO 
PRACHU A NEČISTÔT. 

Zoznámte sa s vaším striekacím zariadením 
Odporúčame vám si vyskúšať striekanie najprv cvične bokom, napríklad na kusu kartónu, novinách alebo kusu drevenej dosky. 
Zoznámite sa tak s použitím ovládača prietoku a s technikou nástreku bez ohľadu na mieru vašich skúseností so striekaním. 

Začnite s ovládačom prietoku (9) nastaveným na minimum, tak aby spúšť nemohla byť stlačená. Pomocou tohto ovládača 
postupne pridávajte na prietoku tak, aby ste získali väčšiu istotu a prax pri striekaní. (obr.4) 

Striekacia pištoľ umožňuje striekať 3 druhy lúča, ktoré sa dajú plynule meniť pomocou striekacej clony (4) a to z horizontálneho 
na vertikálny alebo kužeľovitý lúč. Vo chvíli, keď plynule meníte druh lúča si všimnite, že sa oválny tvar zmenšuje a zväčšuje tak 
ako sa mení z vertikálneho na horizontálny. To je dobré v prípade, že chcete striekať zmenšujúcu sa časť striekaného 
predmetu. Maximálna šírka lúča je 20cm až k 2,5cm pri kužeľovitom lúči. 

HORIZNOTÁLNY LÚČ– je ideálny pre vertikálne striekanie hore a dolu. 1) nastavenie 

prevediete natočením smerovača (4) viď. obr.6, potom stlačíte spúšť a pohybujte pažou zhora 
dolu. 

VERTIKÁLNY LÚČ – je ideálny pre striekanie horizontálne z ľavej strany do pravej. 2) nastavenie 
prevediete natočením smerovača (4) viď. obr.6, potom stlačíte spúšť a pohybujte pažou z ľavej 
strany do pravej.  

 

KUŽELOVITÝ LÚČ – je ideálny pre striekanie detailov a menších objektov. 3) nastavenie 
prevediete otočením smerovača (4) viď. obrázok. 
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Striekanie s touto pištoľou je veľmi intuitívne a po menšej praxi sa s ňou veľmi rýchlo zoznámite. Pri testovacom nástreku 
skúšajte pridávať a uberať prietok farby ovládačom prietoku (9), meniť druh lúča tak, aby ste videli aký to má efekt. (obr.4 a 5) 

Tip: HVLP technológia produkuje ohriaty vzduch, ktorý prúdi cez clonu (3) a to umožňuje nástreku rýchlejšie 
zaschnutie, čo môže zlepšiť výsledný efekt a umožní vám aplikovať ďalší nástrek skôr a rýchlejšie. Napriek tomu 
by ste zároveň mali konzultovať manuál striekaného materiálu, či výrobca neudáva presnú dobu nutnú 
k zaschnutiu nástreku. 

TECHNIKA 
Pri striekaní vždy udržujte striekaciu pištoľ v rovnakej vzdialenosti od povrchu, nehýbte zápästím, pretože to vedie 
k nerovnomernému naneseniu farby. Maximálnu šírku lúča dosiahnete striekaním zo vzdialenosti maximálne 30cm. (obr.7/8) 

DÁVAJTE POZOR, ABYSTE NENANIESLI PRÍLIŠ MNOHO FARBY NA JEDNO MIESTO, PRETOŽE POTOM DÔJDE KU 
STEKANIU– NANÁŠANIE MENŠIEHO MNOŽSTVA JE VŽDY LEPŠIE NEŽ ZÍSKÁTE DÔVERU. VŽDY SA DÁ MENŠIA 
VRSTVA PRESTRIEKAŤ DAĽŠOU. 

Čistenie 
Striekacej pištole 

Striekaciu pištoľ čistíme podľa druhu farieb – vodou riediteľné – čistou vodou, olejové – príslušným riedidlom 

Predtým, ako vyberiete alebo znovu nasadíte striekaciu ihlu (7) a trysku (5), prepláchnite pištoľ príslušným riedidlom a teplou 
mydlovou vodou tak, aby vnútorný priestor bol čistý. 

• Odskrutkujte nádobku 
• Vylejte zvyšok farby späť do plechovky s farbou. Stlačte spúšť, aby farba mohla vytiecť rýchlejšie z nasávacej trubice 

(11) 
• Nalejte trochu riedidla (alebo vody, podľa toho, čím sa farba riedi) do nádobky, zaskrutkujte ju na pištoľ a pohrkajte. 

Potom pištoľ zapnite a prestreknite. Opakujte tento postup tak dlho, kým z pištole nestrieka čistý prúd bez zvyškov 
farby. Nakoniec postup zopakujte s teplou mydlovou vodou a nechajte uschnúť. 

• Vyčistite tesnenie nádobky (10) 

 

Tryska (5), ihla (7), tesnenie ihly (8) a tesnenie nádobky (10) 

• Odskrutkujte maticu clony (2) 
• Vyberte clonu (3) 
• Vyberte smerovač (4) 
• Pomocou nástroja pre trysku a jeho pinzetovým koncom A (1) vymeňte trysku (5) 
• Nástroje pre trysku a jeho druhý koniec B (1) zasuňte do vnútra pištole a vyskrutkujte ihlu (7) proti smeru hodinových 

ručičiek a vytiahnite von 
• Všetky súčiastky vložte do nádobky a vyčistite pomocou kefky a príslušného riedidla. NENECHÁVEJTE ICH ODMOČIŤ! 
• Vyčistite vnútro striekacej pištole 
• Opláchnite pištoľ a všetky jej diely teplou mydlovou vodou 
• Otrite do sucha a nechajte na dobre vetranom mieste vyprchať všetky zbytky riedidla 
• Zostavte pištoľ späť 
• Presvedčte sa, že matica (2) clony je pevne dotiahnutá a tryska (5) je zasunutá na správnej pozícií tak, aby ihla (7) 

správne trysku uzavierala. Poznámka: smerovač (4) clony sa musí voľne hýbať, ak je príliš dotiahnutý, 
povoľte trochu maticu clony (2) 

• NIKDY NEVYLIEVAJTE ZBYTKY FARIEB DO ODPADU, VŽDY ICH LIKVIDUJTE PODĽA EKOLOGICKÝCH POKYNOV NA 
PRÍSLUŠNOM ZBERNOM MIESTE 

Dôležité: každá striekacia ihla je vyrobená pre použitie iba s príslušným rozmerom trysky. Nepokúšajte sa dať dohromady 
napr.1,5mm trysku spoločne s 2,5mm ihlou. 
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Turbína 

• Skontrolujte či nie je zanesený filter (14), filter 
sa dá vybrať a umyť v mydlovej vode. 
Nechajte ho vyschnúť pred tým, než ho vrátite 
späť 

• Aby ste sa k filtru dostali, odstráňte držiak 
hadice (15) uvoľnením dvoch spodných klipov, 
obr.9a. Potom to zostavte späť v opačnom 
poradí s tým, že najprv ukotvíte hornú 
a potom dolnú časť, obr.9b 

• Utrite turbínu tak, aby bola čistá. Nepotápajte  
ju do vody apod. 

• NIKDY nezapínajte turbínu bez filtra 

 

 

 

Ihla a uskladnenie trysky 

• Ihla a nástroj pre vybratie trysky sa dá uschovať v zadnej časti turbíny za držiakom hadice (15), obr.2 
• Ďalšie náhradné ihly a trysky je možno skladovať zospodu držiaku hadice (15), obr.2a 
• Hadica sa omotá okolo turbíny a zaistí pomocou držiakov (15) a (16) 
• Striekacia pištoľ sa usadí do držiakov (18) 

 

Tesnenie trysky (8) a výmena ihly 
Pomocou štiepacích klieští odstrihnite pôvodné tesnenie. 

POZOR – dbajte, aby ste kliešťami nepoškodili povrch ihly 

 

 

 

 

Dbajte na to, aby pozícia tesnenia bola správnym smerom, tzn. najširším 
okrajom smerom k ihle 

 

 

Zasuňte tesnenie pevne k okraju ihly 

 

 

Pomocou nástroja pre trysku pritlačte tesnenie a nasuňte na ihlu 

Ihla a tesnenie na seba správne dosadnú 
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Odstránenie porúch 
 

Problém Príčina Riešenie 

Farba steká na predmet, 
ktorý striekam 

Farba je 
preriedená 

Pridajte neriedenú farbu 

Nastavený príliš 
veľký prietok farby 

Uberte prietok pomocou ovládača (9) 

Pohyb je príliš 
pomalý 

Zrýchlite pohyb pištole 

Pištoľ je príliš 
blízko povrchu 

Striekajte z väčšej vzdialenosti 

Spúšť pištole je 
stlačená príliš dlho 

Uvoľnite spúšť pištole rýchlejšie 

Nástrek je príliš tenký 
alebo nepravidelný 

Pohyb je príliš 
rýchly 

Pohybujte pištoľou pomalšie 

Pištoľ je špinavá Vyčistite pištoľ 
Pištoľ je príliš 
ďaleko od povrchu 

Skráťte vzdialenosť od striekaného predmetu 

Farba je hustá Zrieďte farbu 
Tryska je zanesená Vyčistite trysku 
Nasávacia trubica 
je zanesená 

Vyčistite nasávaciu trubicu (11) 

Vzduchová hadica 
je zalomená alebo 
netesní 

Vymeňte vzduchovú hadicu (13) 

Zrnitý nástrek Nečistoty vo farbe 

Z pištole žiadna farba 
nestrieka 

Nádobka je 
prázdna 

Doplňte farbu 

Pištoľ je naklonená Skontrolujte polohu nasávací trubice (11) 
Vstup vzduchu je 
blokovaný 

Skontrolujte stav vzduchového filtru 

Buď príliš alebo málo 
Farby 

Striekaný prietok 
nie je nastavený 
správne 

Pomocou ovládača prietoku (9) zmeňte 
množstvo striekanej farby 

Blokovaný prístup 
vzduchu 

Vyčistite vnútro pištole podľa pokynov 
popísaných v sekcií "čistenie" 

 

Elektrické pripojenie 

Táto jednotka je zariadenie triedy II, čo znamená, že je dvojito izolovaná pre zaistenie vašej bezpečnosti. Nie je nutné ďalšie 
uzemnenie. Pokiaľ je elektrický kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo autorizovaným servisom. 

Pokiaľ používate predlžovací kábel, musí minimálne vyhovovať špecifikácií 6 ampérov a musí byť plne rozvinutý. Nepoužívajte 
káble s menšou špecifikáciou ako 6 ampérov, pretože môže dôjsť k poškodeniu turbíny a strate záruky. 

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCIÍ ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA – zariadenie nikdy nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu, ale 
ekologicky likvidujte na miestach k tomu určených a označených. 
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EC PREHLÁSENIE O ZHODE 

Prehlasujeme, že táto jednotka MS2901 vyhovuje štandardom: LVD 2006/95/EC, EN60335-1, EMF EN62233, EMC 2004/108/EC, 
EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3 

 

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ je zariadenie používané v rozpore s týmto manuálom alebo za účelom iným než 
je zariadenie určené. 

Záruka 

Na tento produkt sa vzťahuje záruka 24 mesiacov na vady spôsobené pri výrobe alebo vady materiálu. Záruka sa nevzťahuje na 
zariadenie, ktoré je používané v požičovniach alebo na komerčné použitie. Záruka nemá vplyv na vaše základné práva.  

Prosím berte na vedomie: 

Urobili sme všetko preto, aby v prípade, že je zariadenie používané správne a v súlade s týmto manuálom, 
fungovalo bezchybne po dlhú dobu. Nenesieme však žiadnu zodpovednosť za poškodenie spôsobené zlými alebo 
nevhodnými materiálmi, farbami alebo inými látkami, ktoré neboli správne nariedené alebo nie sú vhodné pre 
povrchy na ktoré boli nanášané. Materiál, ktorý sa rozhodnete striekať musí byť konzultovaný vopred s 
výrobcom farby, či je vhodný pre striekanie týmto zariadením. Ďalej potom nenesieme zodpovednosť za ujmu na 
zdraví spôsobenú nesprávnym použitím zariadenia, napr. zlou ventiláciou alebo používaním zariadenia, ktoré je 
zle vyčistené, jeho diely sú opotrebované alebo poškodené. Ak máte nejaké pochybnosti, vyskúšajte najprv 
nástrek na malom, málo významnom kúsku povrchu. Vždy si prečítajte najprv návod. 

Viac informácií, vrátane možnosti objednania náhradných dielov, technické konzultácie, inštruktážnych videí tohto alebo ďalších 
výrobkov nájdete na našich stránkach: www.wagner-pistole.sk 

Autorizovaným zástupcom firmy EARLEX pre SR je: 

E-CORECO SK s.r.o. 
Kráľovská ulica 8/7133, Šaľa 

 
Objednávky a fakturácia:  

Telefonicky: +421 948 882 850 
E-mailom: office@e-coreco.sk 

Poradenstvo , servis 
8.00-16.00 h 

+421 948 882 850 
+421 948 882 849  
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