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LLEEIISSTTEERR  MMiinnoorr
vvyyssookkoottllaakkéé  ddmmyycchhaaddlloo

Pœed uvedením do provozu pœeª¡st pozorn§ návod k obsluze
a uschovat ho aby byl stále k dispozici.

CCSS NÁVOD K OBSLUZE

• LEISTER dmychadlo Minor je vhodné pro vestavbu do strojæ, zaœízení nebo
náœadí. Díky nepatrné váze mæ¢e b¥t dmychadlo pou¢ito také jako mobilní
zdroj vzduchu.

• Pro pœívod ªerstvého vzduchu a chlazení k ohœívaªæm vzduchu a pœístrojæm na
hork¥ vzduch firmy LEISTER.

• Je vhodn¥ k doprav§ vzduchu, nehoœlav¥ch, neagresivních a nev¥buƒn¥ch
plynæ.

PPOOUU¢¢IITT¡¡
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NNeebbeezzppeeªªíí  ¢¢iivvoottaa pœi otevœeníí krytu pœíístroje, nebot’ªásti
pod nap§tíím a pœíívody jsou nezakryté. Pœed otevœeníím
krytu vytáhnout zástrªku ze zásuvky.

FFII  vvyyppiinnaaªª  pprroouuddoovvéé  oocchhrraannyy  --  pœi pou¢itíí pœíístroje na
stavb§ je nutné z dævodu ochrany obsluhy

JJmmeennoovviittéé  nnaapp§§ttíí,, které je uvedeno na ƒtíítku pœíístroje
musíí souhlasit se síít’ov¥m nap§tíím.

Pœístroj chránit pœed vvllhhkkoossttíí  aa  mmookkrreemm
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DDrruuhh  kkoonnssttrruukkccee
NNaapp§§ttíí VV~~
PPœœííkkoonn WW
FFrreekkvveennccee HHzz
MMnnoo¢¢ssttvvíí  vvzzdduucchhuu ll//mmiinn..
SSttaattiicckk¥¥  ttllaakk PPaa
HHlluukk ddBB  ((AA))
VVyyffuukkoovvaaccíí  oottvvoorr  ((vvnn§§jjııíí  ØØ)) mmmm
TTeepplloottaa  ookkoollíí °°CC
HHmmoottnnoosstt kkgg
RRoozzmm§§rryy mmmm

radiálníí kompresor
42,  120,  230
90
50/60
max. 400 ruªníí vzduchové hradíítko
5000
67
14,5
< 60
1,2 mit 3m kabeleml
250 x 95
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aa  jjiinnéé

Pœipojovac¡
nap§t¡ nelze

pœep¡nat

VVŸŸSSTTRRAAHHAA

OOPPAATTRRNN‰‰

ZZKKUU‡‡EEBBNN¡¡  ZZNNAA··KKYY

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE

100 Pa = 1 mbar

Elektrická bezpeènost:       dvojitá izolace



PPooppiiss  ppœœííssttrroojjee
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OOBBSSLLUUHHAA LLEEIISSTTEERR    MMiinnoorr  vvyyssookkoottllaakkéé  ddmmyycchhaaddlloo

1. Sít’ov¥ kabel
2. Sít’ov¥ vypinaª
3. Dr¢adlo
4.Vzduchová mœí¢ka
5.Vzduchov¥ filtr
6. Vyfukovací otvor / pœipojení

hadice  Ø 14,5 mm
7. Pry¢ová op§ra

437 256 1

PPrroovvoozz
• Vzduchovou hadici upevnit na vvyyffuukkoovvaaccíí  oottvvoorr  ((55)) pomocí svorkové nebo

ƒroubové objímky.

• Pœístroj pœipojit na elektrickou s¡t’.

• Zapnout ssíítt††oovv¥¥  vvyyppiinnaaªª ((22))..

• Mno¢stv¡ vzduchu redukovat podle potœeby vvzzdduucchhoovvoouu  mmœœíí¢¢kkoouu  ((44))..

• Dmychadlo smíí nasávat jen vzduch < 60°C.
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BA Minor / 04.2003

• VVzzdduucchhoovv¥¥  ffiillttrr  ((55)) pœístroje je nutno pœi zneªiƒt§ní vyªistit ƒt§tcem.

• V servisu nechat zkontrolovat po cca 1000 provozních hodinách stav uhlíkæ
motoru.

• Opravy se musí nechat provád§t v¥luªn§ v aauuttoorriizzoovvaann¥¥cchh  sseerrvviissnníícchh
ssttœœeeddiissccíícchh  ffiirrmmyy  LLEEIISSTTEERR. Tato stœediska poskytují odbornou a spolehlivou
oopprraavváárreennsskkoouu  sslluu¢¢bbuu za pou¢tí originálních náhradních dílæ podle
elektrick¥ch schémat a kusovníkæ bb§§hheemm  2244 hhooddiinn.

• Ruªení a odpov§dnost za kvalitu pœístroje je provád§no dle popisu na
pœilo¢eném záruªním listu resp. dle doposud platn¥ch obchodních a
dodacích podmínek.

• Firma Leister odmítá záruku na pœístroje, které nejsou v originálním stavu. Pœí-
stroje nesmí b¥t v ¢ádném pœípad§ upravovány pœípadn§ pozm§ňovány.

TTeecchhnniicckkéé  zzmm§§nnyy  jjssoouu  vvyyhhrraazzeennyy..

VVááƒƒ  aauuttoorriizzoovvaann¥¥  sseerrvviiss::

ZZÁÁRRUUKKAA  AA  RRUU··EENN¡¡

SSEERRVVIISS  AA  OOPPRRAAVVYY

ÚÚDDRRÍÍBBAA
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