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Děkujeme Vám za koupi kompresoru Güde a důvěru, kterou jste projevili našemu sortimentu. 

!!! Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě pročtěte 
tento návod k obsluze!!! 

 

A. V. 2  
K přetisku tohoto textu nebo výňatků z něho je nutné svolení. Technické změny vyhrazeny. 

Obrázky mohou být odchylné. Originální návod k provozu. 
 

 
       CZ 
 

Máte technické dotazy? Reklamaci? Potřebujete náhradní díly nebo návod k obsluze? Na našich 
internetových stránkách www.guede.com v oddíle Service Vám rychle a bez zbytečné byrokracie pomů-

žeme. Pomozte nám, prosím, abychom Vám mohli pomáhat. Abychom mohli Váš přístroj v případě rekla-
mace identifikovat, potřebujeme sériové číslo, číslo výrobku a rok výroby. Všechny tyto údaje najdete na 
typovém štítku. Abyste měli tyto údaje neustále po ruce, zapište si je, prosím, sem. 

Sériové číslo:    Číslo výrobku:   Rok výroby: 
 Tel.:      +49 (0) 79 04 / 700-360 Fax:    +49 (0) 79 04 / 700-51999 e-mail:   support@ts.guede.com 

 

Značení: 

 
Bezpečnost výrobku: 

 

 

Výrobek se shoduje s 
příslušnými normami 

Evropského společenství 

 

 
Zákazy: 

  
Zákaz tahání za kabel Nepoužívejte za deště 

  
Kompresor nespouštějte 

bez ochranných krytů 
Odtlakování neprováděj-

te přes pojistný ventil  

 
Výstraha: 

 
 

Výstraha / pozor  

  
 
Příkazy: 

  
Před použitím si pročtěte 

návod k obsluze 
Noste ochranné brýle! 

Používejte pomůcky na 
ochranu zraku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ochrana životního prostředí:  

  
Odpad neodhazujte do 
okolí, ale řádně jej likvi-

dujte 

Obalový materiál z le-
penky lze odevzdat ve 

sběrnách  
k tomu určených 

. 

 

Poškozené nebo likvido-
vané elektrické či elek-

tronické přístroje je třeba 
odevzdat  

v příslušné sběrně 

 

 

Obal: 

  
Chraňte před mokrem Orientace obalu nahoru 

 

 

Recyklace Interseroh  
 

Technické údaje (obr. 1): 

  
Síťová přípojka Hmotnost 

  
Výkon motoru Sací výkon 

  
Efektivní dodávané 

množství 
Maximální tlak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.guede.com/


  
Obsah vzdušníku Hlučnost 

 
Údaje specifické pro tento produkt: 

  
Pozor: Pravidelně vypouš-

tějte kondenzát 
Před každým uvedením 
do provozu zkontrolujte 

stav oleje 

 

 

Směr otáčení  

 
 

Popis přístroje 
 

1. Zapínač / vypínač / tlakový spínač 
2. Otočný knoflík redukčního ventilu  
3. Pneumatická přípojka 
4. Manometr vzdušníku 
5. Manometr redukčního ventilu  
6. Ventil na vypouštění vody 
7. Pojistný ventil  
8. Hrdlo pro dolévání oleje 
9. Vzduchový filtr 
10. Průzor 
11. Ochranný motorový jistič 
12. Šroub pro vypouštění oleje 
 

Rozsah dodávky 
 

KOMPRESOR 480/10/200 ST 
vzduchový filtr 
originální návod k provozu 
záruční list 
 

Záruka 
 

Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu nebo 
výrobní vady. Při uplatnění záruky přiložte originál kup-
ního dokladu s datem prodeje. Záruka se nevztahuje na 
vady způsobené neodborným používáním, např. přetě-
žováním přístroje, použití násilí, poškození cizími vlivy 
nebo cizími tělesy. Na nedodržení návodu k použití a 
montáži a normální opotřebení se záruka rovněž ne-
vztahuje. 
 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 

 

Před prvním použitím přístroje si pročtěte celý návod k 
obsluze. Máte-li pochybnosti ohledně zapojení a obsluhy 
přístroje, obraťte se na výrobce (servisní oddělení). 
 
PRO ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÉHO STUPNĚ BEZPEČNOS-
TI DODRŽUJTE POZORNĚ TYTO POKYNY: 
Pozor: Provozujte pouze s RCD (proudový chránič)! 

 Své pracoviště udržujte čisté a uklizené. Nepořá-

dek na pracovišti a neuklizené pracovní stoly zvyšují 
nebezpečí úrazů a poranění.  

 Dávejte pozor na podmínky prostředí, v nichž 
pracujete. Elektrické nářadí nepoužívejte v mokrém 

prostředí. Zajistěte si dostatečné osvětlení. Elektrické 
nářadí nevystavujte dešti ani vysoké vlhkosti vzdu-

chu. Elektrické nářadí nezapínejte v prostředí se 
snadno vznětlivými kapalinami nebo plyny. 

 Ke stroji nepouštějte cizí lidi. Návštěvy a diváky, 

především děti, nemocné a vetché osoby udržujte v 
bezpečné vzdálenosti od svého pracoviště. 

 Zajistěte si bezpečné uložení přístrojů. Přístroje, 

které nepotřebujete, uložte na suchém, pokud možno 
vyvýšeném  a nepřístupném místě. 

 Pro každou práci použijte vždy správné nářadí. 

Nepoužívejte malé nářadí nebo příslušenství pro 
práce, které je vlastně třeba vykonat s pomocí těž-
kého nářadí. Nářadí používejte výhradně pro účely, 
ke kterým bylo konstruováno. Přístroj nepřetěžujte! 

 Dávejte pozor na elektrický kabel. Za kabel neta-

hejte. Při odpojování od zdroje napětí vždy držte v 
ruce zástrčku. Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti 
od zdrojů tepla, olejů a ostrých hran. 

 Zabraňte neúmyslnému zapnutí. Před zapojením 

do zásuvky se vždy přesvědčte, že přístroj byl vypnut 
vypínačem. 

 Venku používejte speciální prodlužovací kabely. 

Pro venkovní účely používejte speciální prodlužovací 
kabely, které jsou k těmto účelům vhodné a jsou od-
povídajícím způsobem označené. 

 Buďte neustále pozorní. Dávejte pozor na to, co 
děláte. Používejte zdravý rozum. Elektrické nářadí 

nepoužívejte, jste-li unaveni. 

 Dávejte pozor na poškozené díly. Před použitím 

přístroj prohlédněte. Jsou některé díly poškozené? V 
případě lehkých poškození se vážně zamyslete nad 
tím, zda bude přístroj přesto fungovat bezvadně a 
bezpečně. 

 Předcházejte úrazům elektrickým proudem. Za-

mezte jakémukoliv kontaktu svého těla s uzemněný-
mi předměty, např. vodovodním potrubím, topnými 
tělesy, sporáky a chladničkami. 

 Používejte pouze schválené díly. Při údržbě a 

opravách použijte vždy shodné náhradní díly. Ná-
hradní díly dostanete v autorizovaném servisním 
středisku. 

 Výstraha! Použití příslušenství a přídavných dílů, 

které nejsou v tomto návodu k obsluze výslovně do-
poručeny, může mít za následek ohrožení osob a 
majetku. 

Kompresor podléhá povinnosti pravidelných prohlí-
dek autorizovaným odborníkem, je-li namontován 
jako stacionární v místnosti! 

 

Důležité bezpečnostní pokyny před prvním spuštěním 
 

 Pozor! Provozujte pouze s RCD (proudový chrá-
nič)! 

 Pozor! Z důvodu možných vibrací a oscilací, které 
mohou poškodit svary na vzdušníku, doporučujeme 
naléhavě montáž na odpovídajících tlumičích vib-
rací. Dostanete je jako nadstandardní vybavení pod 

číslem výrobku: 1747-01019 ANTIVIBRAČNÍ PŘÍ-
SLUŠENSTVÍ přímo u našeho technického servisu 
(na škody vzniklé v důsledku namontování bez tlumi-
če se nevztahuje záruka). 

 Před prvním a každým dalším uvedením do cho-
du zkontrolujte stav oleje. (K tomu viz informace 
v článku "Hrdlo pro dolévání oleje a kontrola sta-
vu oleje". 



 Pozor! Kompresor nikdy nezapínejte ani nevypí-
nejte prostřednictvím síťové zástrčky. Vždy 
stiskněte tlakový spínač, jinak se neaktivuje od-
tlakování. Ani při krátkém výpadku proudu nedo-
jde k odtlakování kompresoru, a ten se tak může 
stát zdrojem nebezpečí. 

 Kompresor není dovoleno namontovat do vozidla 
k podnikatelským účelům bez předchozího 
schválení autorizovaným odborníkem! 

 V případě použití pro podnikatelské účely je nut-
no kompresor před prvním uvedením do chodu 
nechat schválit autorizovaným odborníkem (pod-
le § 17 bodu 25 vyhlášky o provozní spolehlivos-
ti). Tuto kontrolu zorganizuje provozovatel. 

 Pozor! Při zabudování do automatických zařízení 
je nutno instalovat vhodný alarm resp. bezpeč-
nostní zařízení pro případ výpadku proudu nebo 
chybné funkce či výpadku kompresoru (např. v 
krmných linkách atd.) 

 Proudem vzduchu nikdy nemiřte na tělní otvory, 
může to způsobit smrtelná zranění! 

 Pozor! Při otevření rychlospojky hrozí nebezpečí 
švihnutí pneumatickou hadicí. Pneumatickou ha-
dici přidržujte. 

 Na konci pracovního dne vždy vypněte spínačem 
(1). Vyprázdněte vzdušník a kompresor odpojte 
od přívodu proudu. Nenechávejte kompresor za-
pnutý přes noc, přístroj by se mohl stát zdrojem 
nebezpečí. 

 Kompresor nikdy neprovozujte bez dohledu. 

 Před prováděním nastavení nebo údržby vždy 
nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

 Dětem je práce s kompresorem zakázána. 

 Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je přístroj a 
všechny jeho součásti v bezvadném stavu. 

 Noste vždy ochranné brýle a pomůcky na ochra-
nu sluchu. Proudem vzduchu nikdy nemiřte na 

vlastní tělo ani na jiné osoby nebo zvířata. Proud 
vzduchu může velmi urychlit cizí tělesa, která se tak 
mohou stát velmi nebezpečnými střelami. 

 Vždy používejte ochranná zařízení proti úrazu 
elektrickým proudem. 

Kompresor nikdy nepoužívejte v blízkosti vody nebo 
ve vlhkém prostředí. 

 Neúmyslné zapnutí 

Kompresor nepřemisťujte, když je připojený na zdroj 
elektrické energie nebo když je vzdušník natlakova-
ný. Před připojením kompresoru ke zdroji elektřiny 
zajistěte, aby spínač tlakového čidla byl v poloze 
OFF. 

 Řádné uložení kompresoru  

Když kompresor nepoužíváte, odpojte jej od zdroje 
elektřiny a uložte jej na suchém místě, chráněném 
před povětrnostními vlivy. Udržujte mimo dosah dětí. 

 Pracovní oděv 

Nenoste široký oděv ani šperky, mohly by se zachytit 
do součástí stroje. 

 Pečlivá údržba kompresoru 

Síťový kabel kontrolujte v pravidelných časových in-
tervalech. Je-li poškozený, je nutno jej nechat opravit 
nebo vyměnit v zákaznickém servisu. Zajistěte, aby 
vnějšek kompresoru neměl žádná viditelná poškoze-
ní. V případě potřeby se obraťte na nejbližší zákaz-
nický servis. 

 Používání venku 

Používáte-li kompresor venku, je dovoleno používat 
pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní po-

užití, které jsou odpovídajícím způsobem označeny. 
Pozor: Je nutné použít kabel o správném průřezu 
(min. 1,5 mm2), u kabelů delších než 10 m může 
při nepříznivých teplotách docházet k problémům 
při rozběhu stroje. 

 Pozornost. Pracujte s rozvahou a používejte zdravý 

rozum. Nepoužívejte kompresor, jste-li unaveni. Je 
zakázáno používat kompresor, je-li uživatel pod vli-
vem alkoholu, drog nebo léků, které mohou způsobit 
únavu. 

 Kontrolujte vadné a netěsné konstrukční prvky 

Došlo-li k poškození některého ochranného zařízení 
nebo jiných konstrukčních prvků, je nutno kompresor 
před opětovným uvedením do chodu zkontrolovat, 
zda je zaručen bezpečný provoz. Všechny poškoze-
né konstrukční prvky je nutno nechat opravit v zá-
kaznickém servisu nebo vyměnit podle popisu v pří-
ručce k obsluze. 

 Správné používání kompresoru 

Při provozu kompresoru dodržujte veškeré instrukce 
z této příručky. Zabraňte tomu, aby kompresor pou-
žívaly děti nebo osoby, které nejsou seznámeny se 
způsobem jeho fungování. 

 Větrací mřížku udržujte čistou 

Větrací mřížku motoru udržujte čistou. V pravidel-
ných časových intervalech ji čistěte, používáte-li 
kompresor v silně znečištěném prostředí. 

 Kompresor provozujte na jmenovitém napětí 

Kompresor provozujte s napětím, které je uvedeno 
na typovém štítku. Provozujete-li kompresor při na-
pětí vyšším, než je uvedené jmenovité napětí, mo-
hou v motoru vznikat nepřípustně vysoké teploty. 

 Kompresor nepoužívejte, je-li vadný. 

Vydává-li kompresor během práce podivné zvuky 
nebo silně vibruje, zdá-li se být vadný, je nutno jej 
ihned zastavit. Příčinu nechte zjistit v nejbližším zá-
kaznickém servisu. 

 Plastové díly nečistěte pomocí rozpouštědel 

Rozpouštědla jako benzín, ředidla, nafta nebo jiné 
substance, obsahující alkohol, mohou plastové díly 
poškodit. Tyto díly takovými substancemi nečistěte, 
ale v případě potřeby použijte mýdlový louh nebo 
vhodné kapaliny. 

 Používejte výhradně originální náhradní díly 

Při použití náhradních dílů jiných výrobců zaniká ná-
rok plynoucí ze záruky a může dojít k poruchám 
funkce kompresoru. Originální náhradní díly jsou k 
dostání u smluvních prodejců. 

 Na kompresoru neprovádějte změny 

Je-li třeba provést opravu kompresoru, obraťte se na 
zákaznický servis. Neschválená změna může nega-
tivně ovlivnit výkon kompresoru, může však také 
způsobit vážný úraz, provádí-li ji osoba, která nemá 
potřebné technické znalosti. 

 Nedotýkejte se horkých součástí kompresoru 

Abyste zabránili popálení, nedotýkejte se rozvodů, 
motoru a jiných konstrukčních prvků kompresoru. 

 Při údržbě nebo opravě bezpečnostních či ochran-
ných zařízení je nutno tato zařízení po ukončení pra-
cí opět správně namontovat. 

 Je naléhavě nutné dodržovat předpisy pro prevenci 
úrazů, platné v místě používání kompresoru, i ostatní 
obecně uznávaná bezpečnostní pravidla. 

 Před použitím tohoto přístroje je nutno zkontrolovat 
funkci bezpečnostních zařízení. Ujistěte se, že i díly, 
které se zdají být poškozené jen lehce, fungují sku-
tečně bezvadně. 



 Není-li v tomto návodu k obsluze stanoveno jinak, je 
nutno nechat poškozené díly a bezpečnostní zaříze-
ní nechat opravit či vyměnit v autorizovaném servis-
ním středisku. 

 Poškozené spínače nechte vyměnit v autorizovaném 
servisním středisku. 

 Tento přístroj odpovídá všem příslušným bezpeč-
nostním ustanovením. Opravy smějí provádět pouze 
kvalifikovaní elektrikáři v autorizovaných servisních 
střediscích s použitím originálních náhradních dílů. V 
případě nedodržení tohoto předpisu hrozí nebezpečí 
úrazů. 

 

Chování v krizových situacích 

Proveďte opatření první pomoci odpovídající poranění a 
co nejrychleji přivolejte kvalifikovanou lékařskou pomoc. 
Zraněného uložte v klidu a chraňte jej před dalšími ško-
dami. 

Pro případ úrazu byste měli mít na pracovišti vždy 
po ruce lékárničku podle DIN 13164. Materiál ode-
braný z lékárničky ihned opět doplňte. Při volání 
pomoci uveďte tyto údaje: 

1. Místo nehody 
2. Druh nehody 
3. Počet zraněných 
4. Druh poranění 
 

Používání stroje v souladu s určením 

Kompresor se hodí výhradně k výrobě a akumulaci stla-
čeného vzduchu. Stlačený vzduch je vhodný pouze pro 
pneumatické nářadí / pneumatické přístroje / pneumatic-
ké stroje. Každé jiné použití nad tento rámec se považu-
je za použití v rozporu s určením stroje.  

 

Zbytková rizika a ochranná opatření 

Přímý elektrický kontakt 
Vadný kabel nebo vadná zástrčka může vést k životu 
nebezpečnému úderu elektrickým proudem. 

Vadné kabely nebo zástrčky nechte vždy vyměnit u 
odborníka. Přístroj používejte pouze na přípojce s prou-
dovým chráničem (RCD). 

Nepřímý elektrický kontakt 
Zranění způsobená díly pod proudem při otevřených 
nebo vadných součástech stroje. 

Při údržbě kompresor vždy odpojte vytažením zástrčky 
od zdroje napětí. Provozujte pouze s proudovým chráni-
čem. 

Nepřiměřené místní osvětlení 
Nedostatečné osvětlení představuje vysoké bezpeč-
nostní riziko. 

Při práci s přístroje si vždy zajistěte dostatečné osvětlení. 
 

Likvidace 

Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů na přístroji 
resp. na jeho obalu. Popis jednotlivých významů najdete 
v kapitole „Značení“.  

Likvidace přepravního obalu  

Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Mate-
riály obalu jsou zpravidla vybrány podle ekologických 
hledisek a s ohledem na řádnou likvidaci, a proto jsou 
recyklovatelné.  
Vrácení obalu do materiálového koloběhu šetří suroviny 

a snižuje množství odpadů. Některé části obalu (např. 
fólie, polystyren) mohou být nebezpečné pro děti. Hrozí 
nebezpečí udušení! Proto ukládejte části obalu mimo 

dosah dětí a co nejrychleji je likvidujte. 

Požadavky na obsluhu 

Obsluha si musí před použitím přístroje pozorně přečíst 
návod k obsluze. 

Kvalifikace 

Kromě důkladné instruktáže od odborně zdatné osoby 
není nutná pro používání tohoto přístroje speciální kvali-
fikace. 

Minimální věk 

Přístroj smějí provozovat pouze osoby, které dovršily 16 
let věku. Výjimkou je používání mladistvými v průběhu 
přípravy na povolání za účelem dosažení dovednosti 
pod dohledem učitele. 

Školení 

K používání tohoto přístroje je potřebná pouze odpoví-
dající instruktáž. Speciální školení není nutné. 

Přeprava a uložení 

 Při uložení na delší dobu je nutno přístroj důkladně 
vyčistit a uložit tak, aby byl nepřístupný pro nepovo-
lané osoby. 

 Kompresor nikdy nepřepravujte ani neukládejte vleže 
(únik oleje) nebo natlakovaný! 

 Tlak ve vzdušníku se může při ochlazení stlačeného 
vzduchu snížit. 

Síťová přípojka 

Je nutno dbát na směr otáčení motoru (viz šipku), 
neboť při chybném směru otáčení může dojít k po-
škození olejového čerpadla. V tom případě zanikají 
veškeré nároky plynoucí ze záruky. 

V případě potřeby změňte směr otáčení přepólová-
ním zástrčky (obr. 6). 

Při problémech se obraťte na odborný servis. 

Montáž 

Vzduchový filtr upevněte podle obr. 2. 

Před každým spuštěním zkontrolujte stav oleje (obr. 
4). V případě potřeby olej dolijte (obr. 5). 

Provoz 

Poté, co si pročtete a pochopíte všeobecné bezpeč-
nostní pokyny a bezpečnostní pokyny před prvním 
uvedením do chodu, můžete kompresor spustit. Postu-

pujte takto: 

Zapnutí 

 Zapojte síťový kabel kompresoru do sítě. 

 Stiskněte zapínač/vypínač (1) zelený/ZAP., červený 

VYP. 

 Kompresor je vybaven automatickým tlakovým spí-
načem, který jej po dosažení horní hranice provozní-
ho tlaku vypne a při opětné potřebě stlačeného 
vzduchu zase zapne. Zapínací tlak 7 bar, maximální  
tlak 10 bar. 



Regulace pracovního tlaku 

 Změnu pracovního tlaku lze provést zcela jednoduše. 
Otáčením knoflíkem (2) ve směru + se pracovní tlak 

zvyšuje. Otáčíte-li knoflíkem ve směru -,  pracovní tlak 
klesá. Dotažením protikroužku lze pracovní tlak fixovat. 

 Kompresor je vybaven automatickým pojistným venti-
lem, který odpouští přetlak. Zde můžete zatažením 
za kroužek ventilu (7) tlak ve vzdušníku odpouštět 

manuálně. 

Vypnutí 

 Když už kompresor nepotřebujete, vypněte jej vždy 
vypínačem (1) a odpojte jej od zdroje napětí. 

Dbejte na množství vzduchu, které je třeba dodat Vaše-
mu pneumatickému přístroji! Tlak samotný NENÍ pro 
bezvadný či dostatečný provoz rozhodující. Krátké za-
pnutí kompresoru po dlouhém stání bez používání je 
normální! 
Případné opravy zadejte výhradně kvalifikovaným od-
borníkům. 

Kompresor nikdy nevypínejte vytažením zástrčky ze 
zásuvky, neboť by se neprovedlo odtlakování agregátu. 
Bez odtlakování může protitlak způsobit poškození elek-
tromotoru!!! 
 

Hrdlo pro dolévání oleje a kontrola stavu oleje 

U přístrojů s průzorem a značkou na skle odstraňte hrdlo 
pro dolévání oleje a olej dolijte až po značku na průzoru. 
U průzoru bez značky je správné množství náplně do 2/3 
– 3/4 průzoru. Šroub pro vypouštění oleje je umístěn 
vždy po straně nebo dole na klikové skříni. 

Maximální stav = v průzoru musí být vidět ještě malá 

vzduchová bublina, resp. horní značka na měrce. 

Minimální stav = olej nesmí klesnout pod červenou 

tečku uprostřed průzoru resp. spodní značku na měrce. 
Předepsaný olej – celoroční olej – 15 W 40 (100 hodin 
provozu) nebo 
kompresorový olej Güde 5W40, č. výrobku 40056 
(300 – 500 hodin provozu) 

POZOR: 

Překročíte-li při dolévání oleje uvedený maximální stav, 
mohou vzniknout netěsnosti na hřídelových těsnicích 
kroužcích (simerinky). Dále se přebytečný olej po krátké 
době dostává se stlačeným vzduchem do vzdušníku – 
tedy zvýšená spotřeba oleje – až do dosažení normální-
ho stavu. Klesne-li stav oleje pod minimální hodnotu 
(červená tečka na průzoru nebo spodní značka na měr-
ce), je nutno počítat s následnými škodami typu zadření 
ložisek, ojnice, pístních čepů, klikové hřídele nebo zape-
čení pístu. 

UPOZORNĚNÍ: 

V hrdle pro dolévání oleje je otvor pro odvzdušnění 
klikové skříně, lehké vyfukování vzduchu na tomto místě 
za provozu je normální. Normální je také únik oleje v 
tomto místě v důsledku přetlaku v klikové skříni, který 
vzniká pohyby pístu (občas otřete). Na škody způsobe-
né nerespektováním výše uvedených bodů se ne-
vztahuje záruka!!! 

 

 

Výměna oleje 

Protože při záběhu pístu mohou vznikat třísky, je nalé-
havě nutné provést po prvních 10 hodinách provozu 

výměnu oleje. K tomu použijte druh 10W30 nebo náš 
kompresorový olej (číslo výrobku: 40056), Potřebujete 
0,53 l oleje. Později byste měli výměnu oleje provádět 
každých 100 až 200 hodin provozu. Při výměně oleje 
otevřete vypouštěcí šroub (12) a vytékající použitý olej 

zachyťte do vhodné nádoby. 
Je nutno respektovat předpisy pro likvidaci starého 
oleje a olej likvidovat řádně v příslušné sběrně. 

 Nyní vypouštěcí šroub opět pevně zašroubujte a 
dolijte čerstvý olej až po značku na olejové měrce. 

Pro zimní provoz doporučujeme olej pro snadný 
rozběh, abyste v chladném ročním období usnadnili 
startování přístroje !!! 
 

Tlakový spínač 

Kompresor je vybaven automatickým tlakovým spína-
čem, který kompresor vypne při dosažení horního pro-
vozního tlaku a opět automaticky zapne, když nastane 
nová potřeba vzduchu. Zapínací tlak 7 bar, maximální 
tlak 10 bar. 
 

Prohlídky a údržba 

Před každou prací na přístroji vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky. Před uložením kompresoru na delší dobu je 
rozumné nakapat několik kapek oleje na vložku vzdu-
chového filtru – při příštím rozběhu se namažou stěny 
válce kompresoru. 

 K čištění plastových dílů použijte vlhký hadřík. Nepo-
užívejte čisticí prostředky, rozpouštědla ani ostré 
předměty. 

 Po každém použití očistěte větrací otvory a pohyblivé 
součásti měkkým kartáčem nebo štětečkem od usa-
zeného prachu. 

Po každém použití 

Očistěte větrací otvory a pohyblivé součásti stroje od 
prachu. 

Pravidelně 

 Namažte olejem pohyblivé kovové součásti (celoroč-
ní olej). 

 Zkontrolujte pevné dotažení všech šroubů. 

 Pravidelně (min. jednou měsíčně) vypusťte konden-
zát ze vzdušníku. (Vlivem povrchu vzdušníku se mů-
že kondenzát zbarvit do hněda). 

Postupujte takto: 

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky! 

2. Při nízkém tlaku ve vzdušníku (max. 1 bar) otevřete 
ventil pro vypouštění kondenzátu (6) a kondenzát 

zcela vypusťte. (Použijte vhodnou nádobu). 

3. Ventil zavřete. 

 

Vzduchový filtr (obr. 2) 
 

Občas byste měli vyčistit filtrační vložku. Pěnový filtr 
vyjměte. Lze jej vyprat v teplém mýdlovém louhu. Pěno-
vý filtr vysušte a opět jej nasaďte. 
 
 



Klínový řemen (obr. 7) 
 

Kontrolujte pravidelně napětí klínového řemenu. 

Pokud by bylo potřeba klínový řemen dotáhnout, postu-
pujte takto: 

 Vyšroubujte 4 šrouby motoru. 

 Řemen napněte odtlačením motoru od agregátu. 

 Když je klínový řemen napjatý, je nutno opět zašrou-
bovat a dotáhnout šrouby motoru. 

 Dávejte pozor, aby obě řemenice byly v zákrytu. 

Tepelná pojistka 

Pokud by vlivem nepřetržitého provozu došlo k přetížení 
kompresoru, přeruší automatický tepelný vypínač přívod 
proudu. V tom případě doporučujeme odpojit přívod 
proudu a nechat motor cca 5 minut vychladnout. 

Nebezpečí poranění! Kompresor se může po 
zchlazení (cca 5 minut) opět samočinně rozběhnout. 

Pojistka proti přetížení motoru 

Pokud by za provozu zareagovala pojistka proti přetížení 
motoru, jedná se o závadu. Informujte servis Güde nebo 
elektrikáře. 

Důležité pokyny 

Nefunguje odtlakování kompresoru  

Odtlakování kompresoru se deaktivuje vytažením zá-
strčky ze sítě nebo poklesem napětí v síti při zapnutém 
kompresoru. 

Opětovná aktivace odtlakování kompresoru: 

Kompresor vypněte vypínačem ZAP./VYP. Přístroj se 
odtlakuje. Zapojte zástrčku do zásuvky. Kompresor opět 
zapněte spínačem ZAP./VYP. 

UPOZORNĚNÍ: 

U kompresorů o výkonu nad 2,0 kW vzniká relativně 
vysoký náběhový proud. Ten může spustit jistič Vašich 
vnitřních rozvodů. Nejedná se o závadu! V takovém 

případě, prosím, kontaktujte elektrikáře, aby provedl 
vhodné jištění.  

   PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU 

Tímto prohlašujeme my,  

Güde GmbH & Co. KG 
Birkichstrasse 6 
D-74549 Wolpertshausen 
Německo, 

že koncepce a konstrukce níže označených přístrojů 
v provedeních, která uvádíme na trh, odpovídají přísluš-
ným základním bezpečnostním a hygienickým požadav-
kům směrnic ES. 

V případě změny přístroje, která s námi nebyla kon-
zultována, ztrácí toto prohlášení platnost.  

Označení přístrojů:  

KOMPRESOR 480/10/200 ST 

Č. výrobku: 

01747 

Příslušné směrnice ES: 

2006/42/ES 
2004/108 ES 

200/14 ES 
 

Použité harmonizované normy: 

EN 1012-1 
EN 60204-1 
EN 60335-1 
EN 55014-1 
EN 55014-2 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 

Datum / podpis výrobce: 24. 06. 2011  

Údaje o podepsaném:  jednatel 

   p. Arnold 

Technická dokumentace: J. Bürkle FBL; QS 

 

Intervaly údržby platí pro normální podmínky provozu. Pro extrémní provozní podmínky se interv a-
ly údržby odpovídajícím způsobem zkrátí.  

Činnosti Intervaly Datum Datum Datum Datum 

Kontrola filtru sání 

  čištění 

  výměna 

každý týden, 
min. 1x za 50 hodin provozu 

1x ročně 

    

Čištění zpětného ventilu a sedla 1 x ročně     

Kontrola stavu oleje každý den resp. před každým spuš-
těním 

    

Výměna oleje 
(syntetický olej) 

první výměna: po 50 hod. provozu 
pravidelně 1x ročně nebo častěji, 
pokud je olej zakalený 

    

Dolití oleje dle potřeby     

Vypuštění kondenzátu ze vzdušníku po každém použití     

Vypuštění kondenzátu z redukčního 
ventilu  

po každém použití     

Vyčištění filtrační vložky dle potřeby     

Čištění kompresoru  dle potřeby     

Kontrola šroubových spojení poprvé po 10 hodinách provozu, pak 
každých 500 hodin provozu 

    

 



 

 Porucha Příčina Odstranění 

A Kompresor se při zapnutí ne-
rozběhne 

Tlak ve vzdušníku je větší než zapí-
nací tlak 

Odpouštějte tlak ve vzdušníku, až se 
tlakový spínač automaticky zapne. 

Závada na elektrickém napájení Nechte napájení zkontrolovat u od-
borníka 

Vadný tlakový spínač 
Zareagovala ochrana proti přetížení 

Nechte tlakový spínač vyměnit u 
odborníka (servis Güde) 

B Kompresor se při dosažení 
zapínacího tlaku krátce rozběh-
ne resp. začne hučet a pak se 
automaticky vypne 

Nepřípustná délka přípojného vedení 
nebo příliš malý průřez vodiče 

Zkontrolujte délku a průřez přívodní-
ho vodiče. 

C Kompresor neustále nabíhá a 
vypíná 

Silně znečištěný filtr nasávání Filtr vyčistěte nebo vyměňte. 

Pneumatické nářadí má příliš vyso-
kou spotřebu vzduchu  

Zkontrolujte spotřebu vzduchu pne-
umatického nářadí; vyhledejte od-
borného prodejce pneumatického 
nářadí 

Netěsnosti na kompresoru  Lokalizujte netěsnosti a informujte 
servis Güde 

Příliš mnoho kondenzátu ve vzdušní-
ku  

Vypusťte kondenzát 

Netěsné pneumatické potrubí Zkontrolujte pneumatické potrubí, 
utěsněte místa úniků 

Otevřený nebo chybějící ventil pro 
vypouštění kondenzátu  

Zavřete resp. namontujte 

D Za provozu uniká vzduch přetla-
kovým ventilem pod tlakovým 
spínačem 

Netěsný přetlakový ventil  Přetlakový ventil vyčistěte nebo vy-
měňte 

E Po dosažení vypínacího tlaku 
uniká vzduch přetlakovým venti-
lem pod tlakovým spínačem až 
do dosažení zapínacího tlaku 

Netěsné nebo vadné sedlo zpětného 
ventilu  

Vyčistěte nebo vyměňte sedlo zpět-
ného ventilu  

Poškozený zpětný ventil  Vyměňte zpětný ventil  

F Kompresor se často zapíná Nadmíra kondenzátu ve vzdušníku Vypusťte kondenzát 

Kompresor je přetížený  

G Pojistný ventil odfukuje Tlak ve vzdušníku je vyšší než na-
stavený vypínací tlak 

Nechte tlakový spínač znovu nastavit 
/ vyměnit u odborníka (servis Güde) 

Vadný pojistný ventil  Vyměňte pojistný ventil nebo vyhle-
dejte servis Güde 

H Agregát kompresoru se příliš 
zahřívá 

Nedostatečný přívod vzduchu  Zajistěte dostatečný přívod a odvod 
vzduchu (minimální vzdálenost od 
stěny 40 cm) 

Znečištěná chladicí žebra na válci 
(hlavě válců) 

Vyčistěte chladicí žebra na válci 
(hlavě válců) 

Příliš dlouhé používání Kompresor vypněte 

I Stav oleje stoupá, aniž byste 
olej doplňovali 

Nashromáždění kondenzátu v oleji Kompresor je naddimenzovaný, 
informujte servis Güde 

Vysoká vlhkost vzduchu  Vyměňte olej 

J Agregát kompresoru je přehřátý 
a kompresor se vypíná 

Agregát kompresoru je přetížený Informujte servis Güde 

Vadný agregát kompresoru  Informujte servis Güde 

Podpětí na agregátu kompresoru  Informujte servis Güde 

Teplota prostředí 35°C Informujte servis Güde 

K Zareagovala pojistka proti přetí-
žení motoru 

Zalepený zpětný ventil  Vyčistit 

Zničený zpětný ventil  Vyměnit 

Zablokovaný motor nebo agregát  Informujte servis Güde 

Vadný motor Informujte servis Güde 

 


