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XII. Záruční lhůta  
a podmínky
ZÁRUČNÍ LHŮTA
Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 
Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 
Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje 
na Vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data 
prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) 
Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní 
servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést 

a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být 
v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem 
v okamžiku prodeje zboží.

2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek 
nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, 
není důvodem k jeho reklamaci.

3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být 
zboží předáno s řádně vyplněným originálem záruč-
ního listu nebo jiným dokladem o koupi.

4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém 
stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe 
v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo 
k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady 
a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem 
zašlete i jeho originální příslušenství.

5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené pře-
pravcem.

6. Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslu-
šenství, které není součásti základního vybavení 
výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství 
nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené 
vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování.

8. Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je 
dodatkem k ním.

9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně 
autorizovaný servis značky Extol.

10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po 
celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené 
v technických údajích, při dodržení návodu na použití. 
Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez 
předchozího upozorněni.

11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:
a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu 

k obsluze.
b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje 

bez předchozího písemného povolení vydaného 
firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.

c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo 
k jiným účelům, než ke kterým je určen.

d) byla některá část výrobku nahrazena  
neoriginální součásti.

e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opo-
třebení došlo vinou nedostatečné údržby.

f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
g) škody vzniklé působením vnějších mechanic-

kých, teplotních či chemických vlivů.
h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, 

či manipulací s výrobkem.
i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku)  

v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
j) výrobek byl použit nad rámec přípustného  

zatížení.
k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního 

listu nebo dokladu o koupi.
12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené 

běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen.

13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze oče-
kávat opotřebeni v důsledku jejích normální funkce 
(např. lakováni atd.)

14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, 
která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních 
předpisů

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS 
Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách 
www.extol.eu nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, 
kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na 
zákaznické lince 222 745 130.

.

X. Skladování
• Pistoli uchovávejte vyčištěnou s lehce namazanými 

závity v suchém prostředí mimo dosah dětí.
• Před uložením pistole, částečně vyšroubujte šroub pro 

regulaci objemu rozstřikované barvy (Obr.1, pozice 2), 
aby došlo k poklesu napětí pružiny a tím i tlaku jehly na 
otvor v trysce.

XI. Likvidace odpadu
Stříkací pistoli nevhazujte do domovního odpadu, ale 
odevzdejte ji k ekologické likvidaci na příslušném místě. 
O sběrných místech se informujte na Vašem obecním 
úřadě.

CZCZ

Závada Možná příčina Náprava

Dochází k úniku vzduchu 
mimo trysku, aniž by byla 
stlačena ovládací páčka 
pistole

Vázne dřík vzduchového ventilu Opravu zajistěte v autorizovaném servisu 
značky ExtolVzduchový ventil je znečištěn

Pružina vzduchového ventilu je 
prasklá

Kapalina prosakuje kolem 
vzduchové hlavice

Hlavice není dotažená Hlavici dostatečně dotáhněte

Těsnění je opotřebované nebo suché Těsnění vyměňte nebo namažte nesilikonovým 
mazadlem

Pistole nestříká V pistoli není tlak Zkontrolujte tlak v pistoli

Příliš utažený šroub pro regulaci 
objemu rozstřikované barvy

Šroub povolte a objem barvy upravte

Velká viskozita barvy Zkontrolujte pracovní tlak a barvu nařeďte

Pokud závadu nelze odstranit, obraťte se na autorizovaný servis značky Extol (seznam servisních míst naleznete na 
www.extol.eu nebo si jej vyžádejte v prodejně, kde jste čerpadlo zakoupili).
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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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XII. Záručná lehota 
a podmienky
ZÁRUČNÁ LEHOTA
Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnost‘ zákon Č. 136/2002 Sb. zo 
dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon 
Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal 
Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vámi zakúpe-
ný výrobok záruku dva roky od data prodeja. Pri splnenie 
záručných podmínok (uvedeno nížšie) Vám výrobok počas 
tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal 
Bal a.s.(servisná miesta sú na stránkach www.extol.eu).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť 

a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť 
v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom 
v okamihu predaja tovaru.

2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok 
nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, 
nie je dôvodom na jeho reklamáciu.

3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť 
tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom 
záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.

4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom 
stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlepšie v originál-
nom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záuj-
me presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia 
spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo. 

5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený 
prepravcom.

6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslu-
šenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia 
výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo 
nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.

7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené 
chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technoló-
giou spracovania.

8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je 
dodatkom k nim.

9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne 
autorizovaný servis značky Extol.

10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po 
celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené 
v technických údajoch, pri dodržaní návodu na 
použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné 
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11. Nárok na záruku zaniká, ak:
a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa 

návodu na obsluhu.
b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie 

stroja bez predchádzajúceho písomného povo-
lenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo 
zmluvným servisom. 

c) výrobok bol používaný v iných podmienkach 
alebo na iné účely, než na ktoré je určený.

d) bola niektorá časť výrobku nahradená neorigi-
nálnou súčasťou.

e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmerné-
mu opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.

f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyš-
šou mocou.

g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanic-
kých, teplotných či chemických vplyvov.

h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, 
či manipuláciou s výrobkom.

i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) 
v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.

j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného 

listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené 

bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné 
účely, než na ktoré je určený.

13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné 
očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funk-
cie (napr. lakovanie atď.)

14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúce-
ho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych 
predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS  
VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:
Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.:+421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451
E-mail: servis@madalbal.sk
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ES Vyhlásenie o zhode

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

prehlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené 
prevedenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády. Pri nami neodsúhlase-

ných zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol Premium GS 1000-14 (8865055) 
Striekacia pištoľ HVLP s dolnou nádobkou 1 000 ml

bola navrhnutá a vyrobená v zhode s nasledujúcimi normami: 
EN 1953:1999+A1:2008,  ČSN EN ISO 12100 

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení): 
2006/42 ES;

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátov č. 
SH09070444-V8; 105772G vydaných skúšobňami Intertek Testing Services Shanghai China a SLG-Prüf und Zertifizierungs 

GmbH Hartmannsdorf Germany; 

Posledné dvojčíslie roku, keď bol výrobok označený značkou CE: 10
 v Zlíne 12.8. 2011

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

SKSK
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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



EXTOL 1020W
Horní frézka 
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