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Návod k použití  MAZNICE 400g 
(50022) 

 
Před použitím maznice pečlivě postupujte podle následujících instrukcí: 

 

A. Plnění nábojnicí s vazelínou 

1. Odšroubujte výtlačnou hlavu od prázdného zásobníku. 

2. Táhlo na zásobníku plně vytáhněte. Na konci vytaženého táhla je kroužek, ve kterém je táhlo zúžené. 

V místě zúžení táhlo posuňte do zmenšené části otvoru ve víčku. 

3. Odstraňte krycí folii z nové patrony s vazelínou. Pokud je vnitřní okraj patrony deformován, 

vyrovnejte ho. 

4. Otevřenou patronu vložte jeho koncem do zásobníku. Tlačte patronu směrem dovnitř. Z patrony 

sundejte uzávěr. 

5. Našroubujte zpět výtlačnou hlavu, ale otočte jí pouze o dvě otáčky, NEDOTAHUJTE ji. Táhlo 

vysuňte ze zúženého otvoru a zatlačte jej směrem dovnitř zásobníku. 

DŮLEŽITÉ: Pokud zůstane čnít část táhla (kromě držadla) ze zásobníku, tyč táhla neprorazila 

patronu. Silou zatlačte na držadlo táhla, aby tyč prorazila patronu. Vypumpujte ze zásobníku vzduch. 

Když otvorem ve výtlačné hlavě začne procházet vazelína, výtlačnou hlavu došroubujte k zásobníku. 

 

B. Plnění dávkovačem 

1. Odstraňte krycí matku z adaptéru, který přišroubujte k výtlačné hlavě a vložte adaptér z plnící 

pumpy do adaptéru maznice. Ujistěte se, že si odpovídá velikost otvoru adaptéru pumpy a adaptéru 

maznice. 

2. Plnící pumpu spojte s adaptérem maznice zatlačením a jemným pootočením. 

3. Maznici držte pevně u pumpy a pumpujte pákou k vytlačení vazelíny do maznice. 

4. Jakmile je zásobník naplněný, táhlo bude úplně vytažené. Jakmile uvidíte rysku na táhle, je zásobník 

naplněný. 

5. Lehkým zatřesením uvolněte maznici od dávkovače. Vytažené táhlo zatlačte zpět do zásobníku. 

 

Poznámka: Při plnění vždy vytáhněte nábojnici ze zásobníku. 



 

C. Ruční plnění 

1. Odšroubujte výtlačnou hlavu od zásobníku. 

2. Táhlo na zásobníku plně vytáhněte. Na konci vytaženého táhla je kroužek, ve kterém je táhlo zúžené. 

V místě zúžení táhlo posuňte do zmenšené části otvoru ve víčku. Náplň nyní doplňte do prázdného 

zásobníku. 

3. Našroubujte zpět výtlačnou hlavu, ale otočte jí pouze o dvě otáčky, NEDOTAHUJTE ji. Táhlo 

vysuňte ze zúženého otvoru a zatlačte jej směrem dovnitř zásobníku. Vypumpujte ze zásobníku 

vzduch. Když otvorem ve výtlačné hlavě začne procházet vazelína, výtlačnou hlavu dotáhněte 

k zásobníku. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Důležité: 

1. Pokud budete používat patronu s vazelínou, může dojít ke snížení flexibility a těsnosti tlačné gumy. 

2. V momentu, kdy změníte způsob plnění na plnění dávkovačem nebo na přímé plnění, je normálním 

jevem drobný únik vazelíny ve spodní části zásobníku. 

3. Abyste se vyhnuli výše uvedenému jevu, zvažte na počátku, který způsob plnění budete dlouhodobě 

používat. Neměňte zavedený způsob plnění!!! 

 

Pokud máte problémy s činností maznice, je to z důvodu výskytu vzduchu uvnitř zásobníku. 

K odstranění vzduchu povolte výtlačnou hlavu otočením v protisměru hodinových ručiček o jednu 

otáčku. Potom úplně vytáhněte táhlo a rychle jej zatlačte zpět. Toto několikrát opakujte. Až bude ze 

zásobníku vypuštěn všechen vzduch, zatlačte táhlo zcela zpět. Dotáhněte výtlačnou hlavu k zásobníku. 

Nyní je vaše maznice připravena k použití. 

 

Vyhrazujeme si právo ke změně parametrů a konstrukce bez upozornění. 
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