
КАКВО ВКЛЮЧВА ПАКЕТЪТ  

• 1x Пясъкоструен 
пистолет 

ОПИСАНИЕ 

ИНСТРУКЦИИ

Многофункционален пясъкоструен пистолет 
ИНСТРУКЦИИ

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ 

ИНСТРУКЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
• Разход на въздух: 700 cfm. 
• Капацитет: 9,5 литра. 
• Тегло: 810 грама. 
• Дължина: 255 милиметра. 
• Подаване на въздух: 1/4 " NPT. 
• Разход на въздух: 260 л / мин.

ВНИМАНИЕ
• Не насочвайте този продукт към който и да е човек или 
животно. 
• Носете предпазни ръкавици, очила и работно облекло. 
• Да се съхранява на място недостъпно за деца. 
• Продуктът е изработен от материал с висока плътност, 
използвайте го внимателно. 
• Този продукт е запалим, моля да се пази от открити 
пламъци.

ГАРАНЦИЯ

ЗА КОНТАКТ: 

Гаранцията е валидна в срок от 24 месеца от датата на 
покупката. Можете да изискате гаранцията от D4 WEB 
d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Словения, като 
поискате безплатна замяна или възстановяване на 
стойността на продукта. 
Изпратете ни имейл с номера на поръчката и датата на 
покупката. Продуктът е със гаранционен срок в размер на 
24 месеца от датата на получаване.

Пясъкоструйният пистолет се използва за почистване на 
различни повърхности. Използва високоскоростно въздушно 
налягане, за почистване на ръжда, премахване на корозия и на 
боя..
За да разберете какъв вид абразивен агент ви е необходим за 
вашия проект, отидете при най-близкият локален магазин за 
строителни материали. Сложете абразивния агент в 
резервоара и плътно затворете капака. Уверете се, че 
пясъчният мехур е изключен, след което поставете въздушния 
компресор на дъното на дръжката. Защитете се с ръкавици, 
защитни очила и работно облекло, абразивният агент, 
изстрелващ се от пистолета, може да бъде вреден. 
Насочете пистолета към повърхността, която искате да 
почистите и включете пистолета, регулирайте въздушния поток 
и започнете пясъкоструене. 

E-mail: support@d4web.eu 
Адрес: D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia.
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хлъзгане 

Приставка за 
въздушен компресор

• Преносим, лесен за съхранение и транспортиране. 
• Регулируем пясъкбласт с предпочитания от вас въздушен 
поток.
• Лек и предотвратява мускулна умора и дискомфорт. 
• Ергономичният дизайн позволява комфортно пясъкоструене и 
пълен контрол над инструмента. 
• Това е ръчна пясъкоструйка, която ще ви позволи да 
премахнете ръжда, боя, и корозия дори и в най-недостъпните и 
тесни пространства.
• Въздушният компресор и пясъчният агент,не са включени. 
• Препоръчителни абразивни агенти са пясък, сода за хляб, 
стъкло, стомана, алуминий, орехови черупки и силициев 
карбид. 


