
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

• 1x πιστόλι αμμοβολής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ    

Πολυλειτουργικό πιστόλι αμμοβολής
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Κατανάλωση αέρα: 700 cfm.
• Χωρητικότητα: 9,5 λίτρα.
• Βάρος: 810 γραμμάρια.
• Μήκος: 255 χιλιοστά.
• Τροφοδοσία αέρα: 1/4΄΄ NPT.
• Κατανάλωση αέρα: 260 λιτ./λεπτό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Μη στρέφετε αυτό το προϊόν προς οποιονδήποτε άνθρωπο 
ή ζώο.
• Φορέστε προστατευτικά γάντια, γυαλιά και παπούτσια 
εργασίας.
• Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
• Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από υλικό υψηλής 
πυκνότητας, χρησιμοποιήστε το προσεκτικά.
• Αυτό το προϊόν είναι εύφλεκτο, κρατήστε το μακριά από 
αναμμένες φλόγες.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. 
Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB 
d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας 
δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή της αξίας του 
ακατάλληλου προϊόντος.
• Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την 
ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες 
από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Το πιστόλι αμμοβολής χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό διαφόρων 
επιφανειών. Χρησιμοποιεί πίεση αέρα υψηλής ταχύτητας, για να 
καθαρίσει τη σκουριά, να αφαιρέσει τη διάβρωση του χρώματος 
κλπ.
Για συστάσεις σχετικά με το είδος του λειαντικού παράγοντα που 
χρειάζεστε για το έργο σας, επισκεφθείτε το τοπικό κατάστημα 
υλικών. Βάλτε το λειαντικό μέσα στο δοχείο και κλείστε καλά το 
καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το πιστόλι είναι απενεργοποιημένο και στη 
συνέχεια εγκαταστήστε τον αεροσυμπιεστή στο κάτω μέρος της 
λαβής. Προστατευτείτε με γάντια, προστατευτικά γυαλιά και 
παπούτσια εργασίας, ο λειαντικός παράγοντας που εκτοξεύεται από 
το πιστόλι μπορεί να είναι επιβλαβής. Στρέψτε το πιστόλι προς την 
επιφάνεια που θέλετε να κάνετε αμμοβολή και ενεργοποιήστε το 
πιστόλι, ρυθμίστε τη ροή αέρα και ξεκινήστε την αμμοβολή. E-mail: support@d4web.eu

Адрес: D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia.

Καπάκι

Δοχείο

Μεταλλικό
ακροφύσιο

Βαλβίδα
ρύθμισης

Διακόπτης
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

Αντιολισθητική
λαβήΕξάρτημα

αεροσυμπιεστή

• Φορητό, εύκολο στην αποθήκευση και τη μεταφορά.
• Ρυθμιζόμενη αμμοβολή με την προτιμώμενη ροή αέρα.
• Το μικρό βάρος αποτρέπει τη μυϊκή κόπωση και τη δυσφορία.
• Ο εργονομικός σχεδιασμός επιτρέπει την άνετη αμμοβολή και τον 
απόλυτο έλεγχο του εργαλείου.
• Είναι ένα φορητό πιστόλι αμμοβολής που θα σας επιτρέψει να 
αφαιρέσετε τη σκουριά, τις φολίδες και τη διάβρωση ακόμα και σε 
στενούς χώρους.
• Αεροσυμπιεστής και λειαντικοί παράγοντες δεν περιλαμβάνονται.
• Οι συνιστώμενοι λειαντικοί παράγοντες είναι η άμμος, η μαγειρική 
σόδα, το γυαλί, ο χάλυβας, η αλουμίνα, τα κελύφη των καρυδιών και 
το καρβίδιο του πυριτίου.


