
MIT TARTALMAZ A CSOMAG

• 1x homokfúvó pisztoly

LEÍRÁS

UTASÍTÁS

Többfunkciós homokfúvó pisztoly
UTASÍTÁS

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

UTASÍTÁS

TULAJDONSÁGOK
• Légfogyasztás: 700 cfm.
• Űrtartalom: 9,5 liter.
• Súly: 810 gramm.
• Hossz: 255 mm.
• Levegőellátás: 1/4 "NPT.
• Légfogyasztás: 260 l / perc.

FIGYELMEZTETÉSEK
• Ne irányítsa a terméket emberek vagy állatok felé.
• Viseljen védőkesztyűt, szemüveget és munkacipőt.
• Gyermekektől elzárva tartandó.
• A termék nagy sűrűségű anyagból készült, óvatosan használja.
• Ez a termék gyúlékony, ezért tartsa távol nyílt lángtól.

GARANCIA

KAPCSOLAT

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
ingyenes cseréjét vagy értékének visszatérítését.
Küldjön e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás 
dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék 
átvételétől számítva.A homokfúvó pisztoly különböző felületek tisztítására használható. Nagy 

sebességű légnyomást használ a rozsda tisztítására, a festék, korrózió 
eltávolítására.
A helyi hardverboltban javaslatokat kaphat arra vonatkozóan, hogy milyen 
csiszolóanyagra van szüksége a projekthez. Tegye a csiszolóanyagot az 
edénybe, és szorosan zárja le a fedelet. Győződjön meg arról, hogy a 
homokfúvó ki van kapcsolva, majd szerelje fel a légkompresszort a 
fogantyú aljára. Védje magát kesztyűvel, védőszemüveggel és 
munkacipővel, a pisztolyból robbanó csiszolóanyag káros lehet. Irányítsa 
a pisztolyt a tisztítani kívánt felület felé, és kapcsolja BE a pisztolyt, állítsa 
be a légáramot és kezdje el a fúvást.

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

• Hordozható, könnyen tárolható és szállítható.
• Állítható homokfúvás a kívánt légárammal.
• A könnyű súly megakadályozza az izomfáradtságot és a kényelme-
tlenséget.
• Az ergonomikus dizájn lehetővé teszi a kényelmes homokfúvást és a 
szerszám teljeskörű irányítását.
• Ez egy kézi homokfúvó, amely lehetővé teszi a rozsda, vízkő és korrózió 
eltávolítását szűk helyeken is.
• A légkompresszor és a csiszolóanyagok nem tartozékok.
• Ajánlott csiszolószerek: homok, szódabikarbóna, üveg, acél, alumínium 
-oxid, dióhéj és szilícium-karbid.


