INSTRUKCJE

INSTRUKCJE

Wielofunkcyjny pistolet do piaskowania

INSTRUKCJE

CO ZAWIERA OPAKOWANIE
• 1x Pistolet do
piaskowania

SPECYFIKACJE

• Zużycie powietrza: 700 cfm.
• Pojemność: 9,5 litra.
• Waga: 810 gramów.
• Długość: 255 milimetrów.
• Zasilanie powietrzem: 1/4 ″ NPT.
• Zużycie powietrza: 260 l / min.

OSTRZEŻENIA

OPIS
• Przenośny, łatwy do przechowywania i transportu.
• Regulowany strumień piasku z preferowanym przepływem powietrza.
• Lekka waga zapobiega przemędzeniu i dyskomfortowi.
• Ergonomiczna konstrukcja pozwala na wygodne piaskowanie i całkowitą kontrolę nad narzędziem.
• Jest to ręczna piaskarka, która pozwoli Ci usunąć rdzę, zgorzelinę i
korozję nawet w ciasnych miejscach.
• Kompresor powietrza i środki ścierne nie wchodzą w skład zestawu.
• Zalecane środki ścierne to piasek, soda oczyszczona, szkło, stal,
korund, łupiny orzecha włoskiego i węglik krzemu.

SPOSÓB UŻYCIA
Pistolet do piaskowania służy do czyszczenia różnych powierzchni.
Wykorzystuje się w nim szybkie ciśnienie powietrza do czyszczenia rdzy i
usuwania korozji farby.
Aby uzyskać zalecenia dotyczące rodzaju ścierniwa, jakiego potrzebujesz
do swojego projektu, udaj się do lokalnego sklepu z narzędziami. Umieść
środek ścierny w naczyniu i szczelnie zamknij pokrywę. Upewnij się, że
piaskarka jest wyłączona, a następnie zainstaluj kompresor powietrza na
spodzie uchwytu. Chroń się rękawicami, okularami ochronnymi i obuwiem
roboczym, środek ścierny wydmuchiwany z pistoletu może być szkodliwy.
Wyceluj pistolet w kierunku powierzchni, którą chcesz wypiaskować i
włącz pistolet, wyreguluj przepływ powietrza i rozpocznij piaskowanie.

Pokrywka

• Nie kieruj tego produktu w stronę ludzi lub zwierząt.
• Nosić rękawice ochronne, okulary i obuwie robocze.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Produkt jest wykonany z materiału o wysokiej gęstości, należy
używać go ostrożnie.
• Ten produkt jest łatwopalny, proszę trzymać z dala od otwartego
ognia.

GWARANCJA

Zawór
regulacyjny
Metalowa
dysza
Przystawka do
kompresora powietrza

Garnek
Włącznik/
wyłącznik

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu. Z
gwarancji można skorzystać w firmie D4 WEB d.o.o., Volčji Potok
24g, 1235 Radomlje, Słowenia, żądając bezpłatnej wymiany lub
zwrotu wartości nieodpowiedniego produktu.
- Wyślij do nas e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu.
Termin składania reklamacji wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu.

Uchwyt
antypoślizgowy

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

