INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI

Pistol de sablare multifuncțional

INSTRUCȚIUNI

CE INCLUDE PACHETUL
• 1x pistol de sablare

SPECIFICAȚII
•

• Consumul de aer: 700 cfm.
• Capacitate: 9,5 litri.
• Greutate: 810 grame.
• Lungime: 255 milimetri.
• Alimentarea cu aer: 1/4 ′′ NPT.
• Consum de aer: 260 l / min.

AVERTISMENTE

DESCRIERE
• Portabil, ușor de depozitat și de transportat.
• Sablare reglabilă cu fluxul de aer preferat.
• Greutatea redusă previne oboseala musculară și disconfortul.
• Designul ergonomic permite o sablare confortabilă și un control total al
instrumentului.
• Este un sablator portabil care vă va permite să îndepărtați rugina,
calcarul și coroziunea chiar și în spații înguste.
• Compresorul de aer și agenții abrazivi nu sunt incluși.
• Agenții abrazivi recomandați sunt nisipul, bicarbonatul de sodiu, sticla,
oțelul, alumina, cojile de nucă și carbura de siliciu.

CUM SE UTILIZEAZĂ
Pistolul de sablare este utilizat pentru a curăța diferite suprafețe.
Folosește presiune de aer de mare viteză, pentru a curăța rugina, a
îndepărta coroziunea vopselei,...
Pentru sugestii în legătură cu tipul de agent abraziv de care aveți nevoie
pentru proiectul dumneavoastră, mergeți la magazinul local de feronerie.
Puneți agentul abraziv în vas și închideți bine capacul. Asigurați-vă că
aparatul de sablat este oprit, apoi instalați compresorul de aer în partea
de jos a mânerului. Protejați-vă cu mănuși, ochelari de protecție și pantofi
de lucru, agentul abraziv care iese din pistol poate fi dăunător. Orientați
pistolul spre suprafața pe care doriți să o sablați și porniți pistolul, reglați
fluxul de aer și începeți sablarea.

Capac

• Nu îndreptați acest produs spre nicio persoană sau animal.
• Purtați mănuși de protecție, ochelari și încălțăminte de lucru.
• Țineți-l departe în preajma copiilor.
• Produsul este fabricat din material de înaltă densitate, utilizați-l
cu atenție.
• Acest produs este inflamabil, vă rugăm să îl țineți departe de
flăcările deschise.

GARANȚIE

Supapă
de reglare
Duză
metalică
Accesoriu pentru
compresor de aer

Pot
Întrerupător
pornit/oprit

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției.
Puteți solicita garanția de la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g,
1235 Radomlje, Slovenia, solicitând înlocuirea
CONTACTgratuită sau
rambursarea valorii produsului nepotrivit.
- Trimiteți-ne un e-mail cu numărul de comandă și data achiziției.
Produsul are un termen de valabilitate de 24 de luni de la data
primirii produsului.

Mâner
antiderapant

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

