
KAS ĮEINA Į PAKETĄ

- 1x smėliavimo pistoletas

APRAŠYMAS

- Nešiojamas, lengvai laikomas ir transportuojamas.
- Reguliuojamas smėliavimo įrenginys su pageidaujamu oro srove.
- Lengvas svoris apsaugo nuo raumenų nuovargio ir diskomforto.
- Ergonomiška konstrukcija leidžia patogiai smėliuoti ir visiškai valdyti 
įrankį.
- Tai rankinis smėliasrovis, kuriuo galėsite pašalinti rūdis, apnašas ir 
koroziją net ankštose vietose.
- Oro kompresorius ir abrazyvinės medžiagos į komplektą neįeina.
- Rekomenduojamos šios abrazyvinės medžiagos: smėlis, kepimo 
soda, stiklas, plienas, aliuminio oksidas, graikinių riešutų kevalai ir 
silicio karbidas.

INSTRUKCIJOS

Daugiafunkcinis smėliavimo pistoletas
INSTRUKCIJOS

KAIP NAUDOTI

INSTRUKCIJOS

SPECIFIKACIJOS

Oro sąnaudos: 700 cfm.
Talpa: 9,5 litro.
Svoris: 810 g.
Ilgis: 255 mm.
Oro tiekimas: 1/4 ″ NPT.
Oro sąnaudos: 260 l/min.

ĮSPĖJIMAI

- Nenukreipkite šio gaminio į žmogų ar gyvūną.
- Dėvėkite apsaugines pirštines, akinius ir darbo batus.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Gaminys pagamintas iš didelio tankio medžiagos, naudokite jį atsargiai.
- Šis gaminys yra degus, laikykite atokiau nuo atviros ugnies.

GARANTIJA

SUSISIEKTI SU MUMIS

- Garantija galioja 24 mėnesius nuo įsigijimo datos. Dėl garanti-
jos galite kreiptis į bendrovę D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovėnija, prašydami nemokamai pakeisti 
netinkamą gaminį arba grąžinti netinkamo gaminio vertę.
- Siųskite mums el. laišką, nurodydami užsakymo numerį ir 
pirkimo datą. Produkto tinkamumo vartoti terminas yra 24 mėne-
siai nuo produkto gavimo dienos.

- Smėliavimo pistoletas naudojamas įvairiems paviršiams valyti. 
- Jis naudoja didelį oro slėgį, kad išvalytų rūdis, pašalintų dažų koroziją,..
- Rekomendacijų, kokios abrazyvinės medžiagos reikia jūsų projektui, 
ieškokite vietinėje techninės įrangos parduotuvėje. 
- Įpilkite abrazyvinę medžiagą į puodą ir sandariai uždarykite dangtį. 
- Įsitikinkite, kad smėliasrovė išjungta, tada ant rankenos apačioje sumontuo-
kite oro kompresorių. 
- Saugokitės pirštinėmis, apsauginiais akiniais ir darbo batais, nes iš pistoleto 
smėliuojanti abrazyvinė medžiaga gali būti kenksminga. 
- Nukreipkite pistoletą į paviršių, kurį norite smėliuoti, ir įjunkite pistoletą, 
sureguliuokite oro srautą ir pradėkite smėliavimą.

El. paštas: support@d4web.eu
D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia.
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