
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. ,  Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenija

KONTAKT

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може 
да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с 
нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка 
на продукта. Моля, изпратете ни е-mail (support@d4web.eu) с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 
месеца след датата на покупка на продукта.

ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАК ДА МОНТИРАМЕ

ИНСТРУКЦИИ 

ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

•  1x Универсален 
направляващ 
инструмент за 
пистолети за боя

• Размер: 25 x 6 см.
• Материал: Волфрамова стомана.
• Цвят: Червено + Сребърно + Черно.
• Размер на дюза на пръскачка: 50 x 55 мм.
• Пръскачка 315 - По-ефективна за ремонти у дома и 
отсичане на боя. 
• Универсален - Пасва на повечето пистолети за боя с 
размер 2,2 см. 
• Регулируем - Дефлекторът и дюзата могат да се 
регулират според нуждите Ви.
• Може да се използва за дюзи на пръскачки Graco, 
Titan и Wagner.

Можете да боядисвате широк набор от предмети, стени, тавани... 
Важно е да предприемете подходящи предпазни мерки и да 
подготвите както себе си, така и помещението, което ще боядисвате, 
преди да използвате устройството за пръскане на боя. Преди да 
започнете да боядисвате, може да се наложи да отстраните старите 
тапети или остатъци от такива от стената. Внимателно проверете 
стената за дупки и неравности. Възможно е да се наложи да нанесете 
някаква запълваща смес или да шпакловате. Когато използвате спрей 
за нанасяне на боя, трябва да носите респираторна маска и защитни 
очила. Боята трябва да е с подходяща консистенция и да не е 
прекалено гъста. Високовискозна боя за стени може да доведе до 
запушване на устройството - добра идея е да използвате подходящ 
разредител (или просто вода), за да направите боята достатъчно 
течна. Трябва да настроите устройството по начин, подходящ за 
конкретната система за впръскване на боя, и след това да го заредите 
с боята за стени. Когато използвате устройства за пръскане на боя, 
въздушният поток също трябва да се регулира правилно, тъй като от 
това зависи количеството боя, което ще излезе от пистолета. Преди 
да напръскате стената, не забравяйте да тествате струята върху 
хартия или тапет. В зависимост от това дали налягането е твърде 
високо или твърде ниско за Вашите цели, може да се наложи да 
пренастроите устройството по подходящ начин. Не забравяйте да 
почиствате добре устройството след всяка употреба, използвайте 
хладка чешмяна вода.

• Поставете пистолета за пръскане срещу заострения край на 
маркуча и го завийте. 

• Затегнете здраво резбата с помощта на гаечен ключ.

• Напъхайте маркуча в приспособлението за фиксиране, 
докато се захване.

• Приплъзнете резбата на другия край на маркуча върху 
връзката.

• С помощта на гаечен ключ придържайте здраво връзката на 
маркуча и затегнете маркуча с друг гаечен ключ. 

• Пъхнете смукателния маркуч във входния клапан. Закрепете 
със скобата. Прикрепете водещото колело върху частта, 
където маркучът се свързва с пистолета за пръскане.

Никога не поставяйте пръстите, ръцете или други части на 
тялото си на пътя на струята!
Никога не насочвайте пистолета за пръскане към себе си, 
към други хора или към животни. 
Никога не използвайте пистолета за пръскане без предпазни 
средства.
В случай на нараняване на кожата незабавно се обърнете към 
лекар за бързо и експертно лечение. Информирайте лекаря 
за използвания покривен материал или разтворител.
Неизправни устройства следва да не се използват.
Винаги обезопасявайте пистолета за пръскане и приставката 
с помощта на предпазната скоба на спусъка.


