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KONTAKT

Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku můžete 
uplatnit u společnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení 
hodnoty nevyhovujícího produktu. Zašlete nám e-mail na adresu 
support@d4web.eu s číslem objednávky a datem nákupu. Výrobek 
má trvanlivost 24 měsíců od data přijetí výrobku.

ZÁRUKA

OBSAH BALENÍ

VLASTNOSTI

NÁVOD K SESTAVENÍ

POKYNY 

VAROVÁNÍ

POKYNY POKYNY POKYNY

• 1x Rozprašovač 
barvy Univerzální 
naváděcí nástroj

• Velikost: 25 x 6 cm.
• Materiál: Wolframová ocel.
• Barva: Červená + Stříbrná + Černá.
• Velikost trysky rozprašovače: 50 x 55 mm.
• 315 rozprašovač – Účinnější na domácí opravy a oddělené 
sprejování. 
• Univerzální – Pasuje na většinu stříkacích pistolí o 2,2 cm. 
• Nastavitelné – Tryska se dá nastavit podle vašich potřeb. 
• Použitelné s tryskami Graco, Titan a Wagner.

Můžete sprejovat širokou škálu předmětů, stěny, stropy... 
Před použitím stříkacího zařízení je důležité přijmout vhodná 
opatření a připravit sebe i místnost, kterou chcete vymalovat. 
Než začnete malovat, možná budete muset ze stěny odstranit 
staré tapety nebo zbytky tapet. Pečlivě zkontrolujte stěnu, zda 
v ní nejsou díry a nerovnosti. Možná bude nutné použít nějak-
ou výplňovou hmotu. Kdykoli používáte k nanášení barvy 
stříkací jednotku, měli byste také nosit dýchací masku a 
ochranné brýle. Barva musí mít správnou konzistenci a 
neměla by být příliš hustá. Viskózní barva na zeď může způso-
bit ucpání přístroje – je dobré použít vhodné ředidlo (nebo 
jednoduše vodu), aby byla barva dostatečně tekutá. V závislo-
sti na konkrétním systému nástřiku barvy je třeba přístroj 
odpovídajícím způsobem nastavit a poté jej naplnit barvou. Při 
použití stříkacích zařízení je třeba také správně nastavit průtok 
vzduchu, protože ten určuje, kolik barvy bude z pistole 
vycházet. Před stříkáním na zeď nezapomeňte provést 
zkušební nástřik na nějaký papír nebo tapetu. Podle toho, zda 
je tlak pro vaše využití příliš vysoký nebo příliš nízký, bude 
možná nutné odpovídajícím způsobem upravit nastavení. Po 
každém použití nezapomeňte přístroj důkladně vyčistit, 
používejte vlažnou vodu z vodovodu.

• Přiložte stříkací pistoli ke zúženému konci hadice a 
kroucením ji na hadici nasaďte. Pevně utáhněte závit 
pomocí klíče.
• Tlačte a upevňujte hadici, dokud nezapadne.
• Závit na druhém konci hadice otočte na přípojku.
• Pomocí klíče pevně přidržte hadicovou přípojku a dalším 
klíčem hadici utáhněte. 
• Nasaďte sací hadici na přívodní ventil. Zajistěte ji svorkou.
• Připevněte kolečko rozprašovače na část, kde se hadice 
připojuje na stříkací pistoli.

Nikdy do trysky spreje nedávejte prsty, ruce ani jiné části 
těla!
Nikdy stříkací pistolí nemiřte na sebe, jiné osoby ani zvířata. 
Nikdy nepoužívejte stříkací pistoli bez bezpečnostního 
naváděcího nástroje.
V případě poškození pokožky okamžitě kontaktujte doktora 
pro rychlé a expertní ošetření. Informujte lékaře o použitých 
nátěrových materiálech a rozpouštědlech.
Vadný produkt by se neměl používat.
Stříkací pistoli a nástavec vždy zabezpečte pomocí 
bezpečnostní pojistky na spoušti.


