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

KONTAKT

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την εγγύηση από την εταιρεία D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία   και να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση 
ή επιστροφή της αξίας του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται. Στείλτε 
μας ένα email στη διεύθυνση support@d4web.eu με τον αριθμό 
παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 
24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΏΣ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΉΣΕΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• 1x Εργαλείο 
Οδηγού Ψεκαστήρα 
Βαφής Γενικής 
Χρήσης.

•  Διαστάσεις: 25 x 6 εκ.
• Υλικό: Χάλυβας βολφραμίου.
• Χρώμα: Κόκκινο + Ασημί + Μαύρο.
• Μέγεθος ακροφυσίου ψεκαστήρα: 50 x 55 χιλ.
• Ψεκαστήρας 315 - Πιο αποτελεσματικός για οικιακές επισκευές και 
χωριστό ψεκασμό.
• Γενική εφαρμογή - Ταιριάζει στα περισσότερα πιστόλια ψεκασμού 2,2 
εκ.
• Ρυθμιζόμενο - Το διάφραγμα και το ακροφύσιο μπορούν να 
ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες σας.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακροφύσια ψεκαστήρων Graco, Titan 
και Wagner.

Μπορείτε να ψεκάσετε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, τοίχους, 
οροφές κλπ. Είναι σημαντικό να λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις 
και να προετοιμάσετε τον εαυτό σας και το δωμάτιο που βάφετε πριν 
χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ψεκασμού. Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, 
ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε την παλιά ταπετσαρία ή τα 
υπολείμματα ταπετσαρίας από τον τοίχο. Ελέγξτε προσεκτικά τον 
τοίχο για τρύπες και ανομοιομορφίες. Ίσως χρειαστεί να εφαρμόσετε 
κάποιο υλικό πλήρωσης. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μονάδα 
ψεκασμού για την εφαρμογή βαφής, θα πρέπει επίσης να φοράτε 
αναπνευστική μάσκα και προστατευτικά γυαλιά. Το χρώμα πρέπει να 
έχει τη σωστή συνοχή και να μην είναι πολύ πηχτό. Η παχύρρευστη 
βαφή τοίχου μπορεί να προκαλέσει φράξιμο της συσκευής. Είναι καλή 
ιδέα να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο διαλυτικό (ή απλώς νερό) για 
να κάνετε το χρώμα αρκετά υγρό. Ανάλογα με το συγκεκριμένο 
σύστημα ψεκασμού βαφής, πρέπει να προσαρμόσετε τη μονάδα 
κατάλληλα και στη συνέχεια να την γεμίσετε με το χρώμα του τοίχου. 
Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές ψεκασμού βαφής, η ροή του αέρα 
πρέπει επίσης να ρυθμίζεται σωστά, καθώς αυτό καθορίζει πόση 
μπογιά θα βγει από το πιστόλι. Πριν ψεκάσετε στον τοίχο, φροντίστε 
να εκτελέσετε έναν δοκιμαστικό ψεκασμό σε κάποιο χαρτί ή 
ταπετσαρία. Ανάλογα με το αν η πίεση είναι πολύ υψηλή ή πολύ 
χαμηλή για την εφαρμογή σας, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε 
τις ρυθμίσεις κατάλληλα. Φροντίστε να καθαρίζετε καλά τη συσκευή 
μετά από κάθε χρήση, χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό βρύσης.

• Τοποθετήστε το πιστόλι ψεκασμού πάνω στο κωνικό άκρο του 
εύκαμπτου σωλήνα και στρίψτε το πιστόλι πάνω του. Σφίξτε σταθερά το 
σπείρωμα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.

• Σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στη στερέωση μέχρι να 
ασφαλίσει.

• Στρίψτε το σπείρωμα στο άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα πάνω 
στη σύνδεση.

• Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί, κρατήστε σταθερά τη σύνδεση του 
σωλήνα και σφίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα με ένα άλλο κλειδί.

• Σύρετε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης στη βαλβίδα εισαγωγής. 
Στερεώστε με τον σφιγκτήρα.

• Στερεώστε τον τροχό οδήγησης στο μέρος όπου ο εύκαμπτος 
σωλήνας συνδέεται με το πιστόλι ψεκασμού.

Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας, τα χέρια ή οποιοδήποτε άλλο 
μέρος του σώματος μέσα στον εκτοξευτήρα ψεκασμού!
Ποτέ μη στρέφετε το πιστόλι ψεκασμού προς τον εαυτό σας, 
άλλα άτομα ή ζώα.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το πιστόλι ψεκασμού χωρίς 
προφυλακτήρα.
Σε περίπτωση τραυματισμού στο δέρμα συμβουλευτείτε αμέσως 
έναν γιατρό για γρήγορη και εξειδικευμένη θεραπεία. 
Ενημερώστε τον γιατρό σχετικά με το χρησιμοποιούμενο υλικό 
επικάλυψης ή διαλύτη.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ελαττωματικές μονάδες.
Να ασφαλίζετε πάντα το πιστόλι ψεκασμού και το εξάρτημα 
χρησιμοποιώντας την ασφάλεια στη σκανδάλη.


