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KAPCSOLAT

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön e-mailt (support@d4web.eu) a megrendelés számával és a 
vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék 
átvételétől számítva.

GARANCIA

CSOMAG TARTALMA

ELŐÍRÁSOK

UTASÍTÁS

UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉSEK

UTASÍTÁS UTASÍTÁS UTASÍTÁS

• 1x Festékszóró 
univerzális vezető 
eszköz

• Méret: 25 x 6cm.
• Anyag: volfrám acél.
• Szín: Piros + ezüst + fekete.
• Permetező fúvóka mérete: 50 x 55mm.
• 315 permetező - Hatékonyabb otthoni javításokhoz és 
elkülönített permetezéshez. 
• Univerzális illeszkedés - A legtöbb 2,2 cm-es szórópisz-
tolyhoz illeszkedik. 
• Állítható - A szórófej és a fúvóka az igények szerint 
állítható. 
• Graco, Titan és Wagner szórófejekhez használható.

A tárgyak, falak, mennyezetek széles skáláját permetezheted 
vele... Fontos, hogy megtedd a megfelelő óvintézkedéseket, 
és a festőegység használata előtt készítsd fel magad és a 
festendő helyiséget is.  Mielőtt elkezdenéd a festést, a régi 
tapétát vagy tapétamaradványokat el kell távolítani a falról. 
Gondosan ellenőrizd a falat, hogy nincsenek-e rajta lyukak és 
egyenetlenségek. Előfordulhat, hogy valamilyen tömőanyag-
ot kell alkalmazni. Amikor festékszóró készüléket használsz a 
festék felhordásához, légzőmaszkot és védőszemüveget is 
viselj. A festéknek megfelelő állagúnak kell lennie, és nem 
lehet túl sűrű. A viszkózus falfesték eltömítheti a készüléket - 
érdemes megfelelő hígítót (vagy egyszerűen vizet) használni, 
hogy a festék kellően folyékony legyen.
Az adott festékszóró rendszertől függően ennek megfelelően 
kell beállítani a készüléket, majd meg kell tölteni a falfesték-
kel. Festékszóró készülékek használatakor a légáramlást is 
megfelelően be kell állítani, mivel ez határozza meg, hogy 
mennyi festék fog kijönni a pisztolyból. Mielőtt a falra perme-
teznél, mindenképpen végezz próbafújást néhány papírra 
vagy tapétára. Attól függően, hogy a nyomás túl magas vagy 
túl alacsony az alkalmazáshoz, szükség lehet a beállítások 
megfelelő módosítására. Ügyelj arra, hogy minden használat 
után alaposan tisztítsd meg a készüléket, használj langyos 
csapvizet.

• Helyezd a szórópisztolyt a tömlő kúpos végéhez, és csavard rá a 
pisztolyt. Szorosan húzd meg a menetet egy csavarkulcs 
segítségével.
• Nyomd a tömlőt a rögzítésbe, amíg be nem akad.
• Csavard a tömlő másik végén lévő menetet a csatlakozóra.
• Egy csavarkulcs segítségével tartsd erősen a tömlőcsatlakozást, 
és egy másik csavarkulccsal húzd meg a tömlőt. 
• Csúsztasd a szívótömlőt a szívószelepre. Rögzítsd a bilinccsel.
• Rögzítsd a vezetőkereket azon a részen, ahol a tömlő a 
szórópisztolyhoz csatlakozik.

Soha ne tedd ujjaid, kezed vagy más testrészed a szórófe-
jbe!
Soha ne irányítsd a szórópisztolyt saját magadra, más 
személyekre vagy állatokra. 
Soha ne használd a szórópisztolyt védőeszközök nélkül.
Bőrsérülés esetén azonnal fordulj orvoshoz a gyors és 
szakszerű kezelés érdekében. Tájékoztasd az orvost a 
felhasznált bevonóanyagról vagy oldószerről.
Hibás készülékeket nem szabad használni.
A szórópisztolyt és a tartozékot mindig rögzítsd a 
kioldószerkezeten lévő biztonsági retesz segítségével.


