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KONTAKT

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz 
ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę 
lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.
Wyślij wiadomość e-mail (support@d4web.eu) z numerem 
zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 
miesiące od daty otrzymania produktu.

GWARANCJA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPECYFIKACJA

JAK MONTOWAĆ

INSTRUKCJA 

OSTRZEŻENIA

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTRUKCJA

• 1x Uniwersalne 
narzędzie prow-
adzące do rozpyla-
nia farby

• Rozmiar: 25 x 6cm.
• Materiał: Stal wolframowa.
• Kolor: Czerwony + Srebrny + Czarny.
• Rozmiar dyszy rozpylacza: 50 x 55mm.
• Rozpylacz 315 - bardziej wydajny przy naprawach 
domowych i oddzielnych opryskach. 
• Uniwersalne dopasowanie - pasuje do większości pisto-
letów natryskowych, które mają 2,2 cm.
• Regulacja - przegroda i dysza mogą być dostosowane do 
potrzeb użytkownika. 
• Może być stosowany do dysz opryskiwaczy Graco, Titan i 
Wagner.

Przed użyciem pistoletu natryskowego należy przedsięwziąć odpowiednie 
środki ostrożności i przygotować zarówno siebie, jak i pomieszczenie, 
które ma być pomalowane.  Przed rozpoczęciem malowania może być 
konieczne usunięcie ze ściany starej tapety lub jej resztek. Dokładnie 
sprawdź, czy w ścianie nie ma dziur i nierówności. Być może trzeba będzie 
nałożyć masę szpachlową. Zawsze, gdy do nakładania farby używasz 
urządzenia natryskowego, powinieneś mieć maskę do oddychania i 
okulary ochronne. Farba musi mieć odpowiednią konsystencję i nie może 
być zbyt gęsta. Lepka farba ścienna może powodować zatykanie się 
urządzenia - dobrze jest użyć odpowiedniego rozcieńczalnika (lub po 
prostu wody), aby farba była wystarczająco płynna. 
W zależności od konkretnego systemu rozpylania farby należy odpowied-
nio wyregulować urządzenie, a następnie napełnić je farbą ścienną. W 
przypadku urządzeń do rozpylania farby należy również odpowiednio 
wyregulować przepływ powietrza, ponieważ od tego zależy, ile farby 
wypłynie z pistoletu. Przed rozpyleniem farby na ścianę należy wykonać 
próbne malowanie na papierze lub tapecie. W zależności od tego, czy 
ciśnienie jest zbyt wysokie czy zbyt niskie dla danego zastosowania, może 
być konieczna odpowiednia regulacja ustawień. Po każdym użyciu należy 
dokładnie wyczyścić urządzenie, używając letniej wody z kranu.

• Umieść pistolet natryskowy na stożkowej końcówce węża 
i przekręć pistolet na nią.
• Mocno dokręć gwint za pomocą klucza.
• Wciśnij wąż do mocowania, aż się zatrzaśnie.
• Skręcić gwint na drugim końcu węża z przyłączem.
• Używając klucza płaskiego, mocno przytrzymaj połącze-
nie węża i dokręcić wąż innym kluczem.
• Wsuń wąż ssący na zawór wlotowy.
• Zabezpiecz zaciskiem.
• Zamocuj kółko prowadzące na części, w której wąż łączy 
się z pistoletem natryskowym.

Nigdy nie wkładaj palców, rąk ani innych części ciała do 
strumienia natrysku!
Nigdy nie kieruj pistoletu natryskowego na siebie, inne osoby 
lub zwierzęta. 
Nigdy nie używaj pistoletu bez osłony zabezpieczającej.
W przypadku zranienia skóry natychmiast udaj się do lekarza 
w celu uzyskania szybkiej i fachowej pomocy. Poinformuj 
lekarza o zastosowanym materiale powłokowym lub 
rozpuszczalniku.
Nie należy używać niesprawnych urządzeń.
Zawsze zabezpieczaj pistolet i przystawkę za pomocą 
zabezpieczenia na spuście.


