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

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată 
la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, 
cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului 
defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni 
de la data facturii.

GARANTIE

PACHETUL CONȚINE

SPECIFICAȚII

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

INSTRUCȚIUNI 

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI

• 1x Pulverizator 
Vopsea Unealtă 
Universală

• Mărime: 25 x 6cm.
• Material: Oțel Tungsten.
• Culoare: Roșu+Argintiu+Negru.
• Duză Pulverizator: 50 x 55mm.
• 315 pulverizatoare – Reparații în casă mai eficiente și 
pulverizare separată. 
• Potrivire universală – se potrivește majorității pistoalelor 
care sunt de 2.2 cm. 
• Ajustabil – Duzele pot fi ajustate conform nevoilor dvs. 
• Poate fi folosit cu duze pulverizatoare tip Graco, Titan și 
Wagner.

Puteți pulveriza o gamă variată de obiecte, ziduri, 
plafoane...Este important să luați măsurile necesare de 
precauție și să vă pregătiți camera în care veți vopsi înainte de 
a folosi acest produs. Înainte de a începe vopsirea, e posibil să 
trebuiască să înlăturați tapetul vechi sau reziduurile de pe 
pereți. Verificați pereții pentru orice denivelări. Poate trebuie să 
aplicați glet dacă e necesar. Indiferent dacă folosiți o duză de 
pulverizat pentru a aplica vopseaua, ar trebui să purtați o 
mască de protecție și ochelari de protecție.
Vopseaua trebuie să aibă vâscozitatea corectă și nu ar trebui să 
fie prea groasă. O vopsea prea vâscoasă poate cauza dispozi-
tivul să se înfunde – este o idee bună să folosiți un diluant (sau 
apă) pentru a face vopseaua mai lichidă. În funcție de sistemul 
specific de pulverizare, trebuie să vă modificați dispozitivul în 
funcție de asta și apoi să vopsiți zidul. Când folosiți alte 
dispozitive, fluxul de aer trebuie să fie ajustat corect, deoarece 
determină câtă vopsea va ieși din pistol. Înainte de a pulveriza 
pe zid, asigurați-vă că faceți un test pe o hârtie sau tapet. Dacă 
presiunea este prea mare sau mică pentru aplicarea dvs., va 
trebui să ajustați setările. Asigurați-vă că curățați dispozitivul 
după fiecare utilizare, folosiți apă călduță.

• Plasați pistolul aproape de capătul furtunului și învârtiți 
pistolul în jurul lui. Strângeți filetul cu o cheie.
• Împingeți furtunul în fixare până ce cedează.
• Învârtiți filetul din capătul opus al furtunului după conexi-
une.
• Folosind o cheie, țineți furtunul ferm și strângeți-l apoi cu 
o altă cheie.
• Împingeți furtunul pe supapa aderentă. Strângeți bine.
• Atașați roata pe partea în care furtunul se conectează la 
pistolul pulverizator.

Niciodată nu vă puneți degetele, mâinile sau orice parte a 
corpului în calea jetului!
Niciodată nu stropiți înspre dvs., alte persoane sau animale.
Niciodată nu folosiți pistolul fără siguranța în gând.
În caz de rană la nivelul pielii, consultați un doctor imediat 
pentru a avea un tratament rapid și specialist. Informați 
doctorul despre materialele și diluantul folosit.
Produsele defecte nu ar trebui utilizate.
Mereu asigurați-vă că pistolul și atașamentele folosesc 
siguranța de pe trăgaci.


