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KONTAKT

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko 
uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo 
vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto na 
support@d4web.eu s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek 
ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

GARANCIJA

VSEBINA PAKETA

SPECIFIKACIJE

KAKO SESTAVITI

NAVODILA 

OPOZORILA

NAVODILA NAVODILA NAVODILA

• 1x univerzalno 
orodje za vodenje 
razpršilca barve

• Velikost: 25 x 6 cm.
• Material: volframovo jeklo.
• Barva: rdeča + srebrna + črna.
• Velikost razpršilne šobe: 50 x 55 mm.
• 315 škropilnica - učinkovitejša za popravila doma in ločeno 
škropljenje.
• Univerzalen nastavek- Primerno za večino brizgalnih pištol, 
ki merijo 2,2 cm.
• Nastavljiv - pregrado in šobo lahko prilagodite glede na vaše 
potrebe.
• Lahko se uporablja za škropilne šobe Graco, Titan in 
Wagner.

Razpršite lahko široko paleto predmetov, sten, stropov… 
Pomembno je, da pred uporabo pršilne enote upoštevate 
ustrezne varnostne ukrepe in pripravite tako sebe kot 
prostor, ki ga barvate.
Preden lahko začnete barvati, boste morda morali odstraniti 
stare tapete ali ostanke tapet s stene. Previdno preverite 
steno glede lukenj in neravnin. Morda boste morali nanesti 
nekaj polnilne mase. Kadar za nanašanje barve uporabljate 
pršilno enoto, morate nositi tudi dihalno masko in zaščitna 
očala. Barva mora imeti pravo konsistenco in ne sme biti 
pregosta. Viskozna stenska barva lahko povzroči zamašitev 
naprave – dobro je uporabiti primerno razredčilo (ali prepros-
to vodo), da bo barva dovolj tekoča. 
Odvisno od specifičnega sistema brizganja barve morate 
enoto ustrezno prilagoditi in jo nato napolniti s stensko 
barvo. Pri uporabi naprave za brizganje barve je potrebno 
pravilno nastaviti tudi pretok zraka, saj je od tega odvisno, 
koliko barve bo pršelo iz pištole. Preden nanesete na steno, 
se prepričajte, da opravite testno pršenje na papirju ali tapet-
ah. Glede na to, ali je tlak previsok ali prenizek za nanos, 
boste morda morali ustrezno prilagoditi nastavitve. Pazite, 
da napravo po vsaki uporabi temeljito očistite, uporabite 
mlačno vodo iz pipe.

• Namestite brizgalno pištolo ob stožčasti konec cevi in 
  nanjo zavrtite pištolo. S ključem trdno zategnite navoj.
• Potisnite cev v pritrditev, dokler se ne zaskoči.
• Zavijte navoj na drugem koncu cevi na priključek.
• S ključem trdno držite cevni priključek in zategnite cev z 
drugim ključem.
• Potisnite sesalno cev na dovodni ventil. Zavarujte s 
sponko.
• Pritrdite vodilno kolo na del, kjer se cev priključi na brizgal-
no pištolo.

Nikoli ne dajajte prstov, rok ali drugih delov telesa v pršilni curek!
Pištole za brizganje nikoli ne usmerjajte vase, druge osebe ali živali.
Nikoli ne uporabljajte brizgalne pištole brez varovalke.
V primeru poškodbe kože se nemudoma posvetujte z zdravnikom 
za hitro in strokovno zdravljenje. Obvestite zdravnika o uporabljen-
em premaznem materialu ali topilu.
Pokvarjene enote se ne smejo uporabljati.
Pršilno pištolo in nastavek vedno zavarujte z varovalko na sprožil-
cu.


