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KAPCSOLAT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete 
uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovinsko, a požiadať o bezplatné nahradenie alebo 
vrátenie hodnoty nevhodného produktu.
Pošlite nám e-mail (support@d4web.eu) s číslom objednávky a 
dátumom nákupu. Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu 
prijatia výrobku.

ZÁRUKA

BALENIE OBSAHUJE

VLASTNOSTI

AKO ZOSTAVIŤ

INŠTRUKCIE

VAROVANIE

INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE

• 1x Univerzálny 
vodiaci nástroj na 
rozprašovač farieb

• Veľkosť: 25 x 6 cm.
• Materiál: volfrámová oceľ.
• Farba: červená + strieborná + čierna.
• Veľkosť dýzy rozprašovača: 50 x 55 mm.
• Postrekovač 315 - Účinnejší pre domáce opravy a 
oddelené postrekovanie.
• Univerzálny strih - Hodí sa pre väčšinu striekacích pištolí s 
priemerom 2,2 cm.
• Nastaviteľné - Prepážka a tryska sa dajú nastaviť podľa 
vašich potrieb.
• Môže byť použitý pre postrekovacie trysky Graco, Titan a 
Wagner.

Môžete striekať širokú škálu predmetov, stien, stropov... 
Pred použitím striekacej jednotky je dôležité prijať vhodné 
opatrenia a pripraviť seba aj miestnosť, ktorú maľujete.
Skôr ako začnete maľovať, možno budete musieť zo steny 
odstrániť zvyšky starej tapety alebo tapety. Starostlivo skon-
trolujte stenu, či nemá diery a nerovnosti. Možno budete 
musieť použiť nejakú výplňovú zmes.
Vždy, keď na nanášanie farby použijete striekaciu jednotku, 
mali by ste mať aj dýchaciu masku a ochranné okuliare.
Farba musí mať správnu konzistenciu a nemala by byť príliš 
hustá. Viskózna farba na steny môže spôsobiť upchatie 
zariadenia – je dobré použiť vhodné riedidlo (alebo 
jednoducho vodu), aby bola farba dostatočne tekutá.
V závislosti od konkrétneho systému striekania farby musíte 
jednotku príslušne upraviť a potom ju naplniť farbou na steny. 
Pri použití zariadení na striekanie farieb je potrebné správne 
nastaviť aj prúdenie vzduchu, pretože to určuje, koľko farby 
z pištole vytečie. Pred nástrekom na stenu vykonajte 
skúšobný nástrek na papier alebo tapetu. V závislosti od 
toho, či je tlak pre vašu aplikáciu príliš vysoký alebo príliš 
nízky, možno budete musieť príslušne upraviť nastavenia.
Po každom použití prístroj dôkladne očistite, použite vlažnú 
vodu z vodovodu.

• Priložte striekaciu pištoľ ku kužeľovému koncu hadice a 
pištoľ na ňu otočte. Pevne utiahnite závit pomocou kľúča.
• Zatlačte hadicu do upevnenia, kým nezapadne.
• Natočte závit na druhom konci hadice na prípojku.
• Pomocou kľúča pevne uchopte hadicovú prípojku a 
dotiahnite hadicu ďalším kľúčom.
• Nasuňte saciu hadicu na vstupný ventil. Zaistite pomocou 
svorky.
• Vodiace koliesko pripevnite na časť, kde sa hadica pripája 
k striekacej pištoli.

Nikdy nevkladajte prsty, ruky alebo iné časti tela do prúdu spreja!
Striekaciu pištoľ nikdy nemierte na seba, iné osoby alebo 
zvieratá.
Nikdy nepoužívajte striekaciu pištoľ bez ochranného krytu.
V prípade poranenia pokožky okamžite vyhľadajte lekára pre 
rýchle a odborné ošetrenie. Informujte lekára o použitom nátero-
vom materiáli alebo rozpúšťadle.
Chybné jednotky by sa nemali používať.
Striekaciu pištoľ a nástavec vždy zaistite pomocou bezpečnost-
nej západky na spúšti.


