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Megnevezések
Hálózati feszültség
Hálózati frekvencia
Kapacitás
Névleges teljesítményfelvétel
Max. viszkozitás kapacitás
Csomagolás méretei
Súly (bruttó)
Súly (nettó)
Lpa
Lwa
K
Vibráció

230 V
50 Hz
1000 ML
100 W
30 Din/másodperc
235 x 120 x 240 mm
1.5 kg
1.3 kg
84.7 dB (A)
95.7 dB (A)
3 dB (A)
1.5 m/s2
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Főbb részek

Főbb részek
1. Szórópisztoly külső burkolat
2. Szűrővel ellátott szívócső
3. Folyadék tartály
4. Indítógomb
5. Szabályozó gomb
6. Menetes csatlakozó
7. Szórófej fúvókával
8. Porlasztó fej
9. Nyomó rugó
10. Kúpos henger
11. Viszkozitás mérő edény
12. Burkolat
13. Elektromágnes
14. Mozgó lemez
15. Menetes rész a tartályhoz
16. Csatlakozó csoki
17. Kábelvédő gumiharang
18. Rögzítő bilincs
19. Furatok a burkolatban
20. Burkolat csavarok
21. Dugattyú tengely
22. Rugó

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
Elektromos
berendezés
Figyelmeztetés!
Mielőtt hozzá kezdene a munkához, olvassa el figyelmesen a biztonságos használatra vonatkozó
útmutatásokat.
Mindenféle javítást, szakszervizben végeztessen el.
Ellenőrizze rendszeresen az elektromos kábelt. Ha megsérült, ne használja tovább a
szórópisztolyt, és a szükséges cserét kizárólag szakszervizben végeztesse.
Soha ne cserélje ki saját kezűleg az elektromos kábelt. (Bízza azt elektromos szakemberre)
Általános Biztonsági Útmutatások
A biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása vagy a készüléken végzett saját kezű átalakítások súlyos
személyi sérülésekhez vezethetnek és jelentős anyagi károkat okozhatnak.
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen használat és a biztonsági
útmutatások be nem tartása következtében keletkezett hibákért, anyagi károkért. A helytelen
használat, nem megfelelő tisztítás és a biztonsági útmutatások be nem tartása következtében
keletkezett meghibásodásokra nem vonatkozik a garancia.
Minden használat előtt ellenőrizze a készülék állapotát. Bármilyen meghibásodás esetén forduljon a
szakszervizhez vagy a termék forgalmazójához.
Munkavégzés közben viseljen védőfelszerelést (szemüveg, kesztyű, porvédő maszk stb.) A
készüléket ne üzemeltesse szikraforrások közelében és forró környezetben.
Soha ne célozzon a szórópisztollyal más személyek, vagy állatok felé.
Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet előtt áramtalanítsa a készüléket.
Az áramtalanítást soha ne a kábel rángatásával végezze. Mindig a kábeldugónál fogva húzza ki a kábelt
a fali aljzatból.
Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól és mozgó gépalkatrészektől. Egy
megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban való használatra
engedélyezett hosszabbítót használjon.
A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
Ne használja a készüléket esőben, nedves környezetben.
A készüléket tartsa távol gyermekektől.
A készüléket kizárólag szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben használja.
Olvassa el a festékanyag tájékoztató címkéjén található útmutatásokat.
Ne szórjon olyan anyagot, amelynek nem ismeri a használatára vonatkozó tudnivalókat.
Vegye figyelembe a festékanyag használatával járó kockázati tényezőket is.
Ne használja a szórópisztolyt az útmutatóban nem közölt egyéb célokra.
Ügyeljen rá, hogy a tartály ne borulhasson fel, mert kiömölhet a festék.
A munka befejeztével kapcsolja ki a kompresszort és húzza ki a hálózati dugót.

Elektromos biztonság
Elektromos gépek használatakor a tűz-, az áramütés-, és a személyi sérülés kockázatának csökkentése
céljából mindenkor tartsuk be a biztonsági előírásokat.
Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel a géptörzslapon feltüntetett feszültségnek.
Az ön készüléke kettős szigeteléssel rendelkezik az EN 50144 szabványnak megfelelően, ezért nincs
szükség földelő vezetékre. A földelő kapocsra nem kell semmit sem kötni. Egy 3 amperes biztosítékot kell
használni. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által szerelhető alkatrészek. Csak szakképzett
szerelőhöz forduljon. Ne tegye ki a szórópisztolyt esőnek.
Vezetékek vagy csatlakozók cseréje
Azonnal dobja ki a régi vezetékeket vagy csatlakozókat, amint azokat újakra cserélte. Egy kilazult vezeték
csatlakozóját a csatlakozóaljba bedugni veszélyes.
Hosszabbító vezetékek használata
Csak a készülék teljesítményének megfelelő, szabványos hosszabbító vezetéket használjon. A vezető
méretének legalább 1.5 mm2-nek kell lennie. Ha a kábeldobot használ, mindig csévélje le a vezetéket
teljesen.
Kiegészítő biztonsági utasítások
Soha ne szórjon emberekre, ne irányítsa a szórófejet emberre vagy állatra, ne hagyja, hogy a permet
közvetlenül a bőrre kerüljön.
Gyulladáspont
Ezt a szórópisztolyt tilos gyúlékony anyagok szórására, vagy 32C alatti gyulladáspontú oldószerekkel
használni.
Szellőzés
A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a munka helyszíne megfelelően szellőzik-e.
Vegye figyelembe a munka helyszínének környezetét.
Ne használjon szórópisztolyt tűz, vagy robbanásveszélyes környezetben.
Tájékozódjon a kockázatokról.
Tájékozódjon a szórni kívánt anyag által okozható kockázatokról és olvassa el az anyag dobozán
feltüntetett, vagy a gyártó által mellékelt információkat
Ne kockáztasson.
Ne használjon olyan anyagot, amelyek veszélyeit nem ismeri.
Viseljen mindig védőmaszkot.
Soha ne használjon szórópisztolyt védőmaszk nélkül.
Védje a hallását.
Használjon hallásvédőt, ha a hangnyomás meghaladja a 85 dB-t.
Tartsa karban szerszámait.
Tartsa tisztán a szórópisztolyt, a festéktartályt és a szórófejeket. Ne használjon 32°C-nál alacsonyabb
gyulladáspontú, folyadékot a tisztításhoz. Időnként ellenőrizze a hálózati vezetéket és, ha megsérült
cseréltesse ki szakemberrel.
Nyílt láng.
Soha ne használja a készüléket nyílt láng, vagy őrláng közelében.
Dohányzás.
Soha ne dohányozzon festékszórás közben, vagy alapos szellőztetés előtt a helységben.
Hígítás.
Mindig olvassa el a festékgyártó hígítási utasításait, vagy javaslatait a festékek, vagy egyéb anyagok szórása
előtt.
Húzza ki a hálózati konnektorból.
Mindig húzza ki a készüléket a hálózati konnektorból, akkor is amikor a festéktartályt tölti, vagy a
szórópisztolyt tisztítja. Kapcsolja is ki, ha nem szór festéket.
Figyelem!
Nem vállalhatunk felelőséget, nem megfelelő anyagok, vagy nem megfelelően higított festékek által okozott
kárért, sem a nem megfelelő szellőzés okozta egészségromlásért.
Azonnal kapcsolja ki a szórópisztolyt,
ha zavar keletkezik a hálózati csatlakozóban, a hálózati vezetékben, a kapcsoló meghibásodik, vagy ha
ezek megsérülnek. Füstöt, vagy égett szagot érez

Előkészületek
Ne használjon textilutánzatú fali festéket, vagy bevonatot, mert az bizonyosan eltömíti a szórófejet.
Fontos, hogy előkészítse a festendő területet és a festéket a megfelelő viszkozitásúra hígítsa, mielőtt
elkezdné használni a felületen a szórást a pisztollyal. Így érheti el a legjobb eredményt a festéssel. Midig
gondoskodjék, hogy a festendő felületek, kosz, por és zsírmentesek legyenek.
Azokat a felületeket, amelyeket nem kívánja, hogy festékesek legyenek, fedje be festő ragasztószalaggal.
A szórópisztolyba kerülő festéket, vagy folyadékot, alaposan fel kell keverni, nem szabad, hogy
csomókat, vagy más szemcséket tartalmazzon, mert a pisztoly szinte azonnal eldugul.
Sokféle anyag szórható a pisztollyal, de mindig ellenőrizze, hogy a gyártó által javasolt-e az anyag
szórásra.
Hígítás az anyag szórásához
Mindig húzza ki a készüléket a hálózatból, mielőtt a festéktartályt megtöltené a szórható anyaggal. A
legtöbb festéket, ecsettel történő használatnak megfelelő formában árulják, így ezeket fel kell hígítani a
szórópisztollyal történő használathoz.
Kövesse a gyártó szórópisztolyos használatra vonatkozó utasításait.
A helyes viszkozitás meghatározásához, töltse meg színültig a csészét egy merítéssel. Mérje le, hogy
mennyi idő alatt folyik vissza a kimert festék a dobozba.
Az alábbi táblázat, különböző gyakrabban használatos anyag ajánlott értékét mutatja meg:
Amennyiben a festék, lakk, vagy egyéb folyadék a megadott időnél lassabban folyik le a csészéből,
további hígításra van szükségből, további hígításra van szükség.
Keverjen a festékhez keveset a megadott hígítóból és az elkeverése után ismételje meg a mérést. Ha
elkészült és a viszkozitás megfelelő, használjon a festék áttöltéséhez a festékszóró tartályába, sűrűszövésű
hálót az esetlegesen még benn maradott nemkívánatos csomók és egyéb szemcsék kiszűréséhez.
Szórás
Töltse meg a festéktartályt a megfelelően felhígított és megszűrt festékkel
Csatlakoztassa a szórópisztolyt a hálózati
áramforráshoz.
Irányítsa a szórópisztoly szórófejét egy darab
hulladék anyagra és húzza be az indítógombot,
hogy a festék próbaszórást megkezdje.
Állítsa be a szabályozógombbal a szórt festék
mennyiségét.
Csavarja befelé, az óramutató irányának
megfelelő irányba, a festékáramlat
csökkentéséhez, vagy az óramutató járásával
ellenkező irányba a festékáramlás növeléséhez.

Plasztik és latex festék
Vizes bázisú festékek
Alapozó festékek
Lakkok
Olajfestékek
Zománcfestékek
Alumínium festékek
Alvázfestékek
Fa alapozó festékek
Fakonzerváló szerek
Fapácok

24-28 másodperc
20-25 másodperc
24-28 másodperc
20-25 másodperc
18-22 másodperc
18-22 másodperc
22-25 másodperc
25-35 másodperc
28-35 másodperc
Nem kell hígítani
Nem kell hígítani

A szabályozógomb meghatározóan befolyásolja a szórási mintát.
A gyenge szórás a szórási tartomány közepére irányítja a festék nagy részét és az foltokat eredményez a
mintafelületen. A jó szórási minta egyenletes festékeloszlást eredményez a próbára szórt felületen

Belső részek

Mindig húzza ki a készüléket a hálózatból, mielőtt hozzálátna a festéktartály, vagy a szórópisztoly
tisztításához.
Az alábbi feladatokat végezze el, minden használat után.
Távolítsa el a maradék folyadékot a tartályból (3).
Tisztítsa ki alaposan a tartályt az aktuális festés során alkalmazott hígítóval.
Öntsön hígítót a tartályba és működtesse a festékszórót addig, amíg csak tiszta hígító jön ki a szórófejből.
Hígítóval laposan tisztítsa meg a szívócsövet a szűrővel (2) együtt.
Tisztítsa meg a kosarat és a szórófejet és távolítson el minden egyéb maradék szennyeződést. Fordítsa meg
a festékszórót vegye le a festékszóró tartályt vegye ki a szívócsövet (2) és az ott lévő nyílásba, mely alatt a
dugattyú mozog, cseppentsen egy csepp olajt. Így síkosíthatja a dugattyút.
A kiszerelt dugattyú rész képe:
Ha a szórópisztolyt esetleg belülről is meg kell tisztítani, akkor szükséges lehet szétszerelni.
Ebben az esetben kövesse az alábbi
lépéseket.
Mindenképp húzza ki a
csatlakozódugót a hálózati
konnektorból. Távolítsa el a
festéktartályt, a szívócsövet a
szűrőfejjel. Csavarozza ki a négy
csavart. ami a (15) menetes elemet a
házhoz rögzíti. Ez alatt található a
dugattyú és egy erős rugó.
Tisztítsa meg az összes alkatrészt, a
dugattyút, a rugót és a nyílásokat is a
hígítóval. Összeszerelésnél olajozza
meg a dugattyút egy csepp
műszerolajjal.
Hibalehetőségek
A motor búg, de a gép nem szór: valami eltömődött, a porlasztó, a fúvóka, a szívócső szűrője, vagy olyan
kicsire van állítva a szabályzógomb, hogy nem mozog a mozgó lemez az elektromágnesnél…
A porlasztás nem megfelelő: Túl híg, vagy túl sűrű a festék… (piszkos a porlasztó)
Sok a kijövő festék: Beragadt a dugattyú, túl nagyra van állítva a szabályzógomb, túl híg a festék…
A motor a megszokottnál hangosabb: beragadt a dugattyú
Nincs szórás, se hang: elektromos probléma, kábel, kapcsoló, esetleg leégett az elektromágnes.
(Komolyabb problémával forduljon szervizünkhöz, cím és telefonszám a külső borítón.)
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HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és
csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell
újrafelhasználásra leadni.
Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a
háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre
vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való
átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell
gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.
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