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Electric Spray Gun

Original operating instruction

Elektryczny pistolet natryskowy

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
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Conservare questo manuale d’istruzioni per poterlo consultare in futuro
Preserve this handbook for future reference
Conserver le présent manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement
Diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig aufbewahren
Conservar este manual de instrucciones para poder consultarlo en el futuro
Guardar este manual de instruções para o poder consultar no futuro
Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging
Opbevar denne brugsanvisning således, at det altid er muligt at indhente oplysninger på et senere tidspunkt
Förvara denna bruksanvisning för framtida konsultation
Säilytä ohjekirja voidaksesi etsiä siitä tarvittaessa ohjeita
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική χρήση
Przechowywać niniejszy podręcznik instrukcji obsługi tak, aby można było korzystać z niego w przyszłości
Sačuvajte ovaj priručnik s uputama da biste ga mogli konzultirati u budućnosti
Skrbno shranite ta priročnik
Őrízze meg a kézikönyvet a jövőben való tanulmányozáshoz
Uložte tuto příručku s pokyny pro použití na vhodném místě, abyste ji mohli kdykoli použít
Uschovajte túto príručku s pokynmi na obsluhu prístroja tak, aby ste mohli do nej kedykoľvek nahliadnúť
Сохраняйте данное руководство в течение всего периода эксплуатации компрессора
Du må oppbevare denne bruksanvisningen slik at du kan slå opp i den ved senere behov
Bu kullanım kılavuzunu gelecekte danışmak için muhafaza ediniz
Păstraţi manualul de instrucţiuni pentru a-l putea citi şi pe viitor
Запазете това ръководство по експлоатацията, за да можете да го използвате и в бъдеще
Sačuvajte ovaj priručnik s uputstvima da bi mogli da ga konsultujete i u budućnosti
Saglabāt instrukciju rokasgrāmatu, lai varētu izmantot nepieciešamības gadījumā
Hoidke käesolevat kasutusjuhendit alles, et saaksite seda tulevikus kasutada
Išsaugoti šią instrukcijų knygutę tam, kad ateityje galėtumėte joje pasikonsultuoti
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LEGENDA SEGNALETICA DI SICUREZZA SUI PRODOTTI

SLO

GB KEY TO PRODUCT SAFETY SIGNS

H

OPOZORILNI ZNAKI NA PROIZVODIH
A TERMÉKEKEN TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI JELZÉSEK
LISTÁJA

F

LEGENDE DES PICTOGRAMMES DE SECURITE
FIGURANT SUR LES PRODUITS

CZ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ NA VÝROBCÍCH

D

ERKLÄRUNG DER SICHERHEITSKENNZEICHNUNG AN
DEN PRODUKTEN

SK LEGENDA: BEZPEČNOSTNÉ OZNAČENIA NA

E

INSCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
COLOCADA EN LOS PRODUCTOS

RUS

P

LEGENDA DA SINALÉTICA DE SEGURANÇA NOS
PRODUTOS

NO SIKKERHETSTEGNFORKLARING PÅ PRODUKTENE

VÝROBKOCH

TR ÜRÜNLER HAKKINDA GÜVENLİK TALİMATLARI LEJANDI

NL VERKLARING WAARSCHUWINGSSYMBOLEN OP

PRODUCTEN

RO LEGENDA INDICATOARELOR DE SECURITATE APLICATE

PE PRODUSE

DK SIGNATURFORKLARING TIL PRODUKTERNES

SIKKERHEDSSKILTNING

S

УСЛОВНЫЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЯМИ

BG ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ ИЗДЕЛИЯТА

FÖRKLARING TILL SÄKERHETSSYMBOLER PÅ
PRODUKTERNA

SCG

FIN TUOTTEITA KOSKEVAT TURVAMERKIT

UPOZORAVAJUĆE NAZNAKE O BEZBEDNOSTI
PROIZVODA

LT SUTARTINIAI ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI DĖL DARBO

SAUGUMO SU GAMINIAIS

GR ΥΠOΜΝΗΜΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
PL LEGENDA ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH NA WYROBACH

EST

HR ZNAKOVI ZA UPOZORENJE NA PROIZVODIMA

LV PRODUKTU DROŠĪBAS NORĀDĪJUMA ZĪMJU SARAKSTS
H
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I
Leggere attentamente il manuale d’istruzioni prima dell’uso
GB Before use, read the handbook carefully
F
Lire attentivement le Manuel Opérateur avant toute utilisation
D
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen
E
Leer atentamente el manual de instrucciones antes de usar el equipo
P
Ler com atenção o manual de instruções antes do uso
NL Lees vóór gebruik aandachtig de handleiding door
DK Læs omhyggeligt instruktionsmanualen før brug
S
Läs bruksanvisningen noggrant före användning
FIN Lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä
PL Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia konieczne
jest dokładne zaznajomienie się z treścią instrukcji, a następnie jej ścisłe
przestrzeganie aby zmiejszyć ryzyko obrażeń.
Pred uporabo, pazljivo preberite navodila za uporabo
Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet
Před zahájením práce si pozorně přečtěte příručku pro použití.
Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte návod na jeho použitie.
Перед тем, как приступить к работе, внимательно прочитайте
инструкцию по эксплуатации
NO Les nøye bruksanvisningen før bruk
TR Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
RO Citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni înainte de utilizare!
BG Внимателно прочетете ръководството по експлоатация преди употреба
SCG Pre upotrebe pažljivo pročitajte priručnik s uputstvima
LT Prieš imdamiesi darbo atidžiai perskaitykite naudojimo vadovėlį
EST Enne kasutamist lugege kasutamisjuhend tähelepanelikult läbi.
LV Uzmanīgi izlasiet izmantošanas instrukciju pirms produkta lietošanas
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Pericolo, usare prudenza
Danger, take care
Danger: agir avec prudence
Vorsicht, Gefahr
Peligro, actuar con precaución
Perigo, tomar cuidado
Gevaar, wees voorzichtig
Fare, vær forsigtig
Fara - var försiktig!
Vaara, noudata varovaisuutta
Κίνδυνος, χρησιμοποιήστε το με προσοχή
Ostrożnie, niebezpieczeństwo
Pažnja, opasnost
Pozor, nevarnost
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Veszélyhelyzet, legyen óvatos
Nebezpečí, postupujte opatrně!
Nebezpečenstvo, pracujte opatrne!
Опасно, будьте осторожны
Fare, vær forsiktig
Tehlike, dikkatle kullanınız
Pericol! Acţionaţi cu prudenţă!
Опасност, бъдете внимателни
Opasnost, budite na oprezu
Pavojinga, būkite atsargus
Ohtlik, olge ettevaatlik
Esiet uzmanīgi - lietojiet produktu piesardzīgi

ITA - I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non possono essere
trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo laddove esistono impianti
adeguati. Consultare l’ente locale o il rivenditore per consigli su raccolta e smaltimento.
GB - Waste electrical and electronic equipment (WEEE), should not be disposed of
with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local
Authority or retailer for recycling advice.
F - Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ne peuvent
pas être traités comme des déchets domestiques normaux. Procéder au recyclage
dans des lieux prévus à cet effet. Se renseigner auprès de l’entreprise locale ou du
revendeur pour être conseillé sur la collecte et l’élimination.
D - Die Kennzeichnung auf dem Produkt gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, dieses Produkt muss in
zugelassenen Anlagen umweltgerecht recycelt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei
der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über Müllsammlung und -entsorgung.
E - Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no pueden tratarse
como residuos domésticos normales. Proceda a reciclarlos siempre que existan
instalaciones adecuadas. Consulte a las autoridades locales o al minorista si
necesita información sobre la recogida y reciclaje.
P - Resíduos de aparelhagens elétricas e eletrônicas (RAEE) não podem ser tratados
da mesma forma que o lixo normal de casa. Providenciar a reciclagem do lixo caso
existam equipamentos adequados para tal fim. Consultar o órgão local ou revendedor
para obter orientações sobre a coleta e eliminação do lixo.
NL - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) mogen niet als
normaal huishoudelijk afval worden behandeld. Zorg voor hergebruik indien er
geschikte voorzieningen zijn. Raadpleeg zorgvuldig de plaatselijke autoriteiten of de
verkoper voor de inzameling en ontzorging.
DK - Affald fra elektriske og elektroniske apparater (WEEE) kan ikke håndteres
som almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at aflevere det til de dertil beregnede
affaldscentraler. Kontakt de lokale myndigheder eller salgsstedet for at indhente råd
om affaldssortering og tilintetgørelse.
S - Elektriskt och Elektroniskt avfall (WEEE) skulle inte hanteras som vanligt
hushållsavfall. Var vänlig och återvinna vid lämpliga återvinningscentraler. Fråga till

indsamling og bortskaffelse.
S - Avfallsprodukter från elektrisk utrustning får inte kastas i hushållsavfallet.
Återvinn det som går. Kontakta den lokala avfallscentralen eller din återförsäljare
för råd om avfallsbehandling.
FIN - Sähkölaitteiden tuottamia jätteitä ei saa käsitellä samalla tavalla, kuin
tavallisia kotitalousjätteitä. Hoida niiden kierrätys asianmukaisessa jätteen
käsittelylaitoksessa. Kysy neuvoa talteenotosta ja romutuksesta paikalliselta
viranomaiselta tai jälleenmyyjältä.
GR - Τα απορρίματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν
μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίματα. Προνοήστε
για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις.
Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές
σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.
PL - Odpady wytworzone przez maszyny elektryczne nie mogą być traktowane
jak normalne śmiecie domowe. Należy dokonać odzysku tam, gdzie istnieją
zajmujące się tym odpowiednie ośrodki. Skonsultować się z administracją lokalną
lub ze sprzedawcą w celu uzyskania porad na temat zbiórki i usuwania odpadów.
HR - Izrabljene električne proizvode nije dozvoljeno baciti među obične
kućanske odpadke. Molimo vas, da jih uništavate skladno sa važećim
nacionalnim propisima.
SLO - Izrabljene električne proizvode ne smeti zavreči med običajne
gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih uničujete skladno z veljavno nacionalno
zakonodajo.
H - Az elektromos készülékek által termelt hulladék nem kezelhető háztartási
hulladékként. Végezze el az újrafeldolgozást, ahol arra megfelelő berendezések
állnak rendelkezésre. A hulladék összegyűjtésére és kidobására vonatkozólag
kérjen tanácsot a viszonteladótól vagy az illetékes helyi szervektől.
CZ - Odpad z elektrických zařízení nelze zpracovávat jako běžný domácí odpad.
Zajistěte jeho recyklaci v příslušném recyklačním středisku. Poraďte se s místními
orgány nebo s prodejcem o problematice sběru a likvidaci tohoto odpadu.
SK - Odpady z elektrických strojov sa nemôžu spracovávať ako bežné odpadky
z domácností. Postarajte sa o jeho recykláciu do prílušného recyklačného
zariadenia. Poraďte sa na miestnom územno-správnom orgáne alebo s
predajcom ohľadne zberu a spracovania odpadov.
RUS - Отходы в результате работы электрических машин не могут
удаляться как обычные бытовые отходы. Позаботьтесь об их переработке
там, где имеются соответствующие устройства. Проконсультируйтесь с
местным учреждением либо перепродавцом о сборе и ликвидации отходов.
NO - Avfall produsert av de elektriske maskinene kan ikke bli behandlet som
normalt husholdningsavfall. Sørg for å resirkulere der hvor spesialanlegg
eksisterer. Sjekk med lokale myndigheter eller med forhandler for råd angående
tømming og resirkulering.
TR - Eelektrikli makinaların atık ürünleri diğer ev atıkları gibi atılamaz. Uygun
tesislerin bulunduğu yerlerde işlenmesini sağlayınız. Toplama ve yoketme
işlemleri için yerel yetkililere veya satıcı firmaya danışınız.
RO - Deşeurile care provin de la maşinile electrice se tratează separat de
deşeurile casnice obişnuite. Prevedeţi reciclarea în funcţie de existenţa
instalaţiilor adecvate. Pentru indicaţii cu privire la colectare şi lichidare, adresaţivă Organului local sau vânzătorului.
BG - Получените по време на експлоатацията на електрическите
машини отпадъци не бива да се считат за обикновенни битови
отпадъци. Пристъпете към тяхното рециклиране, ако е налице
подходящо оборудване за това.
SCG - Otpad koji proizvedu električne mašine ne mogu da se tretiraju kao
normalan otpad iz domaćinstva. Pobrinite se za reciklažu tamo gde postoje
odgovarajuća postrojenja. Za savete o prikupljanju i odlaganju otpada
konsultujte se s lokalnim telom uprave ili prodavcem.
LT - Atliekos, gaminamos elektrinių mašinų, negali būti išmestos kaip įprastos
buitinės atliekos. Pasirūpinkite jų perdirbimu ten, kur yra įtaisyti atitinkami
įrenginiai. Pasikonsultuokite su vietine įstaiga arba perpardavėju dėl atliekų
surinkimo ir sunaikinimo.
EST - Elektritarvete jäätmeid ei tohi panna kokku olmejäätmetega. Palun
töödelge need ümber seal, kus on olemas vastavad seadmed. Küsige
ümbertöötlemise kohta nõu oma kohalikust omavalitsusest või müüjalt.
LV - Atliekas, kas veidojušās elektrisko mašīnu darbības laikā, nedrīkst tikt
iznīcinātas kā citi ikdienas atlikumi. Parūpējieties par atlieku pārstrādāšanu,
nogādājot tās piemērotā atkritumu iestādē. Konsultējieties ar vietējo iestādi vai
ar tālākpārdevēju par atlikumu savākšanas un nodošanas tiesībām.
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Attenzione corrente elettrica
Dangerous voltage
Attention: présence de courant électrique
Achtung, elektrische Spannung
Atención, corriente eléctrica
Atenção corrente eléctrica
Attentie, elektrische stroom
Advarsel elektrisk strøm
Varning - elektricitet
Huom. vaarallinen jännite
Προσοχή ηλεκτρικό ρεύμα
Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Pažnja, električni napon
Pozor, električna napetost
Figyelem, elektromos áram
Pozor - elektrické napětí!
Pozor - elektrický prúd !
Риск электрического напряжения
Forsiktig elektrisk strøm
Dikkat elektrik akımı
Atenţie! Pericol electric
Внимание: електричеки ток
Pažnja električna struja
Elektros įtampos rizika
Ettevaatust - elektrivool
Esiet uzmanīgi - elektrības plūsma
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Pericolo avviamento automatico
Danger - automatic control (closed loop)
Risque de démarrage automatique
Gefahr durch automatischen Anlauf
Peligro de arranque automático
Perigo arranque automático
Gevaar voor automatisch starten
Fare automatisk start
Risk för automatisk start
Automaattisen käynnistymisen vaara
Κίνδυνος αυτόματης εκκίνησης
Uwaga, niebezpieczeństwo automatycznego uruchomienia się
Opasnost kod automastkog uklapanja
Nevarnost pri avtomatskem zagonu
Automatikus beindulás veszélye
Nebezpečí - automatické spouštění!
Nebezpečenstvo - automatické spustenie !
Опасность автоматического включения
Fare for automatisk oppstart
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Dikkat otomatik çalışma tehlikesi
Pericol pornire automată
Опасност от автоматично пускане в ход
Opasnost od automatskog pokretanja
Automatinio įsijungimo pavojus
Ohtlik - automaatiline käivitus
Uzmanību - automātiska iedarbināšanās
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Protezione obbligatoria dell’udito, della vista e delle vie respiratorie
Hearing, sight and respiratory protection must be worn
Port obligatoire de protections auditives, oculaires et des voies respiratoires
Gehörschutz, Augenschutz und Atemschutz sind obligatorisch vorgeschrieben
Protección obligatoria de los oídos, de la vista y de las vías respiratorias
Protecção obrigatória do ouvido, da vista e das vias respiratórias
Verplichte bescherming van oren, ogen en luchtwegen
Obligatorisk beskyttelse af hørelse, syn og luftveje
Hörselskydd, skyddsglasögon och andningsmask obligatoriskt
Käytettävä kuulosuojaimia, suojalaseja ja hengityksensuojaimia
Υποχρεωτικό προστατευτικό ακοής, όρασης και του αναπνευστικού συστήματος
Obowiązkowo zabezpieczyć słuch, wzrok i drogi oddechowe
Obavezna zaštita očiju, dišnih puteva i sluha
Obvezna zaščita oči, dihal in sluha
A légutak, a látás és a hallás védelme kötelező
Povinnost chránit sluch, oči a dýchací cesty.
Povinná ochrana sluchu, zraku a dýchacích ciest !
Обязательная защита ушей, лица и дыхательных путей
Obligatorisk å ta i bruk hørselsvern, vernebriller og pustemaske
Mecburi işitme, görme ve solunum yolları koruması
Echipament de protecţie obligatoriu pentru urechi, ochi şi căi respiratorii
Задължителнисредствазазащитанаслуха,зрениетоидихателнитепътища
Obavezna zaštita sluha, vida i dišnih puteva
Privaloma ausų, veido ir kvėpavimo takų apsauga
Kuulmis-, nägemis- ning hingamisteede kaitse on kohustuslik.
Obligāta dzirdes, redzes un elpošanas ceļu aizsardzība

4

GB

ELECTRICAL INFORMATION
Connection of the mains plug
Important!
The wires in the mains lead ﬁtted to this product are coloured in accordance with the following code:

Brown: Live (L) or Red
Blue: Neutral (N) or Black
THIS PRODUCT IS DOUBLE INSULATED AND THEREFORE DOES NOT REQUIRE A CONNECTION TO EARTH.
THE 3 PIN PLUG MUST COMPLY TO BS1363/A.
FUSE MUST COMPLY TO BS1362
If for any reason the 5 amp plug ﬁtted to this product requires replacement it must be wired in accordance with the
following instruction:
DO NOT CONNECT THE BROWN LIVE OR BLUE NEUTRAL TO THE EARTH PIN MARKED ‘E’

ON THE 3 PIN PLUG

Connect the Blue wire to the terminal marked Neutral (N). Connect the Brown wire to the terminal marked Live (L).
Ensure that the outer insulation is gripped by the cord grip and that the wires are not trapped when replacing the plug cover.
The mains lead on this product is ﬁtted with a 5 amp (BS1363/A) plug. A 5 amp (BS1362) fuse must be ﬁtted in the plug.
IF IN DOUBT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN
There are no user serviceable parts inside this product except those referred to in the manual. Always refer servicing to qualiﬁed
service personnel. Never remove any part of the casing unless qualiﬁed to do so; this unit contains dangerous voltages.
WARNING!
For your protection if this product is to be used outdoors it should not be exposed to rain or used in damp locations.
Do not place the product on damp surfaces, use a workbench if available. For added protection use a suitable
residual current device (R.C.D.) at the socket outlet.
If the mains cable requires replacing it must be replaced with an identical one and ﬁtted by a qualiﬁed person.
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INTRODUCTION

Thankyou for purchasing this product which has passed through our extensive quality assurance process. Every care has been taken
to ensure that it reaches you in perfect condition. However, in the unlikely event that you should experience a problem, or if we can
offer any assistance or advice please do not hesitate to contact our customer care department. For details of your nearest customer
care department please refer to the telephone numbers at the back of this manual.

SAFETY FIRST

Before attempting to operate this power tool the following basic safety precautions should always be taken to reduce the risk of fire,
electric shock and personal injury. It is important to read the instruction manual to understand the application, limitations and potential
hazards associated with this tool.

CERTIFICATE OF GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of 2 Years, with effect from the date of purchase and applies only to the original purchaser.
This guarantee only applies to defects arising from, defective materials and or faulty workmanship that become evident during the
guarantee period only and does not include consumable items. The manufacturer will repair or replace the product at their discretion
subject to the following. That the product has been used in accordance with the guide lines as detailed in the product manual and
that it has not been subjected to misuse, abuse or used for a purpose for which it was not intended. That it has not been taken apart
or tampered with in any way whatsoever or has been serviced by unauthorised persons or has been used for hire purposes. Transit
damage is excluded from this guarantee, for such damage the transport company is responsible. Claims made under this guarantee
must be made in the first instance, directly to the retailer within the guarantee period. Only under exceptional circumstances should
the product be returned to the manufacturer. In these case it shall be the consumer’s responsibility to return the product at their cost
ensuring that the product is adequately packed to prevent transit damage and must be accompanied with a brief description of the
fault and a copy of the receipt or other proof of purchase. The manufacturer shall not be liable for any special, exemplary, direct,
indirect, incidental, or consequential loss or damage under this guarantee. This guarantee is in addition to and does not affect any
rights, which the consumer may have by virtue of the Sale of Goods Act 1973 as amended 1975 and 1999.

STATUTORY RIGHTS

This guarantee is in addition to and in no way affects your statutory rights.

PRODUCT DISPOSAL

When this product reaches the end of it’s life or is disposed of for any other reason, it must not be disposed of in household waste. In
order to preserve natural resources, and to minimise adverse environmental impact, please recycle or dispose of this product in an
environmentally friendly way. It should be taken to your local waste recycling centre or other authorised collection and disposal facility.
If in doubt consult your local waste authority for information regarding available recycling and / or disposal options.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Check damaged parts
Before using the power tool, always inspect it carefully to
determine that it will operate properly and perform its intended
function.
Check correct alignment of moving parts, making sure they do
not bind. Check for any damaged components and make sure
that the power tool has been correctly assembled.
Check for any condition that may affect operation of the power
tool.
Unless otherwise indicated in this instructions handbook, a
guard or any other part of the power tool that has been damaged
must be repaired or replaced by an authorized service center.
Any switch that does not work correctly must be replaced by an
authorized service center.
Do not use the power tool if the ON/OFF switch does not turn
the power tool ON and OFF.
Dust generated when machining materials is a health hazard.
Always wear a suitable dust mask.
When working, always wear personal protective equipment:

Before attempting to operate this machine, you must read,
understand and follow these instructions very carefully as they
are intended to ensure your safety and that of others and also a
long and trouble-free service life of the machine.
Learn how to use the power tool, its limitations and potential
hazards.
Keep these instructions in a safe place for future reference.
Avoid unintentional starting - Unplug the power tools
Before starting the power tool, always make sure that you have
removed the key and adjusting wrenches.
Before plugging the tool into the mains supply, always make
sure that the switch is in the OFF position.
Make sure that power tools are disconnected from the mains
supply when not in use, prior to servicing, lubrication or
adjustment and when replacing accessories such as blades,
bits and cutters.
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safety goggles, gloves, mask, ear protectors, non-slip safety
shoes.
Never wear loose clothes or jewelry that may be trapped in
moving parts; long hair must be tied back.
Always work on a stable base.
Always fasten the workpiece securely with a clamp.
Keep the work area clean and tidy.
Always use the power tool with both hands.
Never open or modify the power tool or its accessories in
any way.
Do not expose the power tool to rain, or use in damp or wet
locations. Keep the work area well lit.
Do not use power tools in areas where there is a risk of explosion
or fire from combustible materials, flammable liquids, paint,
varnish, petrol etc. flammable gases and dust of an explosive
nature.

Check the tool power cord periodically and if damaged have it
replaced by an authorized service center.
Inspect extension cords periodically and replace if damaged.
DO NOT use 2-core extension cords or reels on power tools
with an earth path. Always use a 3-core extension cord or reel
with the earth core connected to earth.
Always unwind any extension cords fully.
For extension cords up to 15 metres, use a wire cross section
of 1.5mm2 .
For extension cords over 15 metres, use a wire cross section
of 2.5mm2 .
Protect your extension cord from sharp objects, excessive heat
and damp or wet locations.
This power tool complies with National and International
Standards and safety requirements. Repairs should be
carried only out by qualified persons using original spare
parts. Failure to do so may result in considerable danger
to the use.

Beware children and pets
Children and pets should be kept out of the work area.
All power tools should be kept out of the reach of children and,
preferably, stored or locked in a secure cabinet or dry room
when not in use.
Use the right tool
Select the right tool for the job. Do not use a tool for a job for
which it was not designed. Do not force a small tool to do the
job of a heavy-duty tool. Do not use tools for purposes not
intended.
Do not force the power tool
The power tool will do a better and safer job and give you much
better service if it is used at the rate for which it was designed.
Maintain tools with care
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer
performance.
Follow the instructions for lubricating and changing accessories.
Keep handles dry, clean and free from oil and grease.
Ensure that ventilation slots are kept clean and free from dust
at all times. Blocked ventilation slots can cause overheating and
damage to the motor.
If this machine is to be used when working at a certain height,
scaffolding fitted with railing and kick-plate or a tower platform
must be used in order to guarantee suitable stability.

GUARD AGAINST ELECTRIC SHOCK

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces (e.g.
pipes, radiators, dish-washers and refrigerators).
Power Cords
Never yank or pull the power cord to disconnect it from the
mains supply socket.
Never carry the power tool by its power cord. Keep the power
cord away from heat, oil, solvents and sharp edges.
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Technical data
Max. viscosity:
Voltage:

1
2

60DIN-s
220-240VAC 50Hz

Power consumption;

3

7

12

5 6

600W

Max. back air pressure:

0.1-0.3bar

Mains cable:
Sound pressure level:

79.2 dB(A)

sound power level:

90.2dB(A)

Oscillation level:

0.154m/s2

Air hose length:

1.8m

Container capacity:
Nozzle size;
Weight:

10

8

2m

9

4

11

900ml
Φ2.5mm
2.5kg

!1 . 0 0 0

Explanation of the system

Explanatory diagram

The device works according to low pressure spraying technique.
A high volume of air surround the spray jet being ejected under
low pressure. The air cap provides a very fine atomization with
the lowest of spray mist .The coating material is applied to the
object quickly and exactly.
Moreover, the air flow shortens the drying time for the coating
material. This gives perfect spraying result with a respective
saving of coating material and is therefore good for the environment.

1 Air cap
2 nozzle
3 Union nut
4 Air hose
5 Spray gun
6 Paint flow adjustment knob
7 Trigger
8 Container
9 Motor blower
10 ON/OFF switch
11 Mains cable
12 Shoulder strap

Function description

The motor blower produces a flow of air which flows through the
air hose to the spray gun. The air flow atomizes the coating
material at the nozzle and also pressurizes the container. This
pressure pushes the coating material up the ascending pipe to
the nozzle. The air and pressure setting can be adjusted
progressively.

Preparation of the coating material

Information regarding a sprayable dilution is normally not to be
found on the material tin.
Therefore , use the viscosity table viscosity =thickness of the
coating material page 9

Materials which can be used

Solvent containing and water-dilutable enamel paints, vanishes,
primers, two-component paints, clear enamels, motor-vehicle
enamels, mordants and wood preservatives.

Measuring the viscosity using the viscosity measuring cup

Materials which cannot be used

1. Thoroughly stir the coating material before starting measurement.
2. Immerse the viscosity measuring cup (contents 100cm3)
completely in the coating material below rim level and allow to
fill.
3. Lift the viscosity measuring cup and measure the time in
seconds until the flow of coating material stops.
This run-out time is called DIN seconds (DIN-S).

Wall paints (emulsions) etc., lyes and acid containing coating
materials.
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Viscosity table see page 9
Viscosity table
Coating material

Viscosity DIN-s

Solvent containing gloss paints

15-50

Primers

25-50

Mordants

undiluted

2 component paints

20-50

Clear varnishes

15-40

Water-dilutable gloss paints

20-40

Motor-vehicle enamels

0-40

Wood preservatives

undiluted

6
Suction
tube A

7

Starting up

1. Attach air hose .
Device end (fig.4)
Connect air hose connector to the device by pushing it firmly.
Spray gun end (fig.5)
Connect the air hose connector to the spray gun by pushing it
firmly into the adjusting knob

4. Fill container with coating material.
Screw firmly onto spray gun.
5. Place the spray gun in the spray gun holder.
6. Only place the device on an even and clean surfaces. Device
could suck to dust ,etc.
7. Before connecting to the mains ensure that the mains voltage
corresponds with the details on the rating plate.
8. Remove the spray gun from the spray gun holder and point at
object to be sprayed. Turn on using ON/OFF switch on the
device.
9. Adjust the spraying pattern and amount of material; set the
amount of air and pressure, see fig.8,9,10 and the description
page 11.
10. Open trigger on the spray gun.

4

5

Note :

When the device is switch on the air will flow continually from the
air cap

2. Unscrew the container from the spray gun .
3. Adjust the suction tube in the paint container accordingly.
It should be possible to spray the contents of the container
leaving hardly any material left in the container
Spraying with horizontal objects (fig.6)
Turn the suction tube A to point forwards.
Spraying overhead objects (fig.7)
Turn the suction tube A to point backwards.

9

10
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Adjusting the required spray effect

With the union nut (3) loosed, turn air cap (1) to the required
spray pattern.
!"

Caution:

Never open trigger when making adjustments on the air cap.

Adjusting the spray gun

Choice of spraying effects
A =vertical flat jet
for horizontal surfaces
B =horizontal jet
for vertical surfaces.
C =round jet
for corners and edges and other badly
accessible places

!

A

B

C

Adjusting the amount of material

Adjust the amount of material by turning the adjustment screw.
+ turn to the right -more material
- turn to the left -less material

Spraying technique

The spraying result depends considerably on how smooth and
clean the surface is before spraying begins. For this reason the
surface should be carefully prepared and kept free of dust.
Surfaces not to be sprayed should be covered with sticky tape
and newspaper.
Cover threads and the like on the object to be sprayed.
It is advisable to carry out a trial spraying onto cardboard or a
similar surface to find the most suitable spray gun adjustments.

Important: start spraying outside the surface to be sprayed
and avoid stopping on the surface.
Right (fig.11)

Always hold the spray gun at an even
distance of approx. 5-15cm from the object
to be sprayed. Move the spray gun evenly across or up

and down, depending on the adjusted spraying effect. An even
movement of the spray gun will give a uniform surface quality
Wrong (fig.12)

Excessive paint mist formation uneven
surface finish

If coating material builds up on the nozzle (2) and air cap (1)
clean both parts with solvent or water.

Breaks in work

Turn off device.
Place spray gun in spray gun holder.
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Closing down and cleaning

1. Turn off device. Open trigger so that the coating material in
spray gun runs back into the container.
2. Unscrew the container. Return remaining coating material
into the material can.
3. Clean the container and the paint suction tube with a brush.
4. Fill the container with solvent or water.
Screw container back in place.

Only use solvent with a flash point of over 21°C

Turn on device and spray the solvent or water into a container.
If a tube is not used, some solvent or water will be deposited
outside the container.
This is due to the high air volume.

5. Repeat the above procedure until clear solvent or water
comes out of the nozzle.
6. Turn off device.
7. Then completely empty the container. Always keep the
container seal free of coating material and check for damage.
8. Clean the outside of the spray gun and container with a cloth
soaked in solvent or water.
9. Unscrew the union nut. Remove air cap .Clean the air cap
and nozzle with brush and solvent or water.
Note:
Never clean the nozzle or air hole of the spray gun with sharp
metallic objects .

Troubleshooting
Problem
No coating
material is
coming out of the
nozzle

The coating
material drips
from the nozzle

Spray too coarse

The spray jet
pulses
Run in the
coating material
Too much
coating
material mist
(overspray)

Cause

Remedy

The nozzle is blocked.
The paint suction tube is blocked.
The small hole in the paint suction tube is
blocked.
Material adjustment knob turned too far to the left
(-).
The paint suction tube is loose.
No pressure is built up in the container.

Clean
Clean
Clean

The nozzle is loose.
The nozzle is worn.
Build up of coating material in the air cap and
nozzle.

Tighten
Change
Clean

Coating material has a too high viscosity
Too much material.
Material adjustment knob turned too far to the
right(+).
Nozzle dirty.
Air filter very dirty.
Not enough pressure built up in container.

Dilute

Coating material in container is running out.
The small hole in the ascending pipe is blocked
Air filter very dirty.

Refill
Clean
Change

Too much coating material applied

Turn the material
adjustment knob to the left (-)

The distance to the object to be sprayed is too
large.
Too much coating material applied

Reduce spraying
distance
Turn material adjustment knob
to the left (-)
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Turn to the right (+)
Tighten the pipe
Tighten container

Turn material adjustment
knob to the left (-)
Clean
Change
Tighten container
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WSTĘP

Dziękujemy Państwu za zakupienie tego produktu, który został poddany naszym złożonym procedurom dotyczącym zagwarantowania
jakości. Staraliśmy się jak najbardziej, ażeby dotarł on do Państwa w perfekcyjnym stanie. Aczkolwiek, w ewentualności napotkania jakiegoś
problemu, lub gdybyśmy mogli być pomocni w jakikolwiek sposób, proszę nie wahać się o zwrócenie się do naszego działu Obsługi Klienta.
Odnośnie informacji związanych z najbliższym centrum serwisowym, prosimy o korzystanie z numerów telefonicznych, podanych z tyłu
niniejszych instrukcji obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia elektrycznego, należy zawsze zastosować następujące podstawowe środki
bezpieczeństwa, w celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i odniesienia ran. Ważne jest dokładne przeczytanie
niniejszych instrukcji obsługi, aby zrozumieć zakres zastosowania, ograniczenia i potencjalne ryzyka, związane z tym urządzeniem.

CERTYFIKAT GWARANCJI

Producent daje gwarancję na to urządzenie na okres 2 lat począwszy od daty zakupu. Gwarancja ta nie dotyczy maszyn przeznaczonych do
wynajmu. Zobowiązujemy się do wymiany ewentualnych części, które zostałyby uznane jako niedoskonałe w wyniku uszkodzeń lub defektów
produkcji. W żadnym wypadku gwarancja nie pokrywa zwrotu kosztów lub płatności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie. Poza tym, są
wyłączone z gwarancji: akcesoria poddane zużyciu, niewłaściwemu stosowaniu, użytkowi w celach zawodowych oraz koszty poniesione na
transport i opakowanie urządzenia, będące zawsze w kompetencji klienta. Ewentualne artykuły, przesłane w celu naprawy z transportem na
koszt odbiorcy, nie zostaną zaakceptowane. Ponadto, rozumie się, że jeśliby urządzenie zostało w jakikolwiek sposób zmodyfikowane lub
użytkowane z akcesoriami nie zatwierdzonymi przez Producenta, gwarancja traci automatycznie ważność. Producent nie będzie ponosić
żadnej odpowiedzialności cywilnej za skutki niewłaściwego stosowania urządzenia lub za brak przestrzegania instrukcji dotyczących jego
funkcjonowania, wyregulowania oraz utrzymania. Korzystanie z serwisu gwarancyjnego dopuszczalne jest tylko za okazaniem dokumentu zakupu
w autoryzowanym serwisie obsługi po-sprzedaży. Zaleca się, aby natychmiast po zakupie, skontrolować, czy produkt jest cały, i uważnie
przeczytać instrukcje obsługi przed jego użytkowaniem.

PRAWA

Gwarancja ta nie może być stosowana przeciwko ewentualnym prawom wynikającym ze statutu / z norm krajowych.

USUWANIE WYROBU

Kiedy ten produkt musi zostać wyeliminowany z powodu jego niezdatności do użytkowania lub z innych powodów, nie może on być
usunięty tak jak normalne śmieci na wysypisku. W celu ochrony zasobów naturalnych oraz ażeby ograniczyć do minimum możliwość
niebezpiecznego wpływu na środowisko, należy zająć się w odpowiedni sposób odzyskiem lub usunięciem tego wyrobu, poprzez
dostarczenie go do miejscowego centrum zbioru odpadów lub do innego autoryzowanego ośrodka. W przypadku wątpliwości, należy się
skonsultować z lokalną administracją, odpowiedzialną za zbiór i usuwanie śmieci, w celu uzyskania informacji o możliwych alternatywach
odnośnie odzysku i/lub eliminacji wyrobu.

ROK PRODUKCJI

Producent umieszcza rok produkcji urządzenia na tabliczce znamionowej w formie kodu 0000/00, gdzie:
0000/00 - 4 pierwsze cyfry oznaczają rok produkcji
0000/00 - 2 ostatnie cyfry oznaczają kolejny tydzień roku w którym produkt został wyprodukowany
Przykład: 2017/10 ( roku 2017/10 tydzień)

WAŻNE

DANE ELEKTRYCZNE

Produkt ten wyposażony jest w zamkniętą wtyczkę elektryczną, kompatybilną z narzędziem i z zasilaniem w prąd Waszego Kraju, oraz
zgodną z wytycznymi międzynarodowych norm.
To urządzenie musi być podłączone do zasilania o takim samym napięciu, jakie jest wskazane na tabliczce znamionowej. Jeśli wtyczka
lub przewód zasilania są uszkodzone, muszą być wymienione przez kompletny zespół, identyczny jak ten oryginalny.
Należy zawsze przestrzegać wytycznych, obowiązujących w Waszym Kraju, dotyczących połączeń do zasilania elektrycznego w sieci.
W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.
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Dane techniczne
Lepkość maks.
Napięcie:
Pobór mocy:
Maks. ciśnienie zwrotne powietrza:

220-240VAC 50Hz

79.2 dB(A)

Poziom mocy dźwiękowej:

90.2 dB(A)

Wartość oscylacji:

0.154m/s2

10
9

4

11

1.8m

Pojemność zbiornika:

1200ml

Średnica dyszy:

Φ2.5mm
2.5kg

Charakterystyka urządzenia

Urządzenie pracuje na zasadzie niskociśnieniowego rozpylania
materiału. Duża objętość powietrza otacza strumień wyrzucany
pod niskim ciśnieniem. Kapturek powietrzny zapewnia bardzo
drobną atomizację mgiełki. Materiał powlekany jest szybko i
precyzyjnie nakładany na przedmiot.
Ponadto, przepływ powietrza skraca czas schnięcia
powlekanego materiału. Daje to doskonały wynik rozpylania
przy jednoczesnej oszczędności materiału powlekającego i
dbaniu o środowisko naturalne.

Opis działania

Dmuchawa generuje nadmuch powietrza, które przepływa
przez wężyk powietrza do rozpylacza. Przepływ powietrza
skutkuje atomizacją materiału powlekającego w dyszy, a także
generuje ciśnienie w zbiorniku. Ciśnienie przepycha materiał
powlekający przez rurkę wznoszącą do dyszy. Ustawienia
powietrza i ciśnienia może stopniowo zmieniać.

Dopuszczalne materiały

Farby emaliowe zawierające rozpuszczalnik i rozcieńczalne w
wodzie, lakiery, grunty, farby dwuskładnikowe, emalie
bezbarwne, emalie samochodowe, zaprawy i środki
konserwujące drewno.

Dopuszczalne materiały

7

8

2m

Poziom ciśnienia akustycznego:

Waga:

3

12

5 6

600W
0.1-0.3bar

Kabel zasilający:

Długość wężyka powietrza:

1
2

60 DIN-sec

Farby emulsyjne itd., materiały powlekające na bazie kwasów
lub zasad.
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Schemat objaśniający

1 kapturek powietrzny
2 dysze
3 Nakrętka złączkowa
4 Wężyk powietrza
5 Rozpylacz
6 Pokrętło regulacji przepływu farby
7 Spust
8 Zbiornik
9 Dmuchawa ( silnik)
10 Wyłącznik
11 Kabel zasilający
12 Pas na ramię

Przygotowanie materiału powlekającego

Informacje dotyczące roztworu do rozpylania zwykle nie
znajdują się na pojemniku materiału.
Dlatego też należy korzystać z tabeli przedstawiającej lepkość
i grubość powłoki na str. 9

Pomiar lepkości przy pomocy kubka
wypływowego
1. Dokładnie przemieszać materiał powlekający przed
rozpoczęciem pomiaru.
2. Całkowicie zanurzyć kubek wypływowy (o pojemności
100cm3) w materiale powlekającym aż do poziomu krawędzi i
napełnić go.
3. Wyjąć kubek wypływowy i zmierzyć czas, po jakim materiał
powlekający przestanie płynąć.
Ten czas określa się jednostką DIN-sec/DIN-s.
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Tabela lepkości na str. 9
Tabela lepkości
Materiał powlekający

15-50

Grunty

25-50

Zaprawy

Rurka
dopływowa
A

nierozcieńczone

Farby dwuskładnikowe

20-50

Lakiery bezbarwne

15-40

Farby połyskowe rozcieńczalne
w wodzie

20-40

Emalie samochodowe

20-40

Środki konserwujące drewno

6

Lepkość [DIN-s]

Farby połyskowe zawierające
rozpuszczalnik

nierozcieńczone

7

Uruchamianie

1.Podłączyć wężyk powietrza.
Końcówka do kompresora (Ryc. 4)
Podłączyć wężyk powietrza do przyłącza dmuchawy , mocno
dociskając.
Końcówka do rozpylacza (Ryc. 5)
Podłączyć wężyk powietrza do przyłącza rozpylacza, mocno
dociskając do pokrętła.

4

5

4. Napełnić zbiornik materiałem powlekającym.
Dobrze dokręcić go na rozpylaczu.
5. Umieścić rozpylacz w uchwycie.
6. Urządzenie powinno stać na równej i czystej powierzchni.
Urządzenie może zasysać pył itd.
7. Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy jej
napięcie jest zgodne z wartością na tabliczce znamionowej.
8. Wyjąć rozpylacz z uchwytu i skierować na powlekany obiekt.
Włączyć urządzenie wyłącznikiem.
9. Ustawić wzorzec rozpylania i ilość materiału; ustawić ilość
powietrza i ciśnienie, zob. Ryc. 8, 9 i 10 oraz opis na str. 11.
10. Nacisnąć spust na rozpylaczu.

Uwaga:

Gdy urządzenie jest włączone, powietrze wylatuje z kapturka
powietrznego w sposób ciągły.
2. Odkręcić zbiornik z rozpylacza.
3. Wyregulować odpowiednio rurkę dopływową w zbiorniku
farby.
Zawartość zbiornika powinna dać się rozpylać tak, by nie
zostawało w nim prawie nic.
Rozpylanie na przedmioty poziome (Ryc. 6)
Przekręcić rurkę dopływową A tak, by była skierowana do
przodu.
Rozpylanie na przedmioty nad głową (Ryc. 7)
Przekręcić rurkę dopływową A tak, by była skierowana do tyłu.

9
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Regulacja efektu rozpylania

Po obluzowaniu nakrętki złączkowej (3) można przekręcić
kapturek powietrzny, by ustawić żądany wzorzec rozpylania.
!"

Uwaga!

Nie wolno naciskać spustu podczas regulowania kapturka.

Regulacja rozpylacza

Wybór efektów rozpylania
A = płaski strumień skierowany pionowo
do powierzchni poziomych
B = strumień skierowany poziomo
do powierzchni pionowych
C = strumień okrągły
do narożników, krawędzi i innych
trudno dostępnych miejsc

!

A

B

C

Regulacja ilości materiału

Do regulacji ilości materiału służy pokrętło regulacyjne.
+ skręt w prawo - więcej materiału
- skręt w lewo - mniej materiału

Metoda rozpylania

Wynik rozpylania w dużym stopniu zależy od stanu
powierzchni (jej gładkości i czystości) przed rozpylaniem. Z
tego względu należy ją dobrze przygotować i oczyścić z pyłu.
Powierzchnie, które nie mają być natryskiwane należy zakryć
taśmą i gazetami.
Należy zakryć gwinty i podobne elementy na natryskiwanym
przedmiocie.
Zaleca się wykonać próbne rozpylanie na tekturze lub
podobnym przedmiocie, aby dopasować regulację rozpylacza.

Ważna informacja:

Rozpocząć rozpylanie na właściwej powierzchni, unikając
zatrzymywania się.
Prawidłowo (Ryc. 11)
Należy zawsze trzymać rozpylacz w równej odległości ok.
5-15 cm od natryskiwanego obiektu.
Należy równomiernie przesuwać rozpylacz w poprzek, w górę
lub w dół, w zależności od żądanego efektu rozpylania.
Równomierny ruch rozpylacza poskutkuje jednolitą jakością
powierzchni.

Nieprawidłowo (Ryc. 12)
Nadmierne formowanie się mgiełki farby
skutkuje nierównomiernym wykończeniem
Jeśli materiał powlekający zgromadzi się w dyszy (2) i kapturku
powietrznym (1), należy oczyścić obydwie części
rozpuszczalnikiem lub wodą.

Przerwy w pracy

Wyłączyć urządzenie.
Umieścić rozpylacz w uchwycie.

16

PL
Wyłączanie i czyszczenie

Wynika to z dużej ilości powietrza.
5. Należy powtarzać powyższą procedurę, dopóki czysty
rozpuszczalnik lub woda nie zaczną wypływać z dyszy.
6. Wyłączyć urządzenie.
7. Następnie całkowicie opróżnić zbiornik. Uszczelkę zbiornika
należy zawsze czyścić z materiału powlekanego i sprawdzać,
czy nie jest uszkodzona.
8. Oczyścić zewnętrzne powierzchnie rozpylacza i zbiornika
szmatką zwilżoną rozpuszczalnikiem lub wodą.
9. Odkręcić nakrętkę złączkową. Zdjąć kapturek powietrzny.
Oczyścić kapturek i dyszę szczotką i rozpuszczalnikiem lub
wodą.
Uwaga:
Nie wolno czyścić dyszy lub otworów kanału powietrznego
ostrymi przedmiotami z metalu.

1. Wyłączyć urządzenie. Nacisnąć spust, aby materiał w
rozpylaczu spłynął z powrotem do zbiornika.
2. Odkręcić zbiornik. Przelać pozostały materiał powlekający do
oryginalnego pojemnika.
3. Szczotką oczyścić zbiornik i rurkę dopływową farby.
4. Napełnić zbiornik rozpuszczalnikiem lub wodą.
Dokręcić zbiornik na jego miejscu.

Należy stosować wyłącznie rozpuszczalniki o temp.
zapłonu powyżej 21°C.

Włączyć urządzenie i rozpylić rozpuszczalnik lub wodę do
zbiornika.
Jeśli rurka nie jest używana, rozpuszczalnik lub woda mogą
zgromadzić się poza zbiornikiem.

Rozwiązywanie problemów
Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Materiał
powlekający
nie jest
rozpylany

Dysza jest zatkana.
Rurka dopływowa farby jest zatkana.
Mały otwór w rurce dopływowej farby jest
zatkana.
Pokrętło regulacji materiału przekręcono za
bardzo w lewo (-).
Rurka dopływowa farby obluzowana.
W zbiorniku nie ma ciśnienia.

Oczyścić.
Oczyścić.
Oczyścić.

Materiał
powlekający
kapie z dyszy

Dysza jest obluzowana.
Dysza jest zużyta.
W kapturku powietrznym i dyszy zgromadził się
materiał.

Docisnąć.
Wymienić.
Oczyścić.

Cząsteczki
rozpylanego
materiału
zbyt duże

Materiał powlekający ma za dużą lepkość.
Za dużo materiału.
Pokrętło regulacji materiału przekręcono za
bardzo w prawo (+).
Zabrudzona dysza.
Filtr powietrza mocno zabrudzony.
Za małe ciśnienie w zbiorniku.

Rozcieńczyć.

Strumień
pulsuje

Materiał zaczyna się kończyć.
Mały otwór w rurce wznoszącej farby jest
zatkany.
Filtr powietrza mocno zabrudzony.

Napełnić.
Oczyścić.

Nałożono zbyt dużo materiału.

Przekręcić pokrętło
regulacji w lewo (-)

Odstęp od powlekanego przedmiotu zbyt duży.
Nałożono zbyt dużo materiału.

Zmniejszyć
odstęp.
Przekręcić pokrętło
regulacji w lewo (-).

Materiał powlekający
spływa
Zbyt dużo
materiału
powlekającego
(nadmierne rozpylanie)
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Przekręcić w prawo (+).
Docisnąć rurkę.
Docisnąć zbiornik.

Przekręcić pokrętło
regulacji w lewo (-).
Oczyścić.
Wymienić.
Docisnąć zbiornik.

Wymienić.
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