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Ręczne urządzenia 
natryskowe do farb

ROZPOCZĘCIE PRACY / PŁUKANIE

ROZPOCZYNANIE NOWEJ PRACY LUB PONOWNE NAPEŁNIANIE KUBKA

NATRYSKIWANIE

REGULACJA CIŚNIENIA (funkc ja niedostępna w przypadku niektórych modeli urządzeń)

Ustaw zawór odpowietrzania/natryskiwa-
nia w pozycji UP, a następnie przytrzymaj 
wciśnięty spust przez 5 do 10 sekund. Odkręć i wymontuj kubek na materiał.

Ten poradnik ma charakter skrócony.  Pełne informacje dotyczące właściwego używania oraz wszystkie ostrzeżenia 
dotyczące bezpieczeństwa zawiera Instrukcja obsługi.OSTRZEŻENIE

Skrócony poradnik operatora

 
Podłącz urządzenie natryskowe do właściwie uziemionego gniazdka 
lub naładuj baterię do pełna i zainstaluj ją w urządzeniu natryskowym.

W przypadku natryskiwania 
przy użyciu materiałów 
olejnych napełnij kubek na 
materiał rozcieńczalnikiem 
lub olejnym płynem 
czyszczącym. W przypadku 
natryskiwania przy użyciu 
materiałów wodnych 
napełnij kubek na  
materiał wodą.

Załóż wkładkę kubka na materiał (opcjonalnie), 
napełnij kubek materiałem i przykręć go do 
urządzenia natryskowego.

Ustaw zawór odpowietrzania/
natryskiwania w pozycji UP,  
a następnie przytrzymaj wciśnięty 
spust przez 5 do 10 sekund.

Używając kawałka kartonu, 
przećwicz podstawowe 
techniki natryskiwania. 
Zakryj wszystkie elementy 

znajdujące się w jego  

otoczeniu, które nie mają 

być natryskiwane.

Trzymaj urządzenie natryskowe w odległości 
co najmniej 25 cm (10 cali) od powierzchni. 
Skieruj urządzenie natryskowe prosto w  
stronę powierzchni.

Podczas poruszania ręką kieruj urządzenie natryskowe  
za pomocą nadgarstka. Naciśnij spust po rozpoczęciu 
natrysku. Zwolnij spust przed zakończeniem natrysku.

Wyceluj dyszę urządzenia  
natryskowego w dolną krawędź poprzedniego 
pasa natrysku tak, aby każdy pas natrysku w 
połowie przykrywał poprzedni.

Aby ograniczyć straty podczas natryskiwania, zawsze 
należy natryskiwać przy najniższym ustawieniu ciśnienia, 
które zapewnia równomierny strumień natrysku.

W przypadku niektórych materiałów zbyt niskie ciśnienie 
może uniemożliwić natryskiwanie. Należy je wtedy zwiększyć.

Rozpocznij przy najniższym ustawieniu ciśnienia 
i dostosuj je, aby uzyskać żądane pokrycie.

początek ruchu

Zwiększanie 

ustawienia 

ciśnienia

naciśnięcie spustu zwolnienie spustu

WAŻNE! 

Podczas przerwy w  
natryskiwaniu zawsze używaj blokady spustu.

Przytrzymaj urządzenie natryskowe 
trochę powyżej kubka na materiał i 
usuń materiał z pompy.  
Usuń materiał z kubka.

Zwolnij spust i ustaw zawór odpowietrza-
nia/natryskiwania w pozycji DOWN — 
pozycja natryskiwania.
Teraz możesz rozpocząć natryskiwanie!

UWAGA: Jeśli z urządze-
nia nie wydobywa się 
farba, wyczyść zawór 
wejściowy przy użyciu 
narzędzia do przecho-
wywania i uruchamiania 
Pump Armor.  Patrz  
sekcja Czyszczenie 
zaworu wejściowego  
w Instrukcji obsługi.
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wykończenie
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PRZECHOWYWANIE (poniższe kroki należy wykonać przed przechowywaniem urządzenia natryskowego lub rozpoczęciem nowej pracy)

CZYSZCZENIE

Ustaw zawór odpowietrzania/
natryskiwania w pozycji UP i 
usuń materiał z kubka.

Ustaw zawór w pozycji UP —  
pozycja odpowietrzania.  
Zdejmij kubek na materiał i przewód ssący.

Usuń z butelki środka 
Pump Armor nakrętkę 
uniemożliwiającą  
otwarcie dzieciom i  
przykręć narzędzie do 
urządzenia natryskowego.  
UWAGA: Aby uzyskać  
najlepsze rezultaty,  
należy się upewnić,  
że butelka jest pełna.

Przytrzymaj  
urządzenie  
natryskowe w 
pozycji odwróconej 
nad pojemnikiem 
na odpady.

Zdejmij przewód wlotowy i przy użyciu 
śrubokrętu podważ siatkę. Wyczyść przy 
użyciu wody (lub płynu czyszczącego).

Podłącz ponownie 
przewód wlotowy i 
napełnij kubek ciepłą 
wodą z mydłem lub 
płynem czyszczącym.

Podłącz  
ponownie kubek 
i potrząśnij 
urządzeniem 
natryskowym, 
aby czysty  
płyn dotarł w  
każde miejsce. 

Ustaw zawór  
odpowietrzania/ 
natryskiwania w  
pozycji UP, a następnie przytrzymaj  
wciśnięty spust przez 10 do 15 sekund.  
Włącz blokadę spustu.

Umieść narzędzie  
Pump Armor nad wlotem materiału i dociśnij mocno, aż się zatrzyma. Ściskaj 
butelkę do momentu wypłynięcia środka Pump Armor przez przewód spustowy.

Zdejmij narzędzie  
Pump Armor i  
załóż nakrętkę uniemożliwiającą odkręcenie 
dzieciom na potrzeby przechowywania.

Podłącz przewód ssący i kubek 
na materiał. Ustaw zawór w 
pozycji DOWN — natryskiwanie.

Usuń zanieczyszczony 
płyn i wlej odpowiedni 
płyn czyszczący.

Odwróć końcówkę na pozycję UNCLOG i umieść zawór odpowietrza-
nia/natryskiwania w pozycji DOWN. Skieruj urządzenie natryskowe w 
kierunku obszaru na odpady i trzymaj naciśnięty spust do momentu, 
gdy w wodzie lub w płynie czyszczącym nie będzie farby.

Zdejmij zespół  
osłony dyszy  
natryskowej 
i przeczyść przy 
użyciu wody  
lub płynu  
czyszczącego.
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