
VYPLÁCHNUTÍ SKLADOVACÍHO MATERIÁLU

1. Zajistěte spoušť. 2.  Nasaďte vložku a naplňte ji do 
1/3 vhodnou čisticí kapalinou nebo 
materiálem, který chcete stříkat. 

3.  Na nádobu našroubujte víko a 
připojte nádobu ke stříkací pistoli.

4.  Nastavte plnicí/pojistný ventil do 
HORNÍ polohy. 

5.  Nastavte regulaci tlaku do polohy 
Prime/Clean (plnění/čištění).

6.  Odjistěte pojistku spouště, otočte 
stříkací pistoli vzhůru nohama a 
na 5 sekund stiskněte spoušť. 

7.  Trysku otočte zpět do polohy 
UVOLNIT. Nastavte plnicí/pojistný 
ventil do polohy stříkání a na 
1—2 sekundy stiskněte spoušť.

8.  Zapojte pojistku spouště a uveďte 
plnicí/pojistný ventil do polohy 
NAHORU, aby se uvolnil tlak. 
Sejměte a zlikvidujte nádobku na 
materiál.

SESTAVENÍ/ZAHÁJENÍ NOVÉ PRÁCE

1. Zapojte pojistku spouště a uveďte 
plnicí/pojistný ventil do polohy 
NAHORU, aby se uvolnil tlak. 
Sejměte a zlikvidujte nádobku na 
materiál.

2.  Sejměte ze stříkací pistole kryt 
ventilu, nasaďte filtr a proveďte 
zpětnou montáž. 

3.  Instalujte vložku do nádobky na 
materiál a naplňte ji materiálem. Na 
nádobku na materiál našroubujte 
víko a připojte nádobku ke stříkací 
pistoli.

4.  Abyste z vložky vypustili maximální 
množství vzduchu, jemně stříkací 
pistoli nakloňte, aby byl pojistný 
ventil v nejvyšším bodě.

5.  Stisknutím vložky proveďte 
odvzdušnění pojistným ventilem, 
dokud se v pojistném ventilu 
neobjeví materiál.

6.  Nastavte plnicí/pojistný ventil 
NAHORU do polohy plnění. Otočte 
knoflík pro regulaci tlaku do polohy 
Prime/Clean (plnění/čištění) až k 
červené kontrolní tečce.

7.  Uvolněte pojistku spouště a na 
3 sekundy spoušť stiskněte. 

8.  Otočte knoflíkem pro regulaci tlaku 
proti směru hodinových ručiček až 
do nejnižší polohy. Uveďte plnicí/ 
pojistný ventil DOLŮ do 
rozstřikovací polohy. 

Filtr

WARNINGVAROVÁNÍ
Tato příručka slouží jako stručná referenční příručka. Kompletní pokyny týkající se správného používání a veškerá bezpečnostní upozornění najdete v provozní příručce 

dodané se stříkací pistolí.
Předcházení požáru a výbuchu: Při stříkání hořlavých materiálů nebo olejových materiálů způsobujících výboje statické elektřiny vždy používejte dodaný zemnicí kabel.

Stručná příručka pro ruční stříkací pistole s ochranným povlakem
POZOR — Nastavení tlaku ruční stříkací pistole se provádí jinak než v případě větších stříkacích pistolí.

Maximální nastavení nemusí znamenat nejlepší ani vhodný paprsek vějíře. Podrobnosti naleznete ve stručné příručce. 
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NASTAVENÍ TLAKU (Maximální tlak NENÍ vhodný pro všechny materiály)

1.  Chcete-li omezit rozstřik a prodloužit 
životnost baterie, vždy při stříkání 
používejte nejnižší tlak, při kterém lze 
dosáhnout požadovaného vzorku 
stříkání. 

2.  Začněte na hodnotě „1“ a postupně zvyšujte v krocích po „1“ nebo menších, 
dokud nedosáhnete požadovaného vzorku stříkání. Před otočením knoflíku pro 
regulaci tlaku uveďte rukojeť pro uvolnění tlaku do HORNÍ polohy a před 
stříkáním uveďte rukojeť zpět do DOLNÍ polohy.

3.  Pokud při stisknutí spouště bliká 
žlutá kontrolka, je nastaven příliš 
vysoký tlak. Snižujte tlak, dokud 
žlutá kontrolka nepřestane blikat, 
zvětšete velikost trysky nebo tolik 
neřeďte materiál. 

ČIŠTĚNÍ

1. Zapojte pojistku spouště a uveďte 
plnicí/pojistný ventil do polohy 
NAHORU, aby se uvolnil tlak.

2.  Otočte knoflík pro regulaci tlaku do 
polohy Prime/Clean (plnění/čištění).

3.  Sejměte nádobku ze stříkací pistole 
a víko z nádobky. Vyjměte vložku 
s materiálem a sejměte víko. Víko a 
veškerý přebytečný materiál řádně 
zlikvidujte. 

4.  Vložte do nádobky novou vložku 
a naplňte ji do 1/3 vhodnou 
proplachovací kapalinou. 
Našroubujte víko a připojte 
nádobku ke stříkací pistoli. 
Třesením stříkací pistoli vyčistěte.

5.  Odjistěte pojistku spouště, otočte 
stříkací pistoli vzhůru nohama a 
na 15 sekund stiskněte spoušť. 

6.  Trysku otočte zpět do polohy 
UVOLNIT. Nastavte plnicí/pojistný 
ventil DOLŮ do polohy stříkání, 
otočte stříkací pistoli vzhůru 
nohama a na 2 sekundy stiskněte 
spoušť.

7.  Zajistěte spoušť. Nastavte 
plnicí/pojistný ventil do HORNÍ 
polohy. Sejměte ze stříkací pistole 
trysku/kryt a ponořte je do 
proplachovací kapaliny. Sejměte 
nádobku a kapalinu řádně 
zlikvidujte. 

8.  Naplňte vložku do 1/3. Uvolněte ze 
záběru zámek spouště, otočte 
stříkací pistoli vzhůru nohama a 
přibližně na 15 sekund stiskněte 
spoušť, aby materiál recirkuloval. 

9.  Uveďte plnicí/pojistný ventil do 
rozstřikovací polohy. Zbytek 
kapaliny vystříkejte přední částí 
stříkací pistole. Není-li stříkací 
pistole zcela čistá, opakujte kroky 
8 a 9.

10.  Zapojte pojistku spouště a uveďte 
plnicí/pojistný ventil do polohy 
NAHORU, aby se uvolnil tlak. 

11.  Vyjměte vložku na materiál a víko a 
řádně je zlikvidujte. Řádně 
zlikvidujte použitou kapalinu.

12.  Vyčistěte sestavu trysky a krytu 
čistou proplachovací kapalinou. 
V případě potřeby použijte jemný 
kartáč. Vyjměte filtr materiálu. 

SKLADOVÁNÍ

Před skladováním naplňte nádobku na materiál do 1/3 lakovým benzínem nebo v nádobce rozpusťte 4 unce (113 g) přípravku Pump Armor ve 4 uncích (113 g) vody a 
propláchněte čerpadlo. Skladovací kapalinu řádně zlikvidujte. 
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