
SAUGOJIMO MEDŽIAGOS IŠPLOVIMAS
1. Įspauskite gaiduko saugiklį. 2.  Sumontuokite ir įpilkite į įdėklą 

1/3 viso valomojo skysčio 
kiekio, tinkamo purškiamai 
medžiagai. 

3. Užsukite dangtelį ant taurės ir 
prijunkite purkštuvą.

4.  Pildymo/slėgio sumažinimo 
vožtuvą nukreipkite į padėtį 
AUKŠTYN. 

5.  Nustatykite slėgio valdiklį į 
pildymo/valymo padėtį.

6. Atlaisvinkite gaiduko 
užraktą, apverskite purkštuvą ir 
5 sekundes spauskite gaiduką. 

7. Antgalį pasukite atgal, 
į PRAVALYMO padėtį. 
Pildymo/slėgio sumažinimo 
vožtuvą nustatykite ties 
purškimo padėtimi ir 
1–2 sekundes laikykite 
nuspaudę gaiduką.

8. Įjunkite gaiduko užraktą ir 
pildymo/slėgio sumažinimo 
vožtuvą perjunkite Į VIRŠŲ, 
kad išleistumėte slėgį. 
Nuimkite ir išmeskite 
medžiagos taurę.

PARENGIMAS / NAUJOS UŽDUOTIES PRADŽIA
1. Įspauskite gaiduko užraktą ir 

pildymo/slėgio sumažinimo 
vožtuvą perjunkite Į VIRŠŲ, 
kad išleistumėte slėgį. Nuimkite 
ir išmeskite medžiagos taurę.

2. Atsukite priekinio vožtuvo 
korpusą nuo purkštuvo, 
uždėkite filtrą, po to vėl 
surinkite. 

3. Įdėkite įdėklą į medžiagos 
taurę ir pripildykite medžiagos. 
Užsukite dangtelį ant 
medžiagos taurės ir prijunkite 
taurę prie purkštuvo.

4.  Norėdami išpurkšti iš įdėklo 
didžiausią oro kiekį, šiek tiek 
palenkite purkštuvą, kad 
kontrolinis vožtuvas būtų 
aukščiausiame taške.

5.  Paspauskite įdėklą, kad 
išpurkštumėte orą per kontrolinį 
vožtuvą, kol medžiaga pasieks 
kontrolinį vožtuvą.

6.  Nustatykite pildymo/slėgio 
sumažinimo vožtuvą 
AUKŠTYN, į purškimo padėtį. 
Pasukite slėgio reguliatorių į 
pildymo/valymo padėtį, ties 
raudonu indikatoriaus tašku.

7.  Ištraukite gaiduko užraktą ir 
spauskite purkštuvo gaiduką 
3 sekundes. 

8.  Slėgio reguliatorių pasukite 
prieš laikrodžio rodyklę į 
žemiausią padėtį. Nustatykite 
pildymo/slėgio sumažinimo 
vožtuvą ŽEMYN, į purškimo 
padėtį. 

Filtras

WARNINGĮSPĖJIMAS
Šis vadovas pateikiamas greitam susipažinimui. Žr. su purkštuvu pateiktą naudojimo vadovą, kuriame pateikiamos išsamios tinkamo naudojimo

instrukcijos ir visi saugos įspėjimai.
Kaip apsisaugoti nuo gaisro ir sprogimo: purkšdami degias medžiagas ar statinę įkrovą sukeliančias aliejines medžiagas visada prijunkite pateiktą įžeminimo laidą.

Trumpasis rankinių purkštuvų su apsaugine danga vadovas
DĖMESIO! Šio rankinio purkštuvo slėgis nustatomas kitaip, nei didesnių purkštuvų.

Nustačius didžiausią reikšmę nebūtinai bus pasiektas geriausias arba tinkamiausias purškimo pobūdis. 
Norėdami išsamesnės informacijos skaitykite trumpąjį vadovą. 
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SLĖGIO REGULIAVIMAS (Didžiausias slėgis tinka NE visoms medžiagoms)

1.  Norėdami sumažinti purškimo 
perteklių ir prailginti 
akumuliatoriaus tarnavimo laiką, 
visada purkškite nustatę 
mažiausią slėgį, kuriuo galima 
išgauti pageidaujamą purškimo 
pobūdį. 

2.  Pradėkite nuo ratuko nustatymo ties „1“ ir palaipsniui didinkite 
padalomis po „1“ arba mažiau, kol bus gautas pageidaujamas 
purškimo pobūdis. Nustatykite slėgio sumažinimo rankeną į padėtį 
AUKŠTYN, kad galėtumėte sukti slėgio reguliatorių, po to grąžinkite 
rankeną į padėtį ŽEMYN ir purkškite.

3.  Jei spaudžiant gaiduką mirksi 
geltona lemputė, nustatytas per 
aukštas slėgis. Mažinkite slėgį, 
kol geltona lemputė nebemirksės, 
padidinkite antgalio dydį arba 
neretinkite medžiagos tiek daug. 

VALYMAS
1. Įspauskite gaiduko užraktą ir 

pildymo/slėgio sumažinimo 
vožtuvą perjunkite Į VIRŠŲ, 
kad išleistumėte slėgį.

2.  Pasukite slėgio reguliatorių į 
pildymo/valymo padėtį.

3. Nuimkite nuo purkštuvo taurę ir 
nuo jos nuimkite dangtelį. 
Ištraukite medžiagos įdėklą ir 
nuimkite dangtelį. Tinkamai 
išmeskite dangtelį ir visą 
medžiagos perteklių. 

4. Į taurę įdėkite naują įdėklą ir 
pripildykite 1/3 viso kiekio 
tinkamu plovimo skysčiu. 
Užsukite dangtelį ir pritvirtinkite 
taurę prie purkštuvo. 
Pakratykite purkštuvą, kad jį 
išvalytumėte.

5.  Atjunkite gaiduko užraktą, 
apverskite purkštuvą ir 
15 sekundžių laikykite 
nuspaudę gaiduką. 

6.  Antgalį pasukite atgal, 
į PRAVALYMO padėtį. 
Nustatykite pildymo/slėgio 
sumažinimo vožtuvą ŽEMYN, 
į purškimo padėtį, apverskite 
purkštuvą ir 2 sekundes 
spauskite purkštuvo gaiduką.

7. Įspauskite gaiduko saugiklį. 
Pildymo/slėgio sumažinimo 
vožtuvą nukreipkite į padėtį 
AUKŠTYN. Atsukite dangtelį/ 
apsaugą nuo purkštuvo ir 
pamirkykite plovimo skystyje. 
Nuimkite tautę ir tinkamai 
pašalinkite skystį. 

8. Pripilkite į įdėklą 1/3 viso 
kiekio. Ištraukite gaiduko 
užraktą, apverskite purkštuvą ir 
maždaug 15 sekundžių 
spauskite purkštuvo gaiduką, 
kad medžiaga recirkuliuotų. 

9.  Pildymo/slėgio sumažinimo 
vožtuvą nukreipkite ŽEMYN, 
į purškimo padėtį. Išpurkškite 
likusį skysčio kiekį per priekinę 
purkštuvo dalį. Jei purkštuvas 
nevisiškai švarus, pakartokite 
8 ir 9 veiksmus.

10. Įjunkite gaiduko užraktą ir 
pildymo/slėgio sumažinimo 
vožtuvą perjunkite Į VIRŠŲ, 
kad išleistumėte slėgį. 

11.  Išimkite medžiagos įdėklą ir 
nuimkite dangtelį bei tinkamai 
juos pašalinkite. Tinkamai 
pašalinkite panaudotą skystį.

12. Išplaukite purškimo antgalio/ 
apsaugos mazgą švariu plovimo 
skysčiu. Jei reikia, naudokite 
švelnų šepetėlį. Išimkite 
medžiagos filtrą. 

LAIKYMAS
Saugojimui pripildykite medžiagos taurę 1/3 viso kiekio mineraliniu spiritu arba medžiagos taurėje praskieskite 4 uncijų „Pump Armor“ koncentrato 
buteliuką 4 uncijomis vandens ir praleiskite per siurblį. Tinkamai pašalinkite saugojimo skystį. 
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