
CLĂTIREA MATERIALULUI DEPOZITAT

1. Cuplaţi siguranţa pârghiei de 
declanşare. 

2.  Montaţi şi umpleţi cămaşa la 1/3 cu 
lichid de curăţare corespunzător 
pentru materialul care urmează a fi 
pulverizat. 

3. Înfiletaţi capacul pe cuvă şi 
conectaţi cuva la pulverizator.

4.  Treceţi supapa de amorsare/ 
presurizare în poziţia SUS. 

5.  Setaţi controlul presiunii în poziţia 
Amorsare/Curăţare.

6. Decuplaţi siguranţa pârghiei, 
răsturnaţi pulverizatorul şi 
declanşaţi timp de 5 secunde. 

7. Întoarceţi duza în poziţia de 
DESFUNDARE. Treceţi supapa de 
amorsare/presurizare în poziţia 
pulverizare timp de 1- 2 secunde.

8. Trageţi siguranţa pârghiei de 
declanşare şi treceţi supapa de 
amorsare/presurizare în poziţia 
SUS pentru depresurizare. 
Demontaţi şi eliminaţi cuva cu 
material.

SETAREA/ÎNCEPEREA UNEI NOI OPERAŢII

1. Trageţi siguranţa pârghiei de 
declanşare şi treceţi supapa de 
amorsare/presurizare în poziţia 
SUS pentru depresurizare. 
Demontaţi şi eliminaţi cuva cu 
material.

2. Defiletaţi carcasa supapei frontale 
de pe pulverizator, montaţi filtrul, 
apoi remontaţi. 

3. Montaţi cămaşa pe cuva cu 
material şi umpleţi cu material. 
Înfiletaţi capacul pe cuva cu 
material şi conectaţi cuva la 
pulverizator.

4.  Pentru a purja cantitatea maximă 
de aer din cămaşă, înclinaţi 
pulverizatorul uşor astfel încât 
supapa de reţinere să fie în punctul 
cel mai ridicat.

5.  Comprimaţi cămaşa pentru a purja 
aer prin supapa de reţinere până 
când materialul ajunge la supapa de 
reţinere.

6.  Treceţi supapa de amorsare/ 
presurizare în poziţia SUS, de 
amorsare. Rotiţi butonul pentru 
controlul presiunii în poziţia de 
amorsare/curăţare, în linie cu 
punctul indicator roşu.

7.  Decuplaţi siguranţa pârghiei şi 
declanşaţi pulverizatorul timp de 
3 secunde. 

8.  Rotiţi butonul de control al presiunii 
spre stânga la cea mai scăzută 
presiune. Treceţi supapa de 
amorsare/presurizare în poziţia 
JOS pentru pulverizare. 

Filtru

WARNINGAVERTISMENT
Acest ghid trebuie considerat o referinţă rapidă. Consultaţi Manualul de utilizare furnizat împreună cu pulverizatorul pentru instrucţiuni complete privind utilizarea corespunzătoare şi 

toate avertismentele privind siguranţa. 
Pentru a contribui la prevenirea apariţiei focului şi exploziilor: Conectaţi întotdeauna cablul de împământare furnizat când pulverizaţi materiale inflamabile sau materiale pe bază de ulei 

care pot produce energie electrostatică.

Ghid de pornire rapidă pentru pulverizatoare ţinute în mână, 

ATENŢIE - Setarea pentru presiune pentru acest pulverizator ţinut în mână este reglată într-un mod diferit faţă de pulverizatoarele mai mari.

Este posibil ca setarea maximă să nu ofere cele mai bune rezultate sau un model corespunzător în evantai. Pentru detalii, citiţi Ghidul de pornire rapidă. 

pentru pulverizarea de strat de protecţie
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AJUSTAREA PRESIUNII (Presiunea maximă NU este corespunzătoare pentru toate 
materialele)

1.  Pentru a reduce pulverizarea 
excesivă şi pentru a extinde durata 
de viaţă a bateriei, pulverizaţi 
întotdeauna cu cea mai scăzută 
presiune care produce modelul dorit 
de pulverizare. 

2.  Începeţi cu selectorul la 1 şi creşteţi treptat în paşi de câte 1 unitate sau mai 
puţin până când obţineţi modelul de pulverizare dorit. Treceţi mânerul de 
depresurizare în poziţia SUS pentru a roti butonul de control al presiunii, apoi 
readuceţi mânerul în poziţia JOS pentru pulverizare.

3.  Dacă lampa galbenă se aprinde 
intermitent în timpul declanşării, 
presiunea este setată la un nivel 
prea ridicat. Reduceţi presiunea 
până când lampa galbenă 
încetează să mai clipească, măriţi 
dimensiunea duzei sau nu mai 
subţiaţi materialul la acelaşi nivel. 

CURĂŢAREA

1. Trageţi siguranţa pârghiei de 
declanşare şi treceţi supapa de 
amorsare/presurizare în poziţia 
SUS pentru depresurizare.

2.  Rotiţi butonul de control al presiunii 
în poziţia amorsare/curăţare.

3. Scoateţi cuva din pulverizator şi 
capacul din cuvă. Scoateţi cămaşa 
cu material şi capacul. Eliminaţi 
cămaşa şi excesul de material în 
mod corespunzător. 

4. Introduceţi o cămaşă nouă în cuvă 
şi umpleţi la 1/3 cu lichid de clătire 
corespunzător. Înşurubaţi capacul 
şi ataşaţi cuva la pulverizator. 
Scuturaţi pulverizatorul pentru a-l 
curăţa.

5.  Decuplaţi siguranţa pârghiei, 
răsturnaţi pulverizatorul şi 
declanşaţi timp de 15 secunde. 

6.  Întoarceţi duza în poziţia de 
DESFUNDARE. Treceţi supapa de 
amorsare/presurizare în poziţia JOS 
în poziţia pulverizare, răsturnaţi 
pulverizatorul şi declanşaţi 
pulverizatorul timp de 2 secunde.

7. Cuplaţi siguranţa pârghiei de 
declanşare. Treceţi supapa de 
amorsare/presurizare în poziţia 
SUS. Defiletaţi duza/protecţia de pe 
pulverizator şi îmbibaţi cu lichid de 
clătire. Scoateţi cuva şi eliminaţi 
lichidul în mod corespunzător. 

8. Umpleţi cămaşa din nou la 1/3. 
Decuplaţi siguranţa pârghiei, 
răsturnaţi pulverizatorul şi 
declanşaţi pulverizatorul timp de 
15 secunde pentru a recircula 
materialul. 

9.  Treceţi supapa de amorsare/ 
presurizare în poziţia JOS pentru 
pulverizare. Pulverizaţi cantitatea 
rămasă de lichid prin partea din faţă a 
pulverizatorului. Dacă pulverizatorul 
nu este complet curat, repetaţi 
etapele 8 şi 9.

10. Trageţi siguranţa pârghiei de 
declanşare şi treceţi supapa de 
amorsare/presurizare în poziţia 
SUS pentru depresurizare. 

11.  Scoateţi cămaşa cu material şi 
capacul şi eliminaţi în mod 
corespunzător. Eliminaţi lichidul 
uzat în mod corespunzător.

12. Curăţaţi ansamblul duză de 
pulverizare/protecţia cu lichid de 
clătire curat. Utilizaţi o perie moale 
dacă este necesar. Scoateţi filtrul 
pentru material. 

DEPOZITARE

Pentru depozitare, umpleţi cuva la 1/3 cu benzină pentru vopsea sau diluaţi o sticlă de 113 gr. de concentrat Pump Armor cu 113 gr. de apă în cuva cu material şi 
treceţi prin pompă. Eliminaţi lichidul pentru depozitare în mod corespunzător. 
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