
IZPLAKOVANJE MATERIALA ZA SHRANJEVANJE

1. Aktivirajte zaklep sprožilca. 2.  Namestite vstavek in ga do 
1/3 napolnite z ustrezno 
čistilno tekočino za material, 
s katerim boste pršili. 

3. Pokrov navijte na posodico in 
priklopite posodico na 
razpršilnik.

4.  Postavite pogonski/varnostni 
ventil v položaj UP (GOR). 

5.  Krmiljenje tlaka nastavite v 
položaj Prime/Clean 
(priprava/čiščenje).

6. Sprostite varovalo sprožilca, 
obrnite razpršilnik na glavo in 
pritisnite sprožilec za 5 sekund. 

7. Šobo razpršilnika dajte 
v položaj UNCLOG 
(ODMAŠITEV). Postavite 
pogonski/varnostni ventil v 
položaj za pršenje, nato pa 
držite sprožilec 1 do 2 sekundi.

8. Vklopite zaklep sprožilca in 
za sprostitev tlaka postavite 
pogonski/varnostni ventil v 
položaj UP (GOR). Posodico 
za material odstranite in 
zavrzite.

NASTAVITEV/ZAČETEK NOVEGA OPRAVILA

1. Vklopite zaklep sprožilca in za 
sprostitev tlaka postavite 
pogonski/varnostni ventil 
v položaj UP (GOR). Posodico 
za material odstranite in 
zavrzite.

2. Odvijte ohišje ventila z 
razpršilnika, namestite filter, 
nato ga na novo sestavite. 

3. Namestite vstavek v posodico 
za material in jo napolnite z 
materialom. Navijte pokrovček 
na posodico z materialom in jo 
priklopite na razpršilnik.

4.  Da bi iz vstavka izpihali čim 
več zraka, rahlo nagnite 
razpršilnik, tako da je kontrolni 
ventil na najvišji točki.

5.  Stisnite vstavek, da izpihate 
zrak skozi kontrolni ventil, 
dokler material ne doseže 
kontrolnega ventila.

6.  Za pripravo postavite 
pogonski/varnostni ventil 
v položaj UP (GOR). Obrnite 
gumb za nadzor tlaka v položaj 
za polnjenje/čiščenje tako, da 
bo poravnan z rdečo 
indikatorsko piko.

7.  Sprostite zaklep sprožilca in 
sprožilec držite tri sekunde. 

8.  Gumb regulatorja tlaka obrnite 
v nasprotni smeri urnega 
kazalca do najnižjega tlaka. 
Pogonski/varnostni ventil 
prestavite v položaj DOWN 
(DOL) za pršenje. 

Filter

WARNINGOPOZORILO
Ta vodnik je namenjen za hitro referenco. Glejte priročnik za uporabo, ki je priložen razpršilniku, za celotna navodila o pravilni uporabi in vseh varnostnih nastavitvah.

Da preprečite možnost požara in eksplozije: Vedno priključite ozemljitveni kabel, kadar pršite vnetljive materiale ali materiale na podlagi nafte, ki tvorijo statično elektriko.

Vodnik za hitri začetek za ročne razpršilnike za zaščitni nanos
POZOR — Ta nastavitev tlaka za ročni razpršilnik se nastavlja drugače kot pri večjih razpršilnikih.

Najvišja nastavitev morebiti ne bo dala najboljšega ali primernega vzorca pršenja. Za podrobnosti preberite vodnik za hitri začetek. 
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NASTAVLJANJE TLAKA (maksimalni tlak NI primeren za vse materiale)

1.  Da bi zmanjšali pretirano 
pršenje in podaljšali trajanje 
baterije, vedno pršite pri 
najnižjem tlaku, ki še omogoča 
želeni vzorec pršenja. 

2.  Začnite s številčnico v položaju "1" in nato počasi povečujte v korakih 
po 1 ali manj, dokler ne dosežete želenega vzorca pršenja. Ročico za 
sprostitev tlaka postavite v položaj UP (GOR), da obrnete gumb za 
nadzor tlaka, nato pa ročico postavite v položaj DOWN (DOL) za 
pršenje.

3.  Če med proženjem utripa 
rumena lučka, je tlak nastavljen 
previsoko. Zmanjšajte tlak, 
dokler rumena lučka ne utripa 
več, povečajte velikost šobe ali 
materiala ne razredčite preveč. 

ČIŠČENJE

1. Vklopite zaklep sprožilca in 
za sprostitev tlaka postavite 
pogonski/varnostni ventil 
v položaj UP (GOR).

2.  Obrnite gumb za nadzor tlaka v 
položaj za polnjenje/čiščenje.

3. Odstranite posodico z 
razpršilnika in pokrovček s 
posodice. Odstranite vstavek in 
pokrovček. Pravilno odvrzite 
pokrovček in odvečni material. 

4. Vstavite nov vstavek v posodico 
in ga do 1/3 napolnite z ustrezno 
tekočino za izpiranje. Privijte 
pokrov in pritrdite posodico na 
razpršilnik. Razpršilnik 
pretresite, da ga očistite.

5.  Sprostite zaklep sprožilca, 
obrnite razpršilnik na glavo in 
ga 15 sekund prožite. 

6.  Šobo razpršilnika obrnite 
v položaj UNCLOG 
(ODMAŠITEV). Pogonski/ 
varnostni ventil postavite 
v položaj DOWN (DOL) za 
pršenje, obrnite razpršilnik na 
glavo in ga 2 sekundi prožite.

7. Aktivirajte zaklep sprožilca. 
Postavite pogonski/varnostni 
ventil v položaj UP (GOR). 
Odvijte šobo/varovalo 
z razpršilnika in ga namočite 
v tekočini za izpiranje. 
Odstranite posodico in 
tekočino pravilno zavrzite. 

8. Znova napolnite vstavek do 
1/3. Sprostite zaklep sprožilca, 
obrnite razpršilnik na glavo in 
ga približno 15 sekund prožite, 
da material znova steče po 
njem. 

9.  Za pršenje postavite 
pogonski/varnostni ventil v 
položaj DOWN (DOL). Popršite 
ostalo tekočino skozi sprednji 
del razpršilnika. Če razpršilnik 
ni popolnoma čist, ponovite 
koraka 8 in 9.

10. Vklopite zaklep sprožilca in za 
sprostitev tlaka postavite 
pogonski/varnostni ventil v 
položaj UP (GOR). 

11.  Odstranite vstavek za material 
in pokrovček ter ju pravilno 
zavrzite. Pravilno odvrzite 
uporabljeno tekočino.

12. Očistite sklop pršilne 
šobe/varovala s čisto tekočino 
za izpiranje. Po potrebi 
uporabite mehko ščetko. 
Odstranite filter za material. 

SHRANJEVANJE

Za shranjevanje napolnite posodico za material do 1/3 z mineralnim špiritom ali pa razredčite 120-ml stekleničko koncentrata Pump Armor s 120 ml 

vode v posodici za material in jo prečrpajte skozi črpalko. Tekočino za shranjevanje pravilno zavrzite. 
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