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                                                   Ford Paint Gun 
Οδηγίες χρήσης 
Πίεση ψεκασμού: 0,1-0,2 bar Ροή: 800ML/min 
Μέγιστος  Συντελεστής  Ιξώδους: 70DIN-S 
1. Εφαρμογή – Paint Gun 

Αυτό το εργαλείο είναι σχεδιασμένο για τον  ψεκασμό χρωμάτων βασισμένων σε διαλύτες 
και υδατοδιαλυτά χρώματα. 
Είναι σχεδιασμένο μόνο για οικιακή χρήση. Δεν συνιστάται  για βαφή υφασμάτων. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την δική σας ασφάλεια, διαβάστε τις οδηγίες  χρήσης και τις γενικές 
οδηγίες  ασφαλείας  προσεκτικά  πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Τα  ισχυρά εργαλεία 
όταν δίνονται σε άλλους  χρήστες, πρέπει να είναι  μαζί και αυτές  οι οδηγίες. 
 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση : Ελέγξτε την ειδική ετικέτα 
Ισχύς: 400W 
Πίεση ψεκασμού: 0,1-0,2 bar 
Ροή: 800ML/min 
Μέγιστος  Συντελεστής  Ιξώδους: 70DIN-S 
Ακροφύσιο: Φ2.5mm 
Χωρητικότητα: 900ml 
Μήκος Καλωδίου: 2 μέτρα 
 
3. Περιγραφή 
1. Μονάδα Paint Gun 
2. Μοτέρ 
3. Έξυπνη επιλογή ακροφύσιου 
4. Λάστιχο άκρης 
5. Καπάκι αέρα 
6. Ακροφύσιο (διάμετρος 2.0 χιλ, 2,5 χιλ, 3.0 χιλ) 
7. Δακτύλιος  σφραγίσματος  τύπου Υ 
8. Μοχλός  φάρδους  ψεκασμού 
9. Κεφαλή Ψεκασμού 
10. Περίβλημα  μονάδας  ψεκασμού 
11. Σκανδάλη 
12. Καπάκι  γρήγορου  γεμίσματος  
13. Επένδυση στεγανοποίησης 
14. Δακτυλίδι 
15. Σωλήνας  Συλλογής  
16. Βαλβίδα ελέγχου συναρμολόγησης 
16.1 Βαλβίδα ελέγχου μάνικας  1  
16.2 Βαλβίδα ελέγχου 
16.3 Ελατήριο 
16.4 Βαλβίδα ελέγχου μάνικας  2 
16.5 Βαλβίδα  προέκτασης 
17. Δοχείο 
18. Κουμπί ελέγχου ψεκασμού 
19. Κλειδαριά  γρήγορης  απελευθέρωσης 
20. Μοχλός διακόπτη σκανδάλης 
21. Γάντζος 
22. Φίλτρο 
23. Κάλυμμα φίλτρου 
24. Ιξωδόμετρο 
25. Βελόνα  καθαρισμού 
26. Βούρτσα  Καθαρισμού 
27. Κλειδί Ψεκασμού 
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Περιεχόμενο Συσκευασίας 

1 Paint Gun 
1 Μεζούρα Ιξώδους 
1 Βελόνα καθαρισμού 
1 Οδηγίες Χρήσης 
 
Εάν οτιδήποτε λείπει από την συσκευασία ή είναι χαλασμένο, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τον προμηθευτή σας. 
 Αφαιρέστε όλα τα υλικά  συσκευασίας. 
 Αφαιρέστε τα υπολείμματα  συσκευασίας  ή τα ένθετα συσκευασίας (αν υπάρχουν) 
 Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι ολοκληρωμένο. 
 Ελέγξτε εάν η συσκευή, το καλώδιο, η πρίζα και όλα τα εξαρτήματα  δεν έχουν φθορές 

από την μεταφορά. 
 Κρατήστε τα υλικά  συσκευασίας  όσο περισσότερο είναι δυνατό (έως τη λήξη της 

εγγύησης) και έπειτα  ανακυκλώστε σύμφωνα  με  τους τοπικούς  κανονισμούς. 
Προειδοποίηση: Τα  υλικά  συσκευασίας  δεν είναι  παιχνίδια. Τα  παιδιά  δεν πρέπει να 
παίζουν με τις πλαστικές  σακούλες. Υπάρχει κίνδυνος  ασφυξίας.  
 
5. Γενικές οδηγίες ασφαλείας ισχυρού εργαλείου 
Διαβάστε όλες  τις  οδηγίες , τις  προειδοποιήσεις  και οδηγίες, χρήσης. Η μη τήρηση των 
οδηγιών και των προειδοποιήσεων μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, 
πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό. Αποθηκεύεστε τις οδηγίες  και τις  προειδοποιήσεις  για 
μελλοντική αναφορά. Ο όρος «ισχυρό εργαλείο» στις ειδοποιήσεις ασφαλείας, αναφέρεται 
στην κύρια συσκευή  που λειτουργεί με ρεύμα (έχει καλώδιο) ή με μπαταρία. 
 
5.1 Οδηγίες Ασφαλείας 
Οι παρακάτω  ορισμοί  περιγράφουν το επίπεδο αυστηρότητας  κάθε λέξης. Παρακαλούμε 
διαβάστε τις  οδηγίες  και προσέξτε ιδιαίτερα αυτά τα σύμβολα. 
ΚΝΔΥΝΟΣ: Σημαίνει άμεσα επικίνδυνη κατάσταση στην οποία, εάν δεν την αποφύγετε, 
μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαίνει δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση στην οποία, εάν δεν την 
αποφύγετε, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σημαίνει  δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση στην οποία, εάν δεν την αποφύγετε, 
μπορεί να προκαλέσει μικρό ή μέτριο τραυματισμό. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημαίνει μια  πρακτική  που δεν σχετίζεται με προσωπικό τραυματισμό. Εάν 
δεν την αποφύγετε, μπορεί να  προκαλέσει φθορές στην περιουσία. 
  
       6. Ασφάλεια χώρου εργασίας 
 Διατηρήστε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι και 

σκοτεινοί χώροι μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα. 
 Μην χρησιμοποιείτε το ισχυρό εργαλείο σε δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον, για 

παράδειγμα, εάν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ισχυρά εργαλεία 
παράγουν σπίθες  που μπορεί να  προκαλέσουν ανάφλεξη σε σκόνη ή σε αέρια. 

 Κρατήστε τα  παιδιά και τους  θεατές  σε απόσταση όταν λειτουργεί το ισχυρό εργαλείο. 
Οι οδηγίες  μπορεί να προκαλέσουν απώλεια του ελέγχου. 

 
       7. Ηλεκτρική Ασφάλεια 
 Το ισχυρό εργαλείο πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε την πρίζα 

με κανένα τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε βύσματα  με  γειωμένα  ισχυρά εργαλεία. Μη 
τροποποιημένες  πρίζες και καλώδια μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 Αποφύγετε την σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, 
θερμάστρες και ψυγεία. Αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας  εάν το σώμα 
σας είναι γειωμένο. 
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 Μην εκθέτετε τα ισχυρά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρό περιβάλλον. Η εισχώρηση νερού 
σε ένα ισχυρό εργαλείο θα  αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να 
μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε από το ρεύμα το ισχυρό εργαλείο. 
Κρατήστε μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές επιφάνειες ή κινούμενα μέρη. Το 
κατεστραμμένο ή μπερδεμένο καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 Όταν χρησιμοποιείτε το ισχυρό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείστε μία 
προέκταση κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους. Η χρήση κατάλληλου καλωδίου μειώνει 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 Εάν η χρήση του ισχυρού εργαλείου σε περιβάλλον με υγρασία  δεν μπορεί να 
αποφευχθεί, χρησιμοποιείστε συσκευές υπολειπόμενου ρεύματος  με παρεχόμενη 
προστασία (RCD). Η χρήση RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να ελέγχετε πάντα εάν η παροχή του ρεύματος  ανταποκρίνεται στην  
τάση που αναγράφεται  στην αντίστοιχη  πλακέτα. 
 
8. Προσωπική ασφάλεια 

 Να είστε προσεκτικοί. Να παρακολουθείτε τι κάνετε και χρησιμοποιήστε την κοινή 
λογική όταν χρησιμοποιείτε το ισχυρό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε το ισχυρό 
εργαλείο αν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. 
Μια στιγμή απροσεξίας  όταν χρησιμοποιείτε το ισχυρό εργαλείο, μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. 

 Χρησιμοποιείστε εξοπλισμό ασφαλείας. Να  φοράτε  πάντα  προστατευτικά γυαλιά. Η 
χρήση εξοπλισμού ασφαλείας  όπως μάσκα  για τη σκόνη, όχι δερμάτινα προστατευτικά 
παπούτσια, σκληρό κράνος ή προστατευτικά  ακοής, όποτε είναι απαραίτητα , θα 
μειώσουν τον κίνδυνο  προσωπικού τραυματισμού. 

 Αποφύγετε τις ενεργοποιήσεις  από ατύχημα (κατά λάθος). Βεβαιωθείτε ότι ο 
διακόπτης είναι στη θέση OFF  πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα. Εάν κρατάτε την 
συσκευή με το δάκτυλό σας  πάνω στο διακόπτη ή εάν συνδέσετε το ισχυρό εργαλείο 
στο ρεύμα όταν ο διακόπτης είναι στη θέση ON, είναι  πιο πιθανό να δημιουργηθούν 
ατυχήματα. 

 Μην φτάνετε πολύ ψηλά. Κρατήστε τα  πόδια σας  σταθερά  στο έδαφος  συνεχώς. 
Αυτό θα σας επιτρέψει να ελέγχετε το εργαλείο σε απρόβλεπτες  περιπτώσεις.  

 Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα 
ρούχα και τα γάντια   μακριά από το ισχυρό εργαλείο. Τα  φαρδιά ρούχα, το κοσμήματα 
ή τα μακριά  μαλλιά  μπορεί να μπλεχτούν στα κινούμενα εξαρτήματα.  

 
       9. Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας για Πιστόλια Βαφής. 
 Απενεργοποιήστε το εργαλείο πριν το τοποθετήσετε οπουδήποτε. 
 Μην βάζετε τίποτα  μπροστά  στο ακροφύσιο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

ηλεκτροπληξία. 
 Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο δίπλα σε εύφλεκτα υλικά ή σε μέρη  που υπάρχουν 

εύφλεκτα αέρια. 
 Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για να ψεκάσετε εύφλεκτες  μπογιές και 

διαλυτικά με βαθμό ανάφλεξης λιγότερο από 38ο C. 
 Ποτέ μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φωτιά ή σε οποιαδήποτε συσκευή με πιλοτική 

φωτιά. Μην καπνίζετε όταν ψεκάζετε. 
 Μην στοχεύετε με το ακροφύσιο κάποιον άλλο άνθρωπο ή ζώο. Μην επιτρέπετε να 

έρθει το σπρέι σε άμεση επαφή με το δέρμα.  
 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλός εξαερισμός επειδή μπορεί να  παραχθούν τοξικά αέρια. 
 Προσέξτε για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να  προκληθεί από το υλικό που θα ψεκαστεί 

και συμβουλευτείτε την ετικέτα του δοχείου ή τις οδηγίες  που παρέχονται  από τον 
κατασκευαστή.   

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να  φοράτε  πάντα  προστατευτικά  γυαλιά. Τα καθημερινά  γυαλιά δεν 
είναι  προστατευτικά  γυαλιά. Επίσης  χρησιμοποιείστε μάσκα  προσώπου ή σκόνης  εάν το 
χρησιμοποιείτε  σε  περιβάλλον  με σκόνη. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση αυτού του εργαλείου μπορεί να  προκαλέσει σοβαρούς και 
μόνιμους αναπνευστικούς  ή άλλους  τραυματισμούς. Να  χρησιμοποιείτε  πάντα 
προστατευτικά  του αναπνευστικού, ειδικά  για εκρήξεις  αερίων. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε  πάντα κατάλληλα  προστατευτικά  ακοής. Κάτω  από μερικές 
περιπτώσεις  και διάρκεια  χρήσης, ο θόρυβος  από αυτό το προϊόν, μπορεί να συμβάλει 
στην απώλεια ακοής.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε, τοποθετείστε το εργαλείο πλάγια σε μια σταθερή 
επιφάνεια, έτσι ώστε να μην προκληθεί  πτώση ή βλάβη.  
 
      10. Χρήση ισχυρού εργαλείου και φροντίδα 
 Μην περιμένετε το ισχυρό εργαλείο να κάνει  περισσότερα  από όσα μπορεί. 

Χρησιμοποιείστε το αντίστοιχο εργαλείο ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε. Ένα ισχυρό 
εργαλείο επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα και είναι  πιο ασφαλές όταν 
χρησιμοποιείται  για  τον σκοπό τον οποίο σχεδιάστηκε.  

 Μην χρησιμοποιείτε το ισχυρό εργαλείο εάν ο διακόπτης ενεργοποίησης δεν 
λειτουργεί. Ένα ισχυρό εργαλείο με χαλασμένο διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να 
επισκευαστεί. 

 Αποσυνδέστε το καλώδιο  από το ρεύμα  πριν κάνετε τις  ρυθμίσεις, αλλάξετε 
εξαρτήματα  ή αποθηκεύσετε το ισχυρό εργαλείο. Αυτά  τα  προληπτικά  μέτρα 
ασφαλείας  μειώνουν τον κίνδυνο να ενεργοποιηθεί κατά  λάθος  το ισχυρό εργαλείο.  

 Αποθηκεύστε τα ισχυρά εργαλεία  όταν δεν χρησιμοποιούνται, μακριά  από παιδιά και 
μην επιτρέπετε σε ανθρώπους  που δεν είναι εξοικειωμένοι με ισχυρά εργαλεία ή με τις 
οδηγίες  λειτουργίας  τους. Τα ισχυρά εργαλεία είναι δυνητικά επικίνδυνα στα χέρια 
ανεκπαίδευτων χρηστών. 

 Ελέγξτε για εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή εμπλοκή στα κινούμενα μέρη, σπασίματα ή 
άλλα χαρακτηριστικά  που μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του ισχυρού 
εργαλείου. Εάν είναι κατεστραμμένο το  ισχυρό εργαλείο, πρέπει να επισκευαστεί. 
Πολλά ατυχήματα έχουν προκληθεί από την κακή συντήρηση των ισχυρών εργαλείων. 

 Χρησιμοποιείστε όλα τα μέρη του ισχυρού εργαλείου, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες 
και με τον τρόπο που προορίζονται για κάθε τύπο ισχυρού εργαλείου, λαμβάνοντας 
υπόψιν τις συνθήκες εργασίας στις  οποίες  πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 
Χρησιμοποιώντας  ένα ισχυρό εργαλείο με τρόπο για τον οποίο δεν είναι προορισμένο, 
μπορεί να οδηγήσει σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. 

       11. Σέρβις 
 Σέρβις στο ισχυρό εργαλείο πρέπει να γίνεται από κάποιον εξειδικευμένο, 

χρησιμοποιώντας  μόνο τυποποιημένα ανταλλακτικά. Αυτό θα διασφαλίσει ότι 
πληρούνται  τα απαιτούμενα  πρότυπα  ασφαλείας. 

 
      12. Σύμβολα  
Στην ετικέτα  χαρακτηριστικών  πάνω  στο εργαλείο σας , υπάρχουν συγκεκριμένα σύμβολα. 
Αυτά αντιπροσωπεύουν επιπλέον  πληροφορίες  για το προϊόν ή οδηγίες  για τη χρήση του.  
Συμμορφώνεστε με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. 
Για την μείωση πιθανότητας τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει τις οδηγίες 
χρήσης. 
Μην  πετάτε τις  παλιές  συσκευές  όπως  τα οικιακά  απορρίμματα. 
Διπλή μόνωση  
Χρήση μόνο σε κλειστά δωμάτια 
Μην  πετάτε στο νερό 
Μην  πετάτε στη φωτιά 
 
 
13. Λειτουργία  
Προειδοποίηση: για να μειωθεί ο κίνδυνος  σοβαρού  προσωπικού τραυματισμού, 
αποσυνδέστε από το ρεύμα, πριν κάνετε ρυθμίσεις ή πριν προσθέσετε / αφαιρέσετε 
εξαρτήματα. 
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13.1 Ευθυγράμμιση του εργαλείου συλλογής 
 Ευθυγραμμίστε το σωλήνα συλλογής (15) με κατεύθυνση  προς  το μπροστινό μέρος 

του δοχείου.  
Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι τοποθετημένος σφικτά στη θέση του.  
 
13.2 Σύνδεση της μονάδας Ψεκασμού με τη Χειρολαβή   
 Ευθυγραμμίστε τη γραμμή  που υπάρχει στη μονάδα  ψεκασμού(1) με το εικονίδιο της 

ανοιχτής  κλειδαριάς. 
 Γυρίστε τη χειρολαβή του πιστολιού δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. 
 Περιστρέψτε την κλειδαριά γρήγορης  απελευθέρωσης (19) και κουμπώστε  πάνω στο 

γάντζο στην άκρη του δοχείου στο καπάκι (17). 
 
13.3 Προετοιμασία υγρού υλικού 
 Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος υλικού  που χρησιμοποιείτε, μπορεί να καθαριστεί είτε με 

αλκοολούχο διάλυμα  ή με διαλυτικό μπογιάς (για χρώματα με βάση το λάδι) ή με ζεστό 
νερό και διάλυμα σαπουνιού (υδατοδιαλυτά χρώματα όπως το λάτεξ). 

 Το υγρό το οποίο θα ψεκαστεί  πρέπει να αραιωθεί  πριν ξεκινήσετε. Όταν  το 
αραιώνετε χρησιμοποιείστε το κατάλληλο αραιωτικό υλικό που αναγράφεται στο 
δοχείο από τον κατασκευαστή του υλικού. 

  
13.4 Κύπελλο Μέτρησης Ιξώδους 
Πριν κάνετε οποιαδήποτε δουλειά, είναι απαραίτητο να καθορίσετε την πυκνότητα της 
μπογιάς  που θα χρησιμοποιήσετε. Αυτό μπορεί να μετρηθεί σε δευτερόλεπτα. 
 Πρώτα, ανακατέψτε καλά τη μπογιά. 
 Βυθίστε το ιξωδόμετρο (24) μέσα στη μπογιά, κάτω από το χείλος  του κυπέλου. 
 Σηκώστε το κύπελο και μετρήστε το χρόνο σε δευτερόλεπτα έως  ότου αδειάσει όλο το 

υγρό (70 δευτερόλεπτα ή λιγότερο). Αυτό θα σας  δώσει την τιμή σε δευτερόλεπτα 
(δείτε τον πίνακα ιξώδους)  

Σημείωση: Εάν το υλικό πρέπει να αραιωθεί, προσέξτε το διαλυτικό που συστήνει ο 
κατασκευαστής. Όταν χρησιμοποιείτε μπογιά  λάτεξ, πρέπει να αραιωθεί αρκετά  έτσι ώστε 
να τρέξει από το ιξωδόμετρο. Ο χρήστης  πρέπει να έχει υπόψιν του τον  τύπο εφαρμογής 
και  το τελικό μέρος  της εργασίας  όταν ψεκάζει ένα υλικό, το οποίο χρειάζεται  πάνω  από 
70 δευτερόλεπτα να τελειώσει.  
Προειδοποίηση: Δεν φέρουμε καμία ευθύνη  για  φθορά  που θα  προκληθεί  από 
ακατάλληλές  συνθήκες  ή μπογιές  που δεν έχουν αραιωθεί σωστά και οποιαδήποτε βλάβη 
υγείας  προκύψει  από την έλλειψη επαρκούς  εξαερισμού.  
13.5 Πίνακας  Ιξωδόμετρου 
Οι περισσότερες  μπογιές  είναι έτοιμες  για να εφαρμόσετε με πινέλο και  πρέπει να 
αραιωθούν  προτού  γίνουν κατάλληλες  για  ψεκασμό. Ακολουθήστε τις  συμβουλές  του 
κατασκευαστή  που βρίσκονται  πάνω στο κουτί. To ιξωδόμετρο θα σας  βοηθήσει να 
καθορίσετε τη σωστή αραίωση  της μπογιάς  που θα χρησιμοποιηθεί. 
Μετρήστε το σύνολο του χρόνου που θα χρειαστεί για να αδειάσει το ιξωδόμετρο μέσα στο 
δοχείο. Ο παρακάτω  πίνακας  δείχνει τον προτεινόμενο  χρόνο για διαφορετικού τύπου 
υλικά. 
 
 Ημιδιάφανα χρώματα και 
στεγανοποιητικά  

Δεν απαιτείται αραίωση. (λιγότερο από 70 
δευτερόλεπτα). 

Αστάρι με βάση το λάδι, βερνίκια και 
πολυουρεθάνη 

Συμπαγείς διαλύτες  με βάση το νερό, 
χρώματα με βάση το νερό ή λάτεξ. Μπορεί 
να χρειαστούν αραίωση (περισσότερο από 
70 δευτερόλεπτα για να τρέξουν) 

 
Προειδοποίηση: Να  αποσυνδέεται  πάντα το εργαλείο από το ρεύμα  προτού  γεμίσετε  το 
δοχείο με το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε.  
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13.6 Γέμισμα δοχείου 
 Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι τελείως βιδωμένο πάνω στη συσκευή. 
 Ξεβιδώστε το καπάκι  γρήγορου  γεμίσματος (12). 
 Αφήστε το πιστόλι σταθερά  πάνω σε μια λεία και οριζόντια  επιφάνεια. 
 Ρίξτε το κατάλληλο αραιωμένο υλικό που θα ψεκαστεί, μέσα στο δοχείο (17). 
 Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα  μπογιάς  από τις σπείρες  ή από τα πλάγια  του δοχείου 

και του πιστολιού. 
 Αρχίστε να κλείνετε ομοιόμορφα, βιδώνοντας  τελείως  το καπάκι  πάνω στο δοχείο. 

Ελέγξτε το καπάκι  για να βεβαιωθείτε ότι είναι σπειροειδώς  τοποθετημένο σωστά και 
τελείως  πριν σηκώσετε το πιστόλι. 

  
13.7 Σκανδάλη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 
 Συνδέστε τη μονάδα (11) στην πρίζα. 
 Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, πιέστε τη σκανδάλη ON/OFF (20). 
 Για να σταματήσετε, απελευθερώστε τη σκανδάλη ON/OFF (20). 
 
13.8 Επιλογή ακροφύσιου 
 Υπάρχουν τρία διαφορετικά σχέδια. 
 Κάθετος επίπεδος ψεκασμός: περιστρέψτε το καπάκι αέρα (5) σε κάθετη κατεύθυνση 

περιστρέφοντας την έξυπνη επιλογή ακροφύσιου (3) δεξιόστροφα. 
 Οριζόντιος ψεκασμός: περιστρέψτε το καπάκι αέρα (5) σε οριζόντια κατεύθυνση 

περιστρέφοντας  την έξυπνη επιλογή ακροφύσιου (3) αριστερόστροφα. 
 Κυκλικός ψεκασμός: Γυρίστε το μοχλό φάρδους ψεκασμού (8) στο εικονίδιο minimum. 
Σημείωση: Ο οριζόντιος  ψεκασμός  χρησιμοποιείται  για να βάψετε από πάνω  προς τα 
κάτω, ο κάθετος  ψεκασμός  χρησιμοποιείται  για να βάψετε εγκάρσια.  
Προσοχή: Το ακροφύσιο ψεκασμού μπορεί να συν αρμολογηθεί  προς μια κατεύθυνση, 
έτσι ώστε  η εγκοπή του ακροφυσίου ευθυγραμμίζεται  πάνω  στο περίβλημα  της μονάδας 
ψεκασμού(10). 
13.9 Φάρδος Ψεκασμού 
Το φάρδος του τρόπου ψεκασμού μπορεί να ρυθμιστεί γυρίζοντας το μοχλό φάρδους 
ψεκασμού (8) από το σημείο που αναγράφει minimum (ελάχιστο) έως το σημείο που 
γράφει maximum (μέγιστο).  
 

Εφαρμογή 
Μοχλός 
φάρδους 
ψεκασμού (8) 

Καπάκι 
Αέρα (5) Σχήμα Ψεκασμού 

Αρχική κάλυψη, 
γωνίες, άκρες 
και δυσπρόσιτα 
σημεία 

  Μικρός στρόγγυλος ψεκασμός 

Μικρή – 
Μεσαίου 
μεγέθους 
επιφάνεια 

  
Κάθετος στενός ψεκασμός για 
οριζόντια κατεύθυνση κάλυψης  
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Οριζόντιος  στενός ψεκασμός για 
κάθετη  κατεύθυνση κάλυψης  
 

Μεγάλου 
μεγέθους 
επιφάνεια  
 

  
Κάθετος  φαρδύς ψεκασμός  για 
οριζόντια  κατεύθυνση κάλυψης  
 

  
Οριζόντιος  φαρδύς  ψεκασμός  για 
κάθετη  κατεύθυνση κάλυψης  
 

 
13.10 Κουμπί ρύθμισης ροής 
 Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης ροής (18) για να ρυθμίσετε την ποσότητα του υγρού  που 

θα ψεκάζετε. 
 Για να αυξήσετε την ροή του υγρού, γυρίστε το κουμπί (18) δεξιόστροφα. 
 Για να μειώσετε την ροή του υγρού, γυρίστε το κουμπί  αριστερόστροφα.  
Σημείωση:  Σας συνιστούμε να ψεκάσετε πρώτα  μια  μικρή περιοχή για δοκιμή, ειδικά αν 
θέλετε να ψεκάσετε πάνω από άλλο χρώμα. Μερικές  μπογιές και βερνίκια μπορεί να 
αντιδράσουν  άσχημα  με διαφορετικού τύπου τελειώματα. Βαρύτερα  και παχύτερα υλικά 
πρέπει να ψεκάζονται  με την ρύθμιση στη χαμηλή ροή. 
13.11 Φίλτρο 
 Το ισχυρό εργαλείο περιέχει ένα πλενόμενο πολλαπλών χρήσεων φίλτρο (22). 
 Ελέγξτε το  φίλτρο πριν και μετά από κάθε χρήση. 
 Εάν το φίλτρο είναι λερωμένο, πλένετε με ζεστό νερό και αφήστε να στεγνώσει  πριν το 

τοποθετήσετε ξανά  στη θέση του ή αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο. 
 Για να ελέγξετε το φίλτρο, ξεβιδώστε το πίσω  μέρος  από το καπάκι του φίλτρου (23) 

και αφαιρέστε το. 
 Αφαιρέστε το φίλτρο και ελέγξτε το. 
 Τοποθετήστε το φίλτρο και το καπάκι στη θέση τους. 
Προειδοποίηση: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ισχυρό εργαλείο χωρίς το φίλτρο 
τοποθετημένο. Σκόνη μπορεί να αναρροφηθεί και να παρέμβει στη  λειτουργία  της 
συσκευής.  
 
14. Πιθανά προβλήματα  και λύσεις 

Το υλικό τρέχει ή στάζει  
Ψεκάζει μεγάλη  ποσότητα  υλικού Μειώστε τη ροή γυρνώντας το κουμπί ρύθμισης 

ροής (18) 
Ψεκάζει πολύ αργά Αυξήστε την ταχύτητα της εφαρμογής 
Ψεκάζει πολύ κοντά Αυξήστε την απόσταση ψεκασμού 
To ιξώδες είναι  πολύ λεπτό Ελέγξτε την προτεινόμενη διάλυση 
Το υλικό στάζει από το ακροφύσιο  
Χαλαρό ακροφύσιο Βιδώστε το ακροφύσιο σφικτά 
Σπασμένο ακροφύσιο Αλλάξτε το  
Ο δακτύλιος  σφραγίσματος  τύπου Υ έσπασε Αλλάξτε το 
Υλικό έχει συσσωρευτεί / μπλοκάρει μέσα στο 
ακροφύσιο 

Καθαρίστε το 

Υπερβολικός ψεκασμός  
Το πιστόλι είναι πολύ μακριά από την επιφάνεια Μειώστε την απόσταση από την επιφάνεια 
Ψεκάζετε μεγάλη ποσότητα υλικού Μειώστε τη ροή ψεκασμού  γυρίζοντας  το 

κουμπί ρύθμισης  ροής 
Απελευθερώνεται  λίγο  ή καθόλου υλικό  
Το ακροφύσιο / η οπή είναι μπλοκαρισμένα Καθαρίστε το ακροφύσιο 
Ο δακτύλιος  σφραγίσματος  τύπου Υ  λείπει Προσθέστε το δακτύλιο στο ακροφύσιο και 
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τοποθετήστε το στη θέση του 
Ο σωλήνας  συλλογής  είναι  χαλαρός  ή 
μπλοκαρισμένος 

Ελέγξτε το σωλήνα  συλλογής 

Το δοχείο είναι χαλαρό Βιδώστε το δοχείο σφικτά στη θέση του 
Το καπάκι γρήγορου  γεμίσματος  είναι χαλαρό Βιδώστε το καπάκι  γρήγορου γεμίσματος 

σφικτά στη θέση του 
Η μονάδα του πιστολιού δεν εφαρμόζει  πλήρως 
στο μοτέρ  

Ελέγξτε τα σημεία εφαρμογής  της  μονάδας 
ψεκασμού 

Η ρύθμιση του κουμπιού ελέγχου ροής είναι 
πολύ χαμηλά 

Αυξήστε τη ρύθμιση ροής 

Η είσοδος του αέρα είναι μπλοκαρισμένη Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο 
Το υλικό είναι  πολύ πυκνό Αραιώστε το υλικό σύμφωνα με τις συστάσεις 

του κατασκευαστή 
Το υλικό που ψεκάζετε πιτσιλάει  
Το ιξώδες του υλικού είναι πολύ υψηλό Αραιώστε το υλικό σύμφωνα με τις συστάσεις 

του κατασκευαστή 
Ο εξαερισμός είναι πολύ πυκνός  
Η ρύθμιση συχνότητας  ροής  είναι  πολύ υψηλή Μειώστε τη ρύθμισης συχνότητας  ροής 
Υλικό έχει συσσωρευτεί / μπλοκάρει μέσα στο 
ακροφύσιο 

Καθαρίστε το ακροφύσιο 

Η είσοδος του αέρα είναι μπλοκαρισμένη Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο 
Το δοχείο είναι χαλαρό Βιδώστε το δοχείο σφικτά στη θέση του 
Το καπάκι  γρήγορου  γεμίσματος  είναι χαλαρό Βιδώστε το καπάκι γρήγορου γεμίσματος σφικτά 

στη θέση του 
Το πιστόλι πάλλεται  
Το φίλτρο του αέρα έχει μπλοκάρει Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο 
Το υλικό στο δοχείο έχει σχεδόν αδειάσει Ξαναγεμίστε το δοχείο 
Το δοχείο είναι χαλαρό Βιδώστε το δοχείο σφικτά στη θέση του 
Το καπάκι  γρήγορου γεμίσματος είναι χαλαρό Βιδώστε το καπάκι  γρήγορου  γεμίσματος 

σφικτά στη θέση του 
Το υλικό ψεκασμού δεν καλύπτει σωστά  
Η ρύθμιση συχνότητας  ροής  είναι  πολύ χαμηλή Αυξήστε τη ρύθμιση  συχνότητας  ροής 
Πολύ λίγα  χνάρια  μπογιάς  υπάρχουν στην 
στοχευμένη  περιοχή 

Εφαρμόστε  περισσότερους  ψεκασμούς  πάνω 
στη συγκεκριμένη  περιοχή 

Το ιξώδες του υλικού είναι  πολύ υψηλό Αραιώστε το υλικό σύμφωνα με τις συστάσεις 
του κατασκευαστή 

 
15. Προτάσεις 
 
 Καθαρίστε την  επιφάνεια  που θέλετε να βάψετε. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε την 

παλιά μπογιά και το βερνίκι από την επιφάνεια. 
 Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε το πιστόλι  βαφής  σε απόσταση 25-30 

εκατοστά  από την επιφάνεια  που θέλετε να ψεκάσετε.  
 Πολλές ελαφριές επικαλύψεις  από ότι μια παχιά επικάλυψη, βοηθάει  για να μη στάξει  

το χρώμα. Αφήστε κάθε επικάλυψη να στεγνώσει ελαφρός  πριν εφαρμόσετε ξανά. 
 Χρησιμοποιείστε μεγάλες κινήσεις του βραχίονα  από ότι μικρές κινήσεις του καρπού, 

για να εξασφαλίσετε ότι η απόσταση ανάμεσα στο πιστόλι βαφής και στην επιφάνεια 
που βάφετε είναι σταθερή και συνεχόμενη. Η πιο κατάλληλη μέθοδος επιφανειακού 
ψεκασμού είναι το σταυρωτό μοτίβο, ξεκινώντας  με οριζόντια  περάσματα και 
τελειώνοντας  με κάθετα  περάσματα. 

 Ψεκάζετε πάντα με το ελάχιστό 50mm και το μέγιστο 300mm. 
 Μπορεί να είναι απαραίτητο να καλύψετε την γύρω  περιοχή της επιφάνειας  που 

θέλετε να βάψετε. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας  ταινία και εφημερίδες. Για 
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τους υαλοπίνακες  ένα βρεγμένο κομμάτι εφημερίδας  κολλημένο πάνω τους  θα 
προστατέψει το γυαλί  για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. 

 Αποφύγετε το βάψιμο τις  μέρες  που φυσάει.  
 Διατηρείτε  πάντα  το δοχείο μπογιάς  και το ακροφύσιο καθαρά. Μην καθαρίζετε με 

εύφλεκτα  υγρά  με όριο ανάφλεξης  λιγότερο από 32ο C.  

16. Καθαρισμός και Συντήρηση 

Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος  σοβαρού  προσωπικού τραυματισμού, 
απενεργοποιήστε  το ισχυρό εργαλείο, αποσυνδέστε από το ρεύμα ή αφαιρέστε την 
μπαταρία  πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση ή πριν αφαιρέσετε / τοποθετήσετε 
εξαρτήματα. 

16.1 Καθαρισμός 

 Αποσυνδέστε από το ρεύμα. 
 Ξεβιδώστε το δοχείο (17) από το πιστόλι και ρίξτε τυχών υπολείμματα μπογιάς στο 

αρχικό δοχείο. 
 Ρίξτε μια μικρή ποσότητα  του κατάλληλου καθαριστικού μέσα στο δοχείο (17). 
 Ζεστό νερό με σαπούνι  για υλικά  που έχουν βάση το νερό. 
 Οι κατασκευαστές  συστήνουν το καθαριστικό που θα χρειαστείτε για τα υλικά με βάση 

το λάδι. 
 Βιδώστε ξανά το δοχείο στο πιστόλι με ασφάλεια και ανακινήστε. 
 Ξεβιδώστε το δοχείο και πετάξτε το καθαριστικό με τον  κατάλληλο τρόπο. 
 Ξαναγεμίστε το δοχείο με μία μικρή ποσότητα του ίδιου καθαριστικού και 

ξαναβιδώστε.  
 Συνδέστε το εργαλείο στο ρεύμα και ενεργοποιήστε.  
 Ψεκάστε  πάνω  σε μια  παλιά επιφάνεια  ή υλικό για 2-3 δευτερόλεπτα. 
 Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα. 
 Ξεβιδώστε το δοχείο, αφαιρέστε το Δακτυλίδι (14), το Σωλήνα  Συλλογής (15), ελέγξτε 

τη βαλβίδα (16) και το Καπάκι γρήγορου  γεμίσματος (12). Καθαρίστε όλα τα  μέρη με 
μία  βούρτσα  και το κατάλληλο καθαριστικό. 

Σημείωση: Για να αφαιρέστε τη Βαλβίδα ελέγχου, γυρίστε την δεξιόστροφα  και τραβήξτε 
προς τα έξω. 

 Ξεβιδώστε το Λάστιχο άκρης (4) και αφαιρέστε όλα τα  μέρη του ακροφύσιου 
(3,4,5,6,7,8). Αφαιρέστε την κεφαλή ψεκασμού(9). Καθαρίστε όλα τα  μέρη με μία 
βούρτσα και το κατάλληλο καθαριστικό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει και  γύρω 
από τη βαλβίδα ελέγχου. 

 Όταν χρησιμοποιείτε υλικά με βάση το νερό, αφήστε να τρέξει νερό μέσα από την 
είσοδο του σωλήνα  συλλογής. Όταν χρησιμοποιείτε υλικά  με βάση το λάδι, καθαρίστε 
το σωλήνα  με το κατάλληλο καθαριστικό. Επαναλάβετε έως ότου η συσκευή έχει 
καθαρίσει εντελώς. 

 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα προσεκτικά. 
 Πετάξτε με το σωστό τρόπο τα καθαριστικά. 
 Βάλτε μία σταγόνα  οικιακού  λαδιού μέσα στο πιστόλι από την οπή για να 

συναρμολογήσετε  την κεφαλή ψεκασμού. 
 Ξανασυναρμολογήστε (επανασυνδέστε). Προσοχή: το ακροφύσιο ψεκασμού μπορεί να 

συν αρμολογηθεί  σε μία κατεύθυνση, έτσι ώστε το βόρειο τμήμα του ακροφυσίου(8) 
να ευθυγραμμίζεται στο περίβλημα  της  μονάδας  ψεκασμού (10). 
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Σημείωση: Η κεφαλή  ψεκασμού  πρέπει να τοποθετηθεί  πάνω  στο εργαλείο με τα 
εξογκώματα τις κεφαλής  σε κάθετη κατεύθυνση. Συναρμολογήστε το σωλήνα  συλλογής 
(15) την βαλβίδα ελέγχου (16) πιέζοντας  τα σταθερά  πάνω  στην είσοδο του πιστολιού. 

16.2 Συντήρηση 

 Τα εργαλεία  μας  έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα 
με την ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχόμενη ικανοποιητική λειτουργία  εξαρτάται  από 
την κατάλληλη  φροντίδα της  συσκευής  και τον συχνό καθαρισμό. 
 

17. Αποθήκευση 

 Καθαρίστε επιμελώς  όλη τη συσκευή και τα εξαρτήματα της. 
 Αποθηκεύστε μακριά από παιδιά, σε μία σταθερή και ασφαλή θέση, σε δροσερό και 

στεγνό μέρος, αποφεύγοντας  τις  πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 
 Προστατέψτε από την απευθείας  έκθεση στον ήλιο. Κρατήστε σε σκοτεινό μέρος, εάν 

αυτό είναι εφικτό. 
 Τοποθετείστε μέσα σε πλαστικές  σακούλες  για να αποτρέψετε την συσσώρευση 

υγρασίας. 

18. Περιβάλλον 

 Εάν η συσκευή σας  χρειάζεται αντικατάσταση μετά από παρατεταμένη χρήση, μην την 
πετάτε με τα οικιακά σας  απορρίμματα  αλλά  πετάξτε με ασφαλή  προς  το περιβάλλον 
τρόπο. 

 Τα απορρίμματα που δημιουργούνται από τα εξαρτήματα των ηλεκτρικών συσκευών 
δεν πρέπει να απορρίπτονται όπως  τα οικιακά σκουπίδια. Τοποθετήστε τα στην 
ανακύκλωση, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις  ανακύκλωσης.  Ενημερωθείτε από  τις 
τοπικές  αρχές ή τον προμηθευτή σας  για την ανακύκλωση. 

19. Θόρυβος 

Οι τιμές θορύβου μετρούνται σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο (Κ=3) 

Επίπεδο ακουστικής πίεσης LpA……...................…………………..81dB (A) 

Στάθμη ακουστικής ισχύος LwA…………………………………………… 94dB(A)  


