
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V490A PAINT ZOOM Pistole stříkací na malování  

Popis:
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Bezpečnost:

Nedodržení následujících pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a 
vážná zranění. Látky používané v této stříkací pistoli, jako jsou barvy a rozpouštědla, mohou 
obsahovat nebezpečné, destruktivní, výbušné, výbušné a korozivní přísady.

1, pracovní oblast
- Udržujte svůj pracovní prostor čistý. Práce v přeplněném a špatně osvětleném prostoru může
vést k nehodám.
- Nikdy nestříkejte na místa se zdroji zapálení, jako je otevřený plamen, cigaretový kouř, 
jiskry, žhavé dráty a horký povrch.
- Nikdy nepoužívejte PAINT ZOOM v oblastech s výbušnými nebo hořlavými kapalinami, plyny 
nebo hořlavým práškem.
- Abyste zabránili riziku výbuchu, stříkejte v oblasti s dostatečným přirozeným nebo umělým 
větráním.
- Přikryjte všechny povrchy, které nechcete stříkat. Pamatujte, že vítr může nést malířskou 
mlhu na mnohem větší plochu a způsobit poškození.

2, Elektrická bezpečnost
- Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, topná tělesa a chladničky, 
mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy neupravujte původní zátku stříkacích pistolí. Nikdy nepoužívejte zásuvkové adaptéry se
zařízeními chráněnými proti zemi. Originální zástrčka snižuje riziko úrazu elektrickým 
proudem. Nepoužívejte zařízení, pokud je vadný spínač.
- Chraňte zařízení před deštěm a vlhkostí. Dbejte na to, aby voda nepronikla do žádného 
elektrického zařízení, protože by se tím zvýšily jeho komponenty. Zhoršené a zalomené kabely 
zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při stříkání venku používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití.
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3, Bezpečnost člověka
- Věnujte pozornost tomu, co děláte, a při používání PAINT ZOOM postupujte opatrně. 
Nepoužívejte přístroj unaveni, pod vlivem alkoholu nebo drog. Okamžik rozptýlení při používání
zařízení může mít za následek vážné zranění.
- Při používání přístroje používejte ochrannou dýchací masku. Malířská mlha a páry 
rozpouštědel jsou zdraví škodlivé.
- Během používání udržujte děti a další osoby mimo dosah zařízení. Při vyrušování jinými lidmi 
můžete ztratit kontrolu nad zařízením.
- Zabraňte náhodnému zapnutí zařízení. Před připojením zařízení k síti se ujistěte, že je 
vypínač v poloze VYPNUTO. Držení prstu na spínači při přemisťování zařízení nebo připojování 
zařízení k síti se spínačem v poloze ON může způsobit nehodu.
- Chcete-li mít během neočekávaných okolností pevnou kontrolu nad zařízením, ujistěte se, že 
jste ve stabilní poloze a neustále udržujte rovnováhu.
- Používejte ochranný oděv a ochranné brýle. Abyste předešli riziku poranění, noste ochranné 
pomůcky, jako je maska, rukavice, protiskluzová obuv, helma a špunty do uší. Když používáte 
PAINT ZOOM, buďte chráněni, abyste neznečistili oblečení, vlasy a pokožku.
- Nepoužívejte volné oblečení nebo klenoty, oblečení a rukavice udržujte v dostatečné 
vzdálenosti od pohyblivých částí, aby nedošlo k jejich zachycení v zařízení.
- Nemiřte Paint Zoomem na lidi nebo zvířata.
- PAINT ZOOM by neměl být používán nikým, včetně dětí s tělesným postižením, mentálním 
postižením nebo osobami bez odpovídajících zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem
osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nedostanou pokyny, jak zařízení používat . 
Dětem by nemělo být dovoleno hrát si se zařízením.

4, Správné použití
- Používejte pouze materiály doporučené pro stříkací pistole.
- Stříkací pistole by se nikdy neměly čistit hořlavými rozpouštědly s bodem vzplanutí nižším 
než 21 ° C.
- Stříkací pistole by se nikdy neměly používat ke stříkání hořlavých látek.
- Nikdy nestříkejte materiály s neznámým nebezpečím.
- Stříkací lahve by se neměly používat v průmyslových objektech, na které se vztahují předpisy
o prevenci výbuchu.
- Uvědomte si možná nebezpečí stříkaného materiálu. Postupujte podle pokynů na štítcích 
kontejneru a podle pokynů výrobce.

Popis

1, tryska
2, kroužek vzduchového uzávěru
3, tělo zbraně
4, spoušť
5, nastavení kapaliny
6, vzduchová trubice
7, víčko ventilu
8, nádoba na barvu
9, hadice
10, nosný pás
11, ON / OFF
12, zástrčka
13, viskozitní kalíšek

Druhy materiálů

Používejte pouze materiály doporučené pro stříkací pistole.
Příprava nátěrového materiálu.
Stříkací pistolí můžete stříkat nezředěné nebo mírně zředěné barvy, laky a laky.
Pokud je třeba barvu naředit, začněte s ředěním o 10%. Naplňte nádobu jedním litrem barvy, 
kterou chcete použít. Pamatujte, že odměrka viskozity vydrží až jeden decilitr. Zakryjte otvor a
naplňte šálek požadovaným množstvím ředidla. Přidejte ředidlo do barvy a dobře promíchejte. 
Změřte viskozitu podle níže uvedených doporučení. Pokud je třeba barvu dále ředit, nařeďte ji 
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o dalších 5% (polovina odměrky) a změřte viskozitu. Pokud barva stále nedosahuje 
doporučené viskozity, opakujte předchozí krok, dokud nedosáhnete správné viskozity.

Tuto stříkací pistoli lze použít u produktů s indexem viskozity 25 až 50 sekund. Ponořte 
nádobku na měření viskozity do mateřské nádoby a naplňte ji. Čas, za který veškerý materiál 
vytéká z kalíšku (obrázek 2).
Následující doporučení použijte jako vodítko, ale také si prostudujte pokyny výrobce týkající se
mateřského materiálu, který chcete použít, abyste zjistili, zda je nutné materiál naředit.

Doporučení
Barva a emulze na vodní bázi - 25–50 sekund
Smaltovaná barva a barevný lak na bázi vody a rozpouštědel - 45–50 sekund
Lak - použijte neředěný
Primery - 45-50 sekund
Dřevěný nátěr, barvivo, olej, dezinfekční prostředky, fytosanitární výrobky - použití neředěné
Postupujte podle těchto pokynů, pouze pokud neexistují žádné konkrétní pokyny pro materiál, 
který chcete použít. Pokud má materiál, který chcete použít, vlastní pokyny, postupujte podle 
nich.

Používání zařízení:
Před připojením zařízení k síti se ujistěte, že napětí zásuvky odpovídá napětí na štítku s 
technickými vlastnostmi PAINT ZOOM.

- Připevněte popruh
- Odšroubujte nádobu ze stříkací pistole
- Vyrovnejte sací trubku (obrázek 3). Pokud je sací trubice správně umístěna, lze na obsah 
nádoby nastříkat téměř jakékoli zbytky. Při stříkání vodorovných ploch otočte sací trubku 
dopředu (obrázek 3a). Při stříkání předmětů nad hlavou otočte sací trubici dozadu (obrázek 
3b).
- Nádobu postavte na list papíru a naplňte připraveným nátěrovým materiálem.
- Namontujte pružnou vzduchovou hadici. Zasuňte vzduchovou hadici do přípojky hlavní 
jednotky a rukojeti stříkací pistole (obrázek 4).
- Umístěte stříkací pistoli do držáku pistole na hlavní jednotce.
- Umístěte zařízení na čistý a rovný povrch, aby pistole nesála prach a nečistoty.
- Zařízení přenášejte pomocí popruhu na přenášení.
- Namiřte stříkací pistoli na stříkaný povrch.
- Chcete-li určit objem materiálu a vzor nástřiku, otestujte nástřik na kousku lepenky nebo na 
jiném povrchu podobném té, kterou chcete nastříkat.
- Stisknutím tlačítka ZAP / VYP začněte používat PAINT ZOOM

Nastavení spreje
K dispozici jsou tři nastavení postřiku:
1, Vertikální plochý paprsek pro vodorovné povrchy (obrázek 5a)
2, Horizontální plochý paprsek pro svislé plochy (obrázek 5b)
3, Kruhový paprsek pro rohy, hrany a těžko přístupná místa (obrázek 5c)

Úprava nastavení postřiku
S mírně odšroubovanou převlečnou maticí otočte vzduchovou čepičku na požadované 
nastavení postřiku a převlečnou matici utáhněte (obrázek 6). Při seřizování vzduchové čepičky 
nikdy nestiskněte spoušť stříkací pistole.

Úprava množství materiálu
Chcete-li upravit objem materiálu, otočte regulátor na spoušti stříkací pistole:
- pro nižší množství otočte doleva
- pro větší množství otočte doprava (obrázek 7)

Technika stříkání
- Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že je povrch před stříkáním zcela čistý a rovný. 
V případě potřeby povrch opatrně předupravte.
- Zakryjte všechny povrchy, které nechcete stříkat, včetně šroubů a závitů.
- Chcete-li určit množství materiálu a vzor nástřiku, vyzkoušejte nástřik na kousek lepenky 
nebo na jakýkoli povrch podobný tomu, který chcete nastříkat. Vždy začněte stříkat mimo 
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cílovou oblast. Vyvarujte se přerušení v cílové oblasti.
- Proveďte pohyb stříkání rukou, nikoli zápěstí. Tím je zajištěno, že mezi stříkací pistolí a 
stříkací plochou bude udržována jednotná vzdálenost. Vyberte vzdálenost 5 cm až 15 cm, v 
závislosti na povrchu stříkání.
- Namiřte stříkací pistoli na rovnoměrnou vzdálenost od povrchu stříkání. Stříkejte vodorovně 
nebo shora dolů, v závislosti na zvoleném nastavení stříkání.
- Stříkací pistolí rovnoměrně pohybujte, abyste získali rovnoměrný povlak.
- Pokud se potahový materiál hromadí v trysce a vzduchovém uzávěru, očistěte obě části 
vodou nebo rozpouštědlem. 
Pozastavení zařízení
Pokud potřebujete přestat používat zařízení po dobu nejvýše 4 hodin, proveďte následující:
-Vypněte zařízení.
- Umístěte stříkací pistoli do držáku pistole.
- Při použití dvousložkových laků okamžitě zařízení očistěte.

Vypnutí a čištění zařízení
Pečlivě zařízení očistěte, aby fungovalo správně.
- Odpojte zařízení od elektrické sítě. Před dlouhými přestávkami a po dokončení lakování 
propláchněte nádobu vzduchem. Udělejte to tak, že nádobu ponecháte na krátkou dobu 
otevřenou a znovu ji zavřete nebo stisknete spoušť stříkací pistole a veškerý zbývající materiál 
nalijete zpět do původní nádoby.
- Demontujte stříkací pistoli.
- Odšroubujte nádobu. Nalijte veškerý zbývající potahový materiál zpět do původní nádoby.
-Očistěte nádobu a sací trubku kartáčem. Vyčistěte odvzdušňovací ventil (obrázek 8-9).
- Nalijte do nádoby rozpouštědlo nebo vodu a našroubujte ji zpět. Používejte pouze 
rozpouštědlo s bodem vzplanutí nad 21 ° C.
- Znovu namontujte stříkací pistoli (obrázek 9).
- Zapojte zařízení do sítě, zapněte jej a nastříkejte rozpouštědlo nebo vodu na nádobu nebo 
hadřík.
- Vypněte zařízení a odpojte jej od sítě.
- Odšroubujte nádobu a vyprázdněte ji. Demontujte sací trubku se spojem trysky.
- Vytáhněte ventilační trubici (obrázek 9A-12) nahoru z těla stříkací pistole. Odšroubujte kryt 
ventilu (obrázek 9a-13) a sejměte membránu (obrázek 9a-14). Pečlivě očistěte všechny 
součásti.
- Vyšroubujte převlečnou matici a sejměte vzduchovou čepičku a trysku. Vyčistěte vzduchovou
čepičku, spoj trysky a trysku kartáčem a vodou nebo rozpouštědlem. Nečistěte spáry, 
membránu, otvory trysky nebo větrací otvory stříkací pistole špičatými kovovými předměty.
- Vnější část stříkací pistole očistěte hadříkem a rozpouštědlem nebo vodou.
- Znovu sestavte část.

Sestavení zařízení
Zařízení používejte pouze s neporušenou membránou (obrázek 9A-14). Umístěte membránu 
na spodní část ventilu s kolíkem nahoru. Podívejte se na značku na těle stříkací pistole. 
Opatrně nasaďte kryt ventilu a přišroubujte jej. Zaveďte ventilační trubici skrz kryt ventilu a 
přes filtr do těla stříkací pistole. Umístěte spoj trysky se štěrbinou před trysku (Obrázek 9b).
Zasuňte trysku do těla stříkací pistole a otočte ji do správné polohy. Vložte vzduchovou čepičku
do trysky a utáhněte převlečnou maticí.
Vložte spojku pod sací trubku a zasuňte je k sobě. Za tímto účelem opatrně otočte kloub 
nádrže a zasuňte sací trubku s kloubem nádoby do těla stříkací pistole.

Sada obsahuje:Malířská pistole, hlavní jednotka, nádoba na barvu, nosný popruh, nálevka pro 
měření viskozity         

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 
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Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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