
ELEKTRYCZNY ZESTAW DO MALOWANIA
AG86A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA + SCHEMAT 
1. Informacje ogólne

Fabrycznie  nowy,  wysokiej  jakości  elektryczny  pistolet  natryskowy.  Umożliwia  dokładne  i
równomierne  malowanie  różnych  powierzchni  (w  tym  nierównomiernych).  Duża  pojemność
zbiornika i brak konieczności stosowania dodatkowego kompresora czyni urządzenie niezwykle
prostym  w  obsłudze.  Poza  tym można  go  z  powodzeniem zastosować  jako  zwykły  rozpylacz
ogrodowy do środków ochrony roślin.

Cechy produktu: 

• Posiada regulację przepływu 
• Doskonale sprawdza się w nanoszeniu płynów, farb i lakierów o różnej gęstości 
• Duża pojemność zbiornika płynu umożliwia długotrwałą pracę 
• Niezastąpione urządzenie w każdym domu czy ogrodzie przy drobnych pracach remontowych 
• Nie potrzebuje do pracy dodatkowego kompresora przez co rozpylacz jest super przenośny 
• Dodatkowo urządzenie można stosować jako zwykły rozpylacz np. do środków ochrony roślin 

Specyfikacja: 

• Zasilanie: 230V / 50Hz (z sieci elektrycznej) 
• Moc: 650W 
• Moc rozpylania: 105W 
• Prędkość obrotowa silnika: 32000 RPM 
• Maksymalny czas pracy: do 15-20min jednocześnie 
• 3 ustawienia spryskiwania 
• Wydajność: 90m2 na godzinę 
• Pojemność zbiornika: 800ml 
• Długość kabla zasilającego: 1,5 m 
• Waga (zestaw): 2 kg 
• Całość zapakowana w solidne i estetyczne pudełko 

W zestawie: 

• Pistolet natryskowy 
• Jednostka główna 
• Pojemnik na farbę 
• Lejek 
• Zapasowy zawór 
• Wężyk 
• Uchwyt do przenoszenia 

2. Instrukcja obsługi:

- Przypnij uchwyt do noszenia do urządzenia (obrazek 9)
- Zdejmij pokrywkę z dyszy pistoletu malarskiego. 
- Zalej zbiornik na farbę, korzystając z lejka (obrazek 2)
- Złóż zbiornik na farbę, mocno dociskając wszystkie elementy (obrazek 3)
- Przypnij oba końce wężyka do dyszy pistoletu oraz zbiornika na farbę (obrazek 4)
- Umieść urządzenie na czystej i płaskiej powierzchni, z dala od kurzu i zanieczyszczeń.
- Ustaw dyszę pistoletu dostosowując ją do sposobu malowania (obrazki 5A, 5B, 5C i 6),
w tym celu odkręć i ustaw dyszę w odpowiedniej pozycji, następnie mocno ją dokręć.
- Ustaw siłę natrysku manipulując spustem pistoletu (im większy odstęp między spustem
a obudową, tym większa siła natrysku – patrz obrazek 7).
- Sprawdź poprawność malowania na kawałku kartonu albo nieużywanej ścianie.
- Upewnij się, że stosujesz poprawną technikę malowania (obrazki 8A-B)
- Rysunek wszystkich elementów zestawu – obrazek 1
- Budowa zbiornika i pistoletu malarskiego – obrazki 9, 9A, 9B

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez
osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia 
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do 
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były 
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j.,

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/



