
ΕΚΠΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
1. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. 2. Εγκαταστήστε και γεμίστε κατά το 

1/3 την εσωτερική επένδυση με υγρό 
καθαρισμού κατάλληλο για το υλικό 
που πρόκειται να ψεκαστεί. 

3. Βιδώστε το κάλυμμα στο κύπελλο 
και συνδέστε το κύπελλο στον 
ψεκαστήρα.

4. Τοποθετήστε τη βαλβίδα πλήρωσης/ 
εκτόνωσης πίεσης στη θέση ΕΠΑΝΩ. 

5. Ρυθμίστε τον έλεγχο πίεσης στη θέση 
πλήρωσης/καθαρισμού.

6. Αποδεσμεύστε την ασφάλεια της 
σκανδάλης, γυρίστε τον ψεκαστήρα 
ανάποδα και κρατήστε πατημένη τη 
σκανδάλη για 5 δευτερόλεπτα. 

7. Γυρίστε το μπεκ στη θέση ΑΠΟΦΡΑΞΗ. 
Τοποθετήστε τη βαλβίδα πλήρωσης/ 
εκτόνωσης πίεσης στη θέση 
ψεκασμού και κρατήστε πατημένη 
τη σκανδάλη για 1-2 δευτερόλεπτα.

8. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια 
σκανδάλης και τοποθετήστε τη 
βαλβίδα πλήρωσης/εκτόνωσης 
πίεσης στη θέση ΕΠΑΝΩ για να 
εκτονώσετε την πίεση. Αφαιρέστε και 
απορρίψτε το κύπελλο υλικού.

ΡΥΘΜΙΣΗ/ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια 

σκανδάλης και τοποθετήστε τη 
βαλβίδα πλήρωσης/εκτόνωσης πίεσης
στη θέση ΕΠΑΝΩ για να εκτονώσετε 
την πίεση. Αφαιρέστε και απορρίψτε 
το κύπελλο υλικού.

2. Ξεβιδώστε το περίβλημα της 
μπροστινής βαλβίδας από τον 
ψεκαστήρα, εγκαταστήστε το φίλτρο
και συναρμολογήστε ξανά. 

3. Τοποθετήστε την εσωτερική 
επένδυση στο κύπελλο υλικού και 
γεμίστε με υλικό. Βιδώστε το κάλυμμα 
στο κύπελλο και συνδέστε το κύπελλο 
στον ψεκαστήρα.

4. Για να εκκενώσετε τη μέγιστη 
ποσότητα αέρα από την εσωτερική 
επένδυση, γείρετε ελαφρώς τον 
ψεκαστήρα ώστε η βαλβίδα 
αντεπιστροφής να βρίσκεται 
στο υψηλότερο σημείο.

5. Πιέστε την εσωτερική επένδυση ώστε
να εκκενώσετε τον αέρα από τη 
βαλβίδα αντεπιστροφής έως ότου 
το υλικό να φτάσει στη βαλβίδα 
αντεπιστροφής.

6. Τοποθετήστε τη βαλβίδα πλήρωσης/ 
εκτόνωσης πίεσης ΕΠΑΝΩ, στη θέση 
πλήρωσης. Στρέψτε το κουμπί 
ελέγχου πίεσης στη θέση πλήρωσης/ 
εκτόνωσης πίεσης ώστε να 
ευθυγραμμιστεί με την κόκκινη 
ένδειξη.

7. Αποδεσμεύστε την ασφάλεια της 
σκανδάλης και ενεργοποιήστε τον
ψεκαστήρα για 3 δευτερόλεπτα. 

8. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου πίεσης 
προς τα αριστερά, στη χαμηλότερη
ένδειξη. Ρυθμίστε τη βαλβίδα 
πλήρωσης/εκτόνωσης πίεσης στη 
θέση ΚΑΤΩ για να ψεκάσετε. 

Φίλτρο

WARNINGΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στόχος του οδηγού είναι να παρέχει γρήγορη αναφορά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει τον ψεκαστήρα σας για πλήρεις οδηγίες σχετικά με την σωστή χρήση 

και όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.
Για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο πυρκαγιάς ή έκρηξης: Να συνδέετε πάντα το καλώδιο γείωσης όταν ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά ή υλικά με βάση το πετρέλαιο που προκαλούν 

στατικό ηλεκτρισμό.

Οδηγός γρήγορης έναρξης για ψεκαστήρες χειρός με προστατευτική επικάλυψη
ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ρύθμιση πίεσης για αυτόν τον ψεκαστήρα χειρός προσαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τους μεγαλύτερους ψεκαστήρες.

Η μέγιστη ρύθμιση μπορεί να μην αποδίδει τη βέλτιστη ή κατάλληλη ακτινωτή δέσμη. Για λεπτομέρειες, διαβάστε τον Οδηγό γρήγορης έναρξης. 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ (Η μέγιστη πίεση ΔΕΝ είναι κατάλληλη για όλα τα υλικά)

1. Για να μειώσετε την πιθανότητα 
υπερβολικού ψεκασμού και να 
επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας, ψεκάζετε πάντα με την 
χαμηλότερη πίεση που παράγει 
τη δέσμη ψεκασμού 
που επιθυμείτε. 

2. Ξεκινήστε με την ένδειξη “1” και σταδιακά αυξάνετε κατά “1” ή λιγότερο μέχρι να 
επιτύχετε τη δέσμη ψεκασμού που θέλετε. Τοποθετήστε τη λαβή εκτόνωσης πίεσης 
στη θέση ΕΠΑΝΩ για να στρέψετε το κουμπί ελέγχου πίεσης και, στη συνέχεια, 
τοποθετήστε τη λαβή στη θέση ΚΑΤΩ για να ψεκάσετε.

3. Εάν αναβοσβήνει η κίτρινη φωτεινή 
ένδειξη ενώ πατάτε τη σκανδάλη, 
η ρύθμιση της πίεσης είναι πολύ 
υψηλή. Χαμηλώστε την πίεση μέχρι να 
σταματήσει να αναβοσβήνει η κίτρινη 
φωτεινή ένδειξη, αυξήστε το μέγεθος 
του μπεκ ή μην αραιώνετε τόσο πολύ 
το υλικό. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
1. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια 

σκανδάλης και τοποθετήστε τη 
βαλβίδα πλήρωσης/εκτόνωσης πίεσης 
στη θέση ΕΠΑΝΩ για να εκτονώσετε 
την πίεση.

2. Στρέψτε το κουμπί ελέγχου πίεσης 
στη θέση πλήρωσης/καθαρισμού.

3. Αφαιρέστε το κύπελλο από τον 
ψεκαστήρα και το κάλυμμα από το 
κύπελλο. Αφαιρέστε την εσωτερική 
επένδυση και το κάλυμμα του υλικού.
Απορρίψτε κατάλληλα την εσωτερική
επένδυση και το υλικό που τυχόν
περισσεύει. 

4. Τοποθετήστε μια νέα εσωτερική 
επένδυση στο κύπελλο και γεμίστε 
την κατά το 1/3 με κατάλληλο υγρό 
έκπλυσης. Βιδώστε το κάλυμμα και 
συνδέστε το κύπελλο στον 
ψεκαστήρα. Ανακινήστε τον 
ψεκαστήρα για να τον καθαρίσετε.

5. Αποδεσμεύστε την ασφάλεια της 
σκανδάλης, γυρίστε τον ψεκαστήρα 
ανάποδα και κρατήστε πατημένη τη 
σκανδάλη για 15 δευτερόλεπτα. 

6. Γυρίστε το μπεκ στη θέση ΑΠΟΦΡΑΞΗ. 
Τοποθετήστε τη βαλβίδα πλήρωσης/ 
εκτόνωσης πίεσης στη θέση ΚΑΤΩ, 
στη θέση ψεκασμού, γυρίστε τον 
ψεκαστήρα ανάποδα και κρατήστε 
πατημένη την σκανδάλη του 
ψεκαστήρα για 2 δευτερόλεπτα.

7. Ασφαλίστε τη σκανδάλη. 
Τοποθετήστε τη βαλβίδα πλήρωσης/ 
εκτόνωσης πίεσης στη θέση ΕΠΑΝΩ. 
Ξεβιδώστε το μπεκ/προφυλακτήρα 
από τον ψεκαστήρα και βυθίστε το 
σε υγρό έκπλυσης. Αφαιρέστε το 
κύπελλο και απορρίψτε το υγρό 
κατάλληλα. 

8. Γεμίστε ξανά την εσωτερική επένδυση 
κατά το 1/3. Αποδεσμεύστε την 
ασφάλεια της σκανδάλης, γυρίστε 
τον ψεκαστήρα ανάποδα και πατήστε 
τη σκανδάλη του ψεκαστήρα για 
σχεδόν 15 δευτερόλεπτα για να 
επανακυκλοφορήσει το υλικό. 

9. Τοποθετήστε τη βαλβίδα πλήρωσης/ 
εκτόνωσης πίεσης ΚΑΤΩ, στη θέση 
ψεκασμού. Ψεκάστε την υπόλοιπη 
ποσότητα υγρού από το μπροστινό 
μέρος του ψεκαστήρα. Αν ο 
ψεκαστήρας δεν καθαρίσει εντελώς, 
επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9.

10. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια 
σκανδάλης και τοποθετήστε τη 
βαλβίδα πλήρωσης/εκτόνωσης 
πίεσης στη θέση ΕΠΑΝΩ για να 
εκτονώσετε την πίεση. 

11. Αφαιρέστε την εσωτερική επένδυση 
υλικού και το κάλυμμα και απορρίψτε 
τα κατάλληλα. Απορρίψτε κατάλληλα 
το υγρό που χρησιμοποιήθηκε.

12. Καθαρίστε το συγκρότημα μπεκ/ 
προφυλακτήρα με καθαρό υγρό 
έκπλυσης. Εάν χρειαστεί, 
χρησιμοποιήστε μια μαλακιά 
βούρτσα. Αφαιρέστε το φίλτρο 
του υλικού. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Για αποθήκευση, συμπληρώστε το κύπελλο υλικού κατά το 1/3 με νέφτι ή διαλύστε ένα μπουκάλι 113 γραμμαρίων (4 oz.) διαλύματος Pump Armor με 113 γραμμάρια (4 oz.) νερού στο 
κύπελλο υλικού και αφήστε το να διαπεράσει την αντλία. Απορρίψτε κατάλληλα το υγρό αποθήκευσης. 
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