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  Κωδ: ΤΟΤΠΕΙΝΤ 
 

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΑΦΗΣ TOTAL PAINTER  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Total Painter®. Πριν αρχίσετε να το χρησιµοποιείτε, παρακαλούµε διαβάστε προσκετικά τις 
οδηγίες χρήσης και όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. 
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 
Λανθασµένος χειρισµός που οφείλεται σε µη τήρηση των οδηγιών χρήσης µπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, 
ακόµη και σε σοβαρό τραυµατισµό. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται µε αυτή τη συσκευή βαψίµατος (διαλύτες, χρώµατα, κλπ) 
µπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ή επιβλαβείς ουσίες, εκρηκτικά ή διαβρωτικά υλικά. 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
∆ιαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Η µη τήρηση των προειδοποιήσεων και των 
οδηγιών µπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυµατισµούς. 
Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για µελλοντική αναφορά. 
Ο όρος "ηλεκτρική συσκευή" στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε συσκευές που συνδέονται µέσω καλωδίου στο ρεύµα ή σε 
συσκευές που λειτουργούν µε µπαταρίες (χωρίς καλώδιο). 
 
1. Χώρος εργασίας 
- ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισµένο. Σκοτεινοί ή ακατάστατοι χώροι εγκυµονούν κινδύνους ατυχηµάτων. 
- Μην χρησιµοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή σε περιοχές µε συγκέντρωση εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Η ηλεκτρική 
συσκευή δηµιουργεί σπινθήρες που µπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των αερίων. 
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης, όπως φλόγα, αναµµένα τσιγάρα, σπίθες, σύρµατα πυρακτώσεως και θερµές 
επιφάνειες κατά τη διαδικασία ψεκασµού. 
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης, ενώ ψεκάζετε, πάντα να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισµός µε φυσικό ή 
τεχνητό τρόπο. 
- Καλύψτε προσεκτικά όλες τις επιφάνειες που δεν πρόκειται να ψεκαστούν. Να θυµάστε ότι ο αέρας µπορεί να µεταφέρει το 
σπρέι βαφής σε µεγάλες αποστάσεις, προκαλώντας βλάβες. 
- Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόµενους µακριά, ενώ λειτουργεί η ηλεκτρική συσκευή. Οι περισπασµοί µπορεί να σας 
οδηγήσουν σε απώλεια του ελέγχου της συσκευής. 
 
2. Ηλεκτρική ασφάλεια 
- Αποφύγετε την επαφή µε όλες τις γειωµένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερµοσίφωνες και µονάδες ψύξης, καθώς υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν το σώµα σας είναι γειωµένο. 
- Το φις της ηλεκτρικής συσκευής πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Ποτέ µην τροποποιείτε το φις µε οποιονδήποτε τρόπο. Μην 
χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε αντάπτορα του φις µε γειωµένα ηλεκτρικές συσκευές. Τα µη τροποποιηµένα φις και οι κατάλληλες 
πρίζες µειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
- Μην εκθέτετε την ηλεκτρική συσκευή στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Το νερό που εισέρχεται στην ηλεκτρική συσκευή 
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
- Μην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το καλώδιο για να µεταφέρετε, για να τραβήξετε ή να 
αποσυνδέσετε την ηλεκτρική συσκευή. Κρατήστε το καλώδιο µακριά από πηγές θερµότητας, λάδια, αιχµηρά αντικείµενα ή 
κινούµενα µέρη. Κατεστραµµένα ή µπερδεµένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
- Όταν χρησιµοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση. Χρήση του ένα καλώδιο κατάλληλο για εξωτερική χρήση µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξία. 
- Αν η χρήση της ηλεκτρικής συσκευής σε υγρές συνθήκες είναι αναπόφευκτη, χρησιµοποιήστε µια παροχή µε ρελέ διαφυγής 
(RCD). Η χρήση παροχής µε ρελέ διαφυγής µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
 
3. Προσωπική ασφάλεια 
- Μείνετε σε επαγρύπνηση, προσέχετε τι κάνετε και χρησιµοποιείτε την κοινή λογική όταν κάνετε χρήση της ηλεκτρικής 
συσκευής. Μην χρησιµοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή όταν είστε κουρασµένοι ή υπό την επήρρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή 
φαρµάκων. Μία στιγµή απροσεξίας κατά τη λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό. 
- Χρησιµοποιείτε προστατευτικά της αναπνοής. Οι βαφές σε µορφή σπρέι και οι αναθυµιάσεις των διαλυτών µπορεί να βλάψουν 
την υγεία σας. 
- Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας. Να φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας. Προστατευτικός εξοπλισµός, όπως µάσκα 
κατά της σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνος εργασίας, ή προστατευτικά ακοής θα µειώσουν τον κίνδυνο 
σωµατικής βλάβης. 
- Κρατήστε τη συσκευή µακριά από παιδιά και άλλους ανθρώπους, ενώ είναι σε χρήση, καθώς αν σας αποσπάσουν την προσοχή 
µπορεί να χάσετε τον έλεγχο της συσκευής. 
- Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση off πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύµα, πριν 
µαζέψετε τη συσκευή ή πριν τη µεταφέρετε. Η µεταφορά της ηλεκτρικής συσκευής µε το δάχτυλο στο διακόπτη ενεργοποίησης 
εγκυµονεί κινδύνους ατυχηµάτων. 
- Μην τεντώνεστε. Να πατάτε καλά µε τα δύο σας πόδια κατά τη χρήση και να ελέγχετε την ισορροπία σας. Αυτό επιτρέπει τον 
βέλτιστο έλεγχο της ηλεκτρικής συσκευής σε έκτακτες καταστάσεις. 
- Ντυθείτε σωστά. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσµήµατα. Κρατήστε τα µαλλιά σας, τα ρούχα και τα γάντια σας µακριά από τα 
κινούµενα µέρη. Χαλαρά ρούχα, κοσµήµατα ή µακριά µαλλιά µπορεί να πιαστούν στα κινούµενα µέρη. 
- Μην στρέφετε τη ροή ψεκασµού προς ανθρώπους ή ζώα. 
- To Total Painter® δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες σωµατικές, 
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αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή χωρίς επαρκή εµπειρία ή γνώση, εκτός και αν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε το πώς πρέπει να χρησιµοποιήσουν τη συσκευή. ∆εν πρέπει να 
επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή. 
 
4. Χρήση και φροντίδα της ηλεκτρικής συσκευής 
- Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο υλικά που συνιστώνται για βαφή µε πιστόλι. 
- Μην χρησιµοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή αν ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δεν λειτουργεί. Κάθε ηλεκτρική 
συσκευή που δεν µπορεί να ελεγχθεί µέσω του διακόπτη είναι επικίνδυνη και πρέπει να επισκευαστεί. 
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ή / και την µπαταρία από την ηλεκτρική συσκευή πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθµίσεις, 
αλλαγές εξαρτηµάτων, ή πριν την αποθήκευση της ηλεκτρικής συσκευής. Αυτά τα προληπτικά µέτρα ασφαλείας µειώνουν τον 
κίνδυνο να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή κατά λάθος. 
- Αποθηκεύετε τη συσκευή όταν δεν είναι σε χρήση µακριά από τα παιδιά και µην αφήνετε άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε 
τη χρήση της ή άτοµα που δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν αυτές τις οδηγίες χρήσης να λειτουργήσουν τη συσκευή. Η 
συσκευή είναι επικίνδυνη στα χέρια µη εκπαιδευµένων χρηστών. 
- Συντηρείτε την ηλεκτρική συσκευή. Ελέγχετε για λάθος ευθυγράµµιση ή µπλοκάρισµα των κινούµενων µερών, θραύση των 
εξαρτηµάτων ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση βλάβης, η 
ηλεκτρική συσκευή πρέπει να επισκευαστεί πριν από τη χρήση. Πολλά ατυχήµατα προκαλούνται από την κακή συντήρηση 
ηλεκτρικών συσκευών. 
- Χρησιµοποιήστε την ηλεκτρική συσκευή, τα εξαρτήµατα και τα όλα τα τµήµατα της συσκευής σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες, 
λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Η χρήση της ηλεκτρικής συσκευής για 
πράξεις διαφορετικές από εκείνες για την οποία προορίζεται θα µπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. 
- Τα πιστόλια ψεκασµού χρώµατος δεν πρέπει να καθαρίζονται µε εύφλεκτους διαλύτες µε σηµείο ανάφλεξης κάτω από 21° C. 
- Τα πιστόλια ψεκασµού δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για να ψεκάζετε εύφλεκτες ουσίες. 
- Ποτέ µην ψεκάζετε υλικά µε άγνωστο βαθµό επικινδυνότητας. 
- Τα δοχεία ψεκασµού δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε βιοµηχανικούς χώρους που καλύπτονται από κανονισµούς προστασίας 
κατά των εκρήξεων. 
- ∆ώστε προσοχή στους κινδύνους που απορρέουν από το υλικό ψεκασµού και ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα του 
δοχείου του υλικού ψεκασµού ή τις οδηγίες του κατασκευαστή του. 
- Βεβαιωθείτε ότι οι ατµοί των διαλυτών δεν αναρροφόνται από την συσκευή. Μην στρέφετε τη ροή ψεκασµού προς τη 
συσκευή! 
- Εάν το χρώµα µπει στον σωλήνα αέρα (Εικόνα 9Α-12), µην συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή. Αν συµβεί αυτό, θα 
πρέπει να αποσυναρµολογησετε το σωλήνα αέρα, τη βαλβίδα (Εικόνα 9Α-13) και τη µεµβράνη (Εικόνα 9Α-14), να τα 
καθαρίσετε, και εάν είναι απαραίτητο, να αντικαταστήσετε τη µεµβράνη. 
 
5. SERVICE 
- Να επισκευάζετε πάντα την ηλεκτρική σας συσκευή στο εξουσιοδοτηµένο service και να χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια 
ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η συσκευή σας θα λειτουργεί µε ασφάλεια. 
 
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικόνα 1) 
1 Ακροφύσιο 
2 ∆ακτύλιος ρύθµισης ακροφύσιου 
3 Σώµα πιστολιού ψεκασµού  
4 Σκανδάλη 
5 Βίδα προσαρµογής ροής 
6 Σωλήνας αέρα 
7 Βαλβίδα 
8 ∆οχείο χρώµατος 
9 Σωλήνας 
10 Ιµάντας µεταφοράς 
11 ∆ιακόπτης ON / OFF 
12 Φις 
13 Κύπελλο µέτρησης πυκνότητας 
 
 
 
ΥΛΙΚΟ ΒΑΦΗΣ: 
Να χρησιµοποιείτε µόνο υλικά που συνιστώνται για χρήση µε πιστόλι βαφής. 
Παρασκευή του υλικού ψεκασµού: Το Total Painter® µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µη αραιωµένο ή ελαφρώς αραιωµένο 
χρώµα, λάκα και βερνίκι. 
Εάν το χρώµα πρέπει να αραιωθεί, ξεκινήστε µε αραίωση 10%. Για να το πετύχετε, γεµίστε ένα δοχείο 1 λίτρου µε το χρώµα 
που θα χρησιµοποιηθεί. Το κύπελλο µέτρησης πυκνότητας χωράει το ένα δέκατο του λίτρου, κλείστε λοιπόν την οπή στο κάτω 
µέρος του και γεµίστε το µε το διαλύτη. Προσθέστε το διαλύτη στο χρώµα και ανακατέψτε καλά. 
Στη συνέχεια, µετρήστε την πυκνότητα του χρώµατος σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες. Αν το χρώµα χρειάζεται να αραιωθεί 
περαιτέρω, αραιώστε το κατά 5% ακόµα (το ήµισυ της χωρητικότητας του κυπέλλου µέτρησης πυκνότητας) και µετρήστε πάλι 
την πυκνότητα. 
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Αν δεν έχει επιτευχθεί ακόµα η επιθυµητή πυκνότητα του χρώµατος, επαναλάβετε  
το προηγούµενο βήµα µέχρι να την πετύχετε. 
Αυτό το πιστόλι ψεκασµού µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε προϊόντα µε ιξώδες  
25 DIN/sec µε ανώτατο όριο τα 50 DIN/sec. Βυθίστε το κύπελλο µέτρησης της 
πυκνότητας στο υλικό έως ώτου γεµίσει. Στη συνέχεια µετρήστε πόσος χρόνος 
απαιτείται έως ώτου το κύπελλο να αδειάσει (Εικόνα 2). Αυτός ο χρόνος ονοµάζεται 
"DIN/sec".  
Εκτός από τις παραπάνω κατευθυντήριες γραµµές, θα πρέπει να συµβουλευτείτε  
και τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να προσδιορίσετε αν το υλικό απαιτεί  
περαιτέρω αραίωση. 
 
Οδηγός: 
Παράδειγµα υλικού    DIN κατά προσέγγιση 
Χρώµα µε βάση το νερό και 
γαλακτώµατα 
 

25-50 DIN/sec 

Γυαλιστερά χρώµατα, υδατοδιαλυτά 
ή µε βάση διαλύτη χρωµατιστά 
βερνίκια 
 

45-50 DIN/sec 

Βερνίκια   Αδιάλυτα 
 

Αστάρια  
 

45-50 DIN/sec 

Βερνίκια εµποτισµού, έλαια, 
απολυµαντικά, προϊόντα προστασίας 
φυτών 

Αδιάλυτα 
 

 
   
Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο µόνο εάν το υλικό που θέλετε να χρησιµοποιήσετε δεν έχει δικές 
του οδηγίες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται µε το υλικό. 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 
Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύµα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύµατος συµφωνεί µε την αναγραφόµενη τάση του Total 
Painter®. 
- Συνδέστε τον ιµάντα µεταφοράς στη συσκευή. 
- Ξεβιδώστε το δοχείο του χρώµατος από το πιστόλι βαφής. 
- Ευθυγραµµίστε τον σωλήνα του υγρού (Εικόνα 3). Με τον σωλήνα του υγρού στη  
σωστή θέση, τα περιεχόµενα του δοχείου χρώµατος µπορεί να είναι ψεκάζονται  
σχεδόν χωρίς καθόλου υπολείµµατα. Για να βάψετε αντικείµενα σε οριζόντια θέση,  
λυγίστε το σωλήνα του υγρού προς τα εµπρός (Εικόνα 3Α). Για να βάψετε επιφάνειες  
που βρίσκονται πάνω από το κεφάλι σας, λυγίζετε το σωλήνα του υγρού προς τα  
πίσω (Εικόνα 3Β). 
- Τοποθετήστε το δοχείο χρώµατος σε µια επιφάνεια καλυµµένη µε χαρτί και γεµίστε µε 
το υλικό ψεκασµού. 
- Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα αέρα στο σύνδεσµο που βρίσκεται πάνω στη συσκευή  
και στη λαβή του πιστολιού (Εικόνα 4). 
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε µια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια για να αποτρέψετε την  
αναρρόφηση σκόνης, κ.λπ. 
- Κρεµάστε τη συσκευή από τον ιµάντα µεταφοράς. 
- Στοχεύετε το πιστόλι ψεκασµού στο αντικείµενο που θέλετε να ψεκάσετε. 
- Κάντε πρώτα µια δοκιµή σε ένα κοµµάτι χαρτόνι ή σε µια επιφάνεια παρόµοια µε εκείνη 
που πρόκειται να ψεκαστεί. Αυτό θα σας επιτρέψει να καθορίσει τον όγκο του υλικού  
που θα χρειαστείτε και τον τύπο του ψεκασµού. 
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή µέσω του πλήκτρου "ON/OFF" και αρχίστε να τη χρησιµοποιείτε. 
 
Επιλέξτε τον τύπο του ψεκασµού 
Ο ψεκασµός έχει τρεις διαφορετικές µορφές: 
1.  Κάθετος ανεµιστήρας, συνιστάται για οριζόντιες επιφάνειες (Εικόνα 5Α) 
2. Οριζόντιος ανεµιστήρας, συνιστάται για κάθετες επιφάνειες (Εικόνα 5Β) 
3. Στρογγυλή ροή, συνιστάται για γωνίες και επιφάνειες δύσκολες στην πρόσβαση  
(Εικόνα 5C) 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 

 
Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 4 από 6 

tmstore.gr 

 
 
Ρυθµίστε την ποσότητα του ψεκασµού 
Με το δακτύλιο ρύθµισης του ακροφύσιου ελαφρώς χαλαρωµένο, στρίψτε το  
καπάκι του αέρα στην επιθυµητή θέση ψεκασµού (Εικόνα 6). 
Στη συνέχεια σφίξτε ξανά το δακτύλιο ρύθµισης του ακροφύσιο. 
Ποτέ µην πιέζετε τη σκανδάλη ενώ προσαρµόζετε το ακροφύσιο του αέρα. 
 
 
 
 
Ρυθµίστε τη ροή του υλικού 
Για να ρυθµίσετε τη ροή υλικού, γυρίστε τη βίδα προσαρµογής ροής που βρίσκεται 
πάνω στην σκανδάλη: 
- Για µικρότερη ροή, στρίψτε προς τα αριστερά. 
- Για µεγαλύτερη ροή, στρίψτε προς τα δεξιά (Εικόνα 7) 
 
 
 
Τεχνικές ψεκασµού 
- Για να διασφαλίσετε το βέλτιστο αποτέλεσµα, η επιφάνεια που πρόκειται να ψεκαστεί πρέπει να  
είναι απόλυτα καθαρή και λεία πριν τον ψεκασµό. Σας συνιστούµε να προετοιµάζετε  
προσεκτικά την επιφάνεια εκ των προτέρων. 
- Καλύψτε όλες τις επιφάνειες που δεν θέλετε να ψεκάσετε, συµπεριλαµβανοµένων των βιδών  
και των παξιµαδιών. 
- Κάντε πρώτα µια δοκιµή σε ένα κοµµάτι χαρτόνι ή σε µια επιφάνεια παρόµοια µε εκείνη που 
πρόκειται να ψεκαστεί. Αυτό θα σας επιτρέψει να ρυθµίσετε το πιστόλι ψεκασµού.  
Επιπλεόν, θα πρέπει ψεκάζετε σε µία απόσταση από την επιφάνεια και να αποφεύγετε τις διακοπές 
στον ψεκασµό.  
- Η κίνηση του ψεκασµού θα πρέπει να είναι από το βραχίονα και όχι από τον καρπό,  
ώστε να εξασφαλιστεί µια σταθερή απόσταση µεταξύ του πιστολιού ψεκασµού και της  
επιφάνειας. Επιλέξτε µια απόσταση ψεκασµού µεταξύ 5 και 15 εκ., ανάλογα µε το επιθυµητό  
πλάτος της ακτίνας ψεκασµού. Η Εικόνα 8Α δείχνει τη σωστή θέση, στην οποία η απόσταση  
από το αντικείµενο είναι σταθερή, ενώ η Εικόνα 8Β δείχνει τη λανθασµένη θέση, καθώς  
η ακανόνιστη απόσταση παράγει ανοµοιόµορφο αποτέλεσµα ψεκασµού. 
- Μετακινήστε το πιστόλι ψεκασµού οµαλά από τη µία πλευρά προς την άλλη ή από πάνω προς  
τα κάτω, ανάλογα µε τη ρύθµιση του µοτίβου ψεκασµού. 
- Ακόµη και η κίνηση του πιστολιού ψεκασµού θα παράξει µία οµοιόµορφα βαµµένη επιφάνεια. 
- Εάν το υλικό ψεκασµού συσσωρεύεται στο ακροφύσιο και στο καπάκι αέρα, καθαρίστε τα δύο αυτά µέρη µε διαλύτη ή νερό. 
 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ 
Αν χρειαστεί να διακόψετε τη χρήση της συσκευής: 
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 
- Αν χρησιµοποιείτε λάκκα δύο συστατικών, η συσκευή πρέπει να καθαριστεί αµέσως. 
 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Προκειµένου να λειτουργεί καλά η συσκευή, πρέπει να καθαρίζεται σωστά. Σας προτείνουµε τα εξής: 
- Αποσυνδέστε τη συσκευή. Αν κάνετε ένα µακρύ διάλειµµα, αλλά και µετά το πέρας της εργασίας, απελευθερώστε τον αέρα 
από το δοχείο. Για το πετύχετε, ξεβιδώστε το δοχείο για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα και βιδώστε το ξανά ή πατήστε την 
σκανδάλη του ψεκασµού και αδειάστε το χρώµα στην αρχική του συσκευασία. 
- Αποσυναρµολογήστε το πιστόλι ψεκασµού. 
- Ξεβιδώστε το ρεζερβουάρ. Αδειάστε το υπόλοιπο χρώµα στο δοχείο του. 
- Καθαρίστε το δοχείο και το σωλήνα του υγρού χρησιµοποιώντας ένα πινέλο. 
- Γεµίστε το δοχείο µε διαλύτη ή νερό και βιδώστε το στο πιστόλι ψεκασµού. Μόνο διαλύτες µε σηµείο ανάφλεξης άνω των 21° 
C µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
- Συναρµολογήστε ξανά το πιστόλι ψεκασµού (Εικόνα 9). 
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα, ενεργοποιήστε το συσκευή και ψεκάστε το διαλύτη ή το νερό µέσα σε ένα 
δοχείο ή πάνω σε ένα ύφασµα. 
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. 
- Ξεβιδώστε το δοχείο και αδειάστε το. Αφαιρέστε το σωλήνα του υγρού και το εξάρτηµα σφράγισης της δεξαµενής. 
- Τραβήξτε το σωλήνα αέρα (Εικόνα 9Α-12) πάνω από το σώµα του πιστολιού ψεκασµού. Ξεβιδώστε τη βαλβίδα (Εικόνα 9Α-13) 
και αφαιρέστε τη µεµβράνη (Εικόνα 9Α-14). Προσεκτικά καθαρίσει όλα τα µέρη. 
- Ξεβιδώστε το δακτύλιο ρύθµισης του ακροφύσιο και αφαιρέστε το καπάκι αέρα και το ακροφύσιο. Καθαρίστε το καπάκι αέρα, 
το κάλυµµα του ακροφύσιου και το ακροφύσιο µε µια βούρτσα µε διαλύτη ή νερό. Μην χρησιµοποιείτε αιχµηρά µεταλλικά 
αντικείµενα για να καθαρίσετε τα καλύµµατα, τις µεµβράνες και τα στόµια του ακροφυσίου ή τις βαλβίδες του πιστολιού 
ψεκασµού.  
- Καθαρίστε το εξωτερικό του πιστολιού ψεκασµού µε ένα πανί εµποτισµένο µε διαλύτη ή νερό. 
- Επανασυναρµολογήστε τα µέρη. 
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Συντήρηση 
Καπάκι αέρα/ακροφύσιο - Αφαιρέστε το καπάκι αέρα και το ακροφύσιο από το πιστόλι ψεκασµού και βυθίστε τα σε καθαρό 
διαλύτη. 
Στεγνώστε χρησιµοποιώντας πεπιεσµένο αέρα. Αν οι µικρές οπές έχουν µπλοκαριστεί, βυθίστε εκ νέου το καπάκι αέρα σε 
διαλύτη. Αν είναι απαραίτητο να τρίψετε τα µέρη αυτά, χρησιµοποιήστε µια οδοντογλυφίδα ή ένα καλάµι ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό που δεν είναι πολύ σκληρό. 
Μην καθαρίζετε τα στόµια χρησιµοποιώντας σύρµα, καρφιά ή άλλα σκληρά αντικείµενα. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις 
οδηγίες, µπορεί να προκληθεί µόνιµη βλάβη στο καπάκι, παράγοντας µεγαλύτερη ροή ψεκασµού, µε αποτέλεσµα κακό 
αποτέλεσµα ψεκασµού. 
 
Αποθήκευση 
Αποθηκεύστε το πιστόλι ψεκασµού µε λίγο διαλύτη στο καπάκι αέρα και στο ακροφύσιο για να αποτρέψετε την ξήρανση ή το 
σπάσιµο της βελόνας του πιστολιού, προκαλώντας έτσι πιθανή απώλεια αέρα ή υγρού. 
 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αν η µεµβράνη είναι άθικτη (Σχήµα 9Α-14). Τοποθετήστε τη µεµβράνη µε το 
στέλεχος προς τα επάνω στο κάτω µέρος της βαλβίδας. Συµβουλευτείτε επίσης το σηµάδι στο σώµα του πιστολιού ψεκασµού. 
Τοποθετήστε το κάλυµµα της βαλβίδας προσεκτικά και βιδώστε σφιχτά. Εισάγετε τον σωλήνα αέρα στο κάλυµµα της βαλβίδας 
και του συνδετήρα στο σώµα του πιστολιού ψεκασµού. Τοποθετήστε σωστά το ακροφύσιο έτσι ώστε να εµπλέκεται µε τις 
εγκοπές του πιστολιού ψεκασµού (Σχήµα 9Β). 
Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο σώµα του πιστολιού ψεκασµού και γυρίστε το στη σωστή θέση. Τοποθετήστε το καπάκι αέρα 
πάνω στο ακροφύσιο και σφίξτε το µε το δαχτυλίδι ρύθµισης του ακροφύσιου. 
Τέλος, τοποθετήστε τη στεγανοποίηση του δοχείου βαφής κάτω από το σωλήνα υγρού και σπρώξτε το µέχρι να τοποθετηθεί 
σωστά. Για να το κάνετε αυτό, στρίψτε ελαφρά τη στεγανοποίηση του δοχείου και τοποθετήστε το σωλήνα υγρού µε τη 
στεγανοποίηση του δοχείου στο σώµα του πιστολιού ψεκασµού. 
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Το σετ περιλαµβάνει: 
- Την κύρια συσκευή 
- Τον σωλήνα 
- Τον ιµάντα µεταφοράς 
- Το κύπελλο πυκνότητας 
- Το πιστόλι βαφής 
- Το δοχείο βαφής 
- Καρφίτσα καθαρισµού 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Μοντέλο : VBRVACIND0001 
ΤΑΣΗ: 220-240 V, 50 Hz 
Μέγιστη ισχύς εισόδου: 900 W 
ΡΟΗ: 800 ml / min (ψεκασµός µε νερό) 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΒΑΦΗΣ: 800 ml 
Μήκος σωλήνα: 1,5 m 
Μέγιστο ιξώδες: 45 DIN/sec 
MOTOR SPEED: 36.000 rpm 
ΒΑΡΟΣ: 1,9 kg 
∆εδοµένα θορύβου: LpA=82.1dB(A), LwA=93.1dB(A) Κ=3 
∆εδοµένα δονήσεων: 2,180m/s2 K = 1,5 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 
Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριµµάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 
συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες τοπικές ρυθµίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις µπαταρίες. 

 

 

Στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µε τα αστικά απορρίµµατα. Μπορεί να 
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιηµένης συλλογής που ορίζουν οι δηµοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που 
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιηµένη διάθεση µιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή 
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την 
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και 
πόρων. Για την επισήµανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήµα του διαγραµµένου 

τροχοφόρου κάδου απορριµµάτων. 
 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   

 
• Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.  
• Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ηµεροµηνία αγοράς. 
• Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιµολόγιο). 
• Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώµατα και κακοτεχνίες. 
• Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλµένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των 

τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
• Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τµήµα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα 

προϊόντα προς έλεγχο µπορούν να παραδίδονται στα καταστήµατα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

• H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 
 

 
 


