
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy ez az alacsony nyomású festékszóró 
pisztoly Önnek is hasznos segítségére lesz, és hosszú ideig élvezheti a vele végzett professzionális 
munka előnyeit.
Annak ellenére, hogy a festékszóró pisztoly használata rendkívül egyszerű, ne feledje az első üzem-
be helyezés előtt elolvasni a használati útmutatót. Tartsa be az útmutatóban közölt összes biztonsá-
gi óvintézkedést. A rendeltetésszerű használat feltételeinek betartásával tökéletes eredményt érhet 
el és megőrizheti a termék élettartamát.

A festékszóró pisztoly kül- és beltéren egyaránt használható.

FIGYELMEZTETÉS! Kerülje a tűz-, baleset- és áramütésveszélyes helyzeteket. Az elektromos 
berendezések használatakor mindig tartsa be az útmutatóban közölt összes biztonsági óvin-
tézkedést. 

AZ ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. AZ 
ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI ÁTTEKINTÉSRE IS. HA A TERMÉKET ELAJÁNDÉKOZZA VAGY KÖL-
CSÖNADJA, MELLÉKELJE HOZZÁ AZ ÚTMUTATÓT IS, VALAMINT ISMERTESSE A RENDELTETÉSSZERŰ 
HASZNÁLAT FELTÉTELEIT MÁS FELHASZNÁLÓKKAL IS. 
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HUELEKTROMOS 
FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY
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MŰSZAKI JELLEMZŐK
Névleges teljesítmény  600W
Névleges feszültség   230V ~ 50Hz
Névleges fúvóteljesítmény   380ml/perc
Tartály mérete    800ml
Akusztikai nyomásszint Lpa:  80.8dB(A)
Akusztikai teljesítményszint Lwa: 93.8dB(A)
Vibráció szintje   1.60m/s2
Védelmi osztály II

A FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY RÉSZEI
  1.   Kapcsoló (bekapcsolás I, kikapcsolás O)
  2.   Fogantyú  
  3.   Elektromos kábeldugó
  4.   Tartály fogantyúja
  5.   Pisztoly
  6.   Fújócső
  7.   Szabályzócsavar
  8.   Rögzítő kampó
  9.   Fúvószelep és szelepszabályzó
10.  Vállpántrögzítő kampó

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK – ELEKTROMOS BERENDEZÉS
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt hozzákezdene a munkához, olvassa el figyelmesen a biztonságos haszná-
latra vonatkozó útmutatásokat. 
1. Mindennemű javítást kizárólag szakszervizben végeztessen.
2.  Ellenőrizze rendszeresen az elektromos kábelt. Ha megsérült, ne használja tovább a szórópisztolyt, 

és a szükséges cserét kizárólag szakszervizben végeztesse.
3. Soha ne cserélje ki sajátkezűleg az elektromos kábelt. A cserét kizárólag szakszervizben végeztesse.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
1.  A biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása vagy a készüléken végzett sajátkezű átalakítások súlyos 

személyi sérülésekhez vezethetnek és jelentős anyagi károkat okozhatnak. Sem a gyártó, sem a forgalma-
zó nem vállal felelősséget a helytelen használat és a biztonsági útmutatások be nem tartása következté-
ben keletkezett hibákért, anyagi károkért. A helytelen használat, nem megfelelő tisztítás és a biztonsági 
útmutatások be nem tartása következtében keletkezett meghibásodásokra nem vonatkozik a garancia. 

2.  Minden használat előtt ellenőrizze a készülék állapotát. Bármilyen meghibásodás esetén forduljon 
szakszervizhez vagy a termék forgalmazójához. 

3. Munkavégzés közben viseljen védőfelszerelést (szemüveg, kesztyű, porvédő maszk stb.).
4. A készüléket ne üzemeltesse szikraforrások közelében és forró környezetben.
5. Soha ne célozzon a szórópisztollyal más személyek vagy állatok felé.
6. Ne használja a készüléket esőben, nedves környezetben.
7.  Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet előtt áramtalanítsa a készüléket. Az áramtalanítást 

soha ne a kábel rángatásával végezze. Mindig a kábeldugónál fogva húzza ki a kábelt a fali aljzatból.
8. A készüléket tartsa távol gyermekektől.
9. A készüléket kizárólag jól szellőztetett helyiségben használja.
10.  Olvassa el a festékanyag tájékoztató címkéjén található útmutatásokat. Ne szórjon olyan anyagot, 

amelynek nem ismeri a használatára vonatkozó tudnivalókat.
11. Vegye figyelembe a festékanyag használatával járó kockázati tényezőket is.
12. Ne használja a szórópisztolyt az útmutatóban nem közölt egyéb célokra.
13. A munka befejeztével kapcsolja ki a kompresszort és vegye le a csövet a pisztolyról.
14. Ügyeljen rám hogy a tartály ne boruljon fel - kiömölhet a festék.

A ÁBRA
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ÖSSZESZERELÉS
A terméket szétszerelve szállítjuk. Szerelje össze az alábbi útmutatások alapján.

• Rögzítse a festéktartályt (4. A ÁBRA) a fúvószelephez (2. A ÁBRA).
•  Csatlakoztassa a cső végét (6. A ÁBRA) a pisztolyhoz (5. A ÁBRA) és a fúvószelep alsó részéhez (2. A 

ÁBRA). Ellenőrizze, hogy mindent megfelelően csatlakoztatott-e.
• Pántrögzítő kapcsok (10. A ÁBRA) – állítsa be megfelelő méretűre a vállpántot.

MUNKAPOZÍCIÓ
Rögzítse a szórópisztolyt (5. A ÁBRA) és a tartályt a pisztolytartóra (4. A ÁBRA). Helyezze a vállára a 
készüléket a vállpánttal (B ÁBRA).

 

ÜZEMBE HELYEZÉS
Ellenőrizze az áramforrás feszültségét. Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos 
szerszám típustábláján található adatokkal. 
Vegye ki a szórópisztolyt az állványból és irányítsa a lefestendő felület felé. 
A kapcsológombot állítsa „I“ fokozatba. A szórópisztoly bekapcsolása után a motor beindul és a leve-
gő elkezd folyamatosan áramlani a fúvókán át. A ravasz meghúzása előtt a szabályzó csavarral beállít-
hatja a kívánt szórt anyagmennyiséget.

KIKAPCSOLÁS
Ha befejezte a munkát, kapcsolja ki a festékszóró pisztolyt (a kapcsolót állítsa „O“ állásba) és húzza ki 
a kábeldugót az elektromos fali aljzatból.

AZ ÜZEMBE HELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÁSOK
Biztosítson nyugodt munkakörülményeket. A szórópisztolyt előbb próbálja ki, tanulja meg megfele-
lően kezelni. Az alacsony nyomású festékszóró pisztollyal egyenletesen hordhatja fel a festékréteget 
a különféle felületekre. A szórópisztollyal gyorsabban és hatékonyabban festhet le különféle felülete-
ket. A szórópisztoly használatával kevesebb festékre van szükség és a száradás is gyorsabb. 

Tartsa szilárdan a szórópisztolyt, a vállpántot állítsa be olyan hosszúságúra, hogy kényelmes legyen. A 
B. ábra szemlélteti a megfelelő testhelyzetet. 

A FALFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE FESTÉS ELŐTT
A festés végeredményét nagyban befolyásolja a falfelület minősége. A tökéletes eredmény érdekében tisztítsa 
meg a falfelületet minden szennyeződéstől. Távolítsa el a zsíros szennyeződéseket. A rozsdásodást és az előző 
festékréteget távolítsa el csiszolópapírral vagy egyéb csiszolóeszközzel. Gondoskodjon róla, hogy a falfelület 
egyenletesen sima legyen. Az esetleges réseket, repedéseket javítsa ki gipsszel, majd a felületet dolgozza el si-
mára csiszolópapírral. A szórási felület környezetét takarja le megfelelően fóliával vagy újságpapírral. 

B ÁBRA
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FESTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
A festéket jól rázza fel. A festékanyagot általában szükséges felhígítani (javasoljuk, hogy először kis 
mennyiségen próbálja ki a hígítást). 
Mindig tartsa be a festék gyártójának a hígítóanyagra és koncentrációra vonatkozó utasításait, az 
egyes festékanyagokra vonatkozó adatokat megtalálja a táblázatban (1. táblázat). 

Mindig tartsa be az alábbi utasításokat:
- A termék részét képező viszkozitásmérővel beállíthatja az optimális festéksűrűséget.
-  A viszkozitásmérővel pillanatok alatt megállapíthatja milyen arányban szükséges hígítani az egyes 

festékanyagokat. 
-  Töltse meg a viszkozitásmérőt festékkel (C ábra) és számolja meg hány másodperc alatt folyik át a 

nyíláson a festék.
- A megfelelő érték DIN-ekben van meghatározva.

  Festékanyag    Viszkozitás (DIN)
  Hígított alapfesték   15 - 30 másodp.
  Alapfesték    25 - 30 másodp.
  Pác     nem kell hígítani
  Kétkomponensű lakk és olajfesték  20 - 35 másodp.
  Színtelen lakk    15 - 25 másodp.
  Emulziós festék    20 - 25 másodp.
  Autolakk    20 - 25 másodp.
  Fakonzerváló    nem kell hígítani
  Beltéri falfesték (pl. Primalex)  16 - 20 másodp.

A VISZKOZITÁSMÉRŐ HASZNÁLATA (C ábra)
A viszkozitást másodpercekben mérjük. Alaposan keverje el a festékanyagot a hígítóval. Töltse meg 
a keverékkel a viszkozitásmérőt egészen a felső pereméig, majd számolja meg hány másodperc alatt 
folyik át a festék a viszkozitásmérő nyílásán. A megfelelő időtartamot a táblázatban ellenőrizheti (1. 
táblázat). Folytassa addig a hígítást, amíg a megfelelő viszkozitást el nem éri.

1. táblázat

C ÁBRA
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Szórási minta beállítása (D ábra)
Csavarja fel a megtöltött festéktartályt a szórópisztolyra. Lazítsa ki a fekete műanyag gyűrűt (3) és 
állítsa be a légszelepet (4) megfelelő pozícióba. A megfelelő pozíció beállítása után húzza vissza a 
fekete műanyag gyűrűt. 
Szórási minta:
HH = vízszintes lapos sugár
W = függőleges lapos sugár
CC = Kör keresztmetszetű sugár

A vízszintes és függőleges lapos sugár (HH-VV) nagy felületek festésére használatos. A kör kereszt-
metszetű sugár (CC) kisebb tárgyak, vagy nehezen elérhető felületek (peremek, sarkok) festésekor 
használatos.

FIGYELMEZTETÉS! A tartályban lévő összes festék felhasználásához döntse meg a megfelelő szögben 
a szívócsövet (E ábra).

      
FIGYELMEZTETÉS! A szórásminta beállítása közben soha ne tartsa ujjait a ravaszon vagy a ké-
szülék kapcsológombján.

SZÓRÓTECHNIKA
Helyezze a vállára a vállpántot. Vegye ki a festékszóró pisztolyt az állványából, és irányítsa a festeni 
kívánt felület felé. A festékszórást egyenletes nyugodt mozdulatokkal végezze, a pisztolyt tartsa azo-
nos távolságban a festendő felülettől.  A javasolt  távolság 10-30 cm közötti legyen a szórásmintától 
és a felhasznált festékanyagtól függően. Vezesse a szórópisztolyt a felülettel párhuzamosan egyen-
letes sebességgel. Ne tegyen körkörös mozdulatokat, amely ronthatja a szórás minőségét. A szórás 
megkezdése előtt vegyen elő egy darab kartonpapírt és mindig végezzen szóráspróbát. A visszahú-
zásoknál ne tartsa ujját a ravaszon, így elkerülheti a véletlenszerű festékszórást, és a foltok vagy fes-
téklecsurgások kialakulását a felületen. 

D ÁBRA

E ÁBRA



KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Bármilyen tisztítás vagy karbantartási művelet előtt húzza ki a kábeldugót 
a hálózati aljzatból. A festékszóró pisztoly tökéletes működtetése és élettartamának megőrzése vé-
gett mindig végezze el a szükséges tisztítási és karbantartási műveleteket. 

A pisztoly tisztítása
FIGYELMEZTETÉS! A munka befejeztével rögtön tisztítsa meg a festékszóró pisztolyt. Ha a fes-
ték beszárad a pisztolyba, sokkal nehezebb lesz megtisztítani, és a lerakódások végérvénye-
sen tönkretehetik a szórópisztolyt.

FIGYELMEZTETÉS! A tisztításhoz használjon a festékanyag csomagolásán javasolt oldószert. 
A szórópisztolyt mindig jól szellőztetett helyiségben tisztítsa. Tartson be minden biztonsági 
óvintézkedést. 

Kapcsolja a kapcsológombot „O“ állásba és húzza ki a kábeldugót az elektromos fali aljzatból. Csa-
varja le a festéktartályt az óramutató járásával megegyező irányban. Legyen óvatos, nehogy a festék 
kiömöljön. A megmaradt festékanyagot töltse vissza az eredeti tartályába és jól zárja le. A festék do-
bozán javasolt kevés mennyiségű oldószerrel öblítse ki a festéktartályt. Zárja le a tartályt, néhányszor 
rázza meg, majd öntse ki belőle az oldószert. Ismételje meg annyiszor ezt a folyamatot, amíg a tartály 
teljesen tiszta lesz. Tisztítsa meg a tartály külső oldalát is a rárakódott festéktől. Tisztítsa meg a szórófej 
tömítését is, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e. 

A szórópisztoly többi részének megtisztításához, pl. a fekete műanyag gyűrű vagy a fúvószelep, hasz-
nálhatja ugyanazt az oldószert, mint a festéktartály tisztíttásához. A kisebb alkatrészeket helyezze egy 
tálba és tisztítsa meg őket a megfelelő oldószerrel (a festék gyártója által javasolt oldószer). Tisztítsa 
meg a pisztoly belső részeit is. Mielőtt újra összeszerelné a szórópisztolyt, ellenőrizze, hogy minden 
alkatrész megfelelően megszáradt-e. 

FIGYELMEZTETÉS! Sohase tisztítsa a szórópisztoly fúvókáját és a légvezető nyílásokat hegyes 
fémtárgyakkal. 

A KOMPRESSZOR TISZTÍTÁSA
Kapcsolja a kapcsológombot „O“ állásba és húzza ki a kábeldugót az elektromos fali aljzatból.
A készülék külső felületét és a csövet törölje át benedvesített törlőkendővel. Ne használjon oldószere-
ket vagy egyéb vegyszereket, amelyek tönkretehetik a készüléket. A műanyag alkatrészeket a külön-
féle vegyszerek tönkretehetik.
   
FIGYELMEZTETÉS!  Ne spricceljen vizet a készülékre. Védje a készüléket nedvesség hatásától.

TÁROLÁS
Minden használat után tisztítsa meg a készüléket és annak minden alkatrészét (lásd. tisztítással és 
karbantartással foglalkozó fejezet az útmutatóban), ennek köszönhetően biztosíthatja a készülék 
tökéletes működését és az élettartamának megőrzését. A szórópisztolyt gyermekektől megfelelően 
elzárt, stabil és biztonságos helyzetben, száraz és pormentes helyen tárolja. Ne tegye ki a készüléket 
közvetlen napfény hatásának, tárolja sötét vagy árnyékos helyen. Ne tárolja műanyag csomagoló-
anyagokban, amely alatt a berendezést nedvesség érheti.
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HIBAELHÁRÍTÁS
A tökéletes festékszórás érdekében a tartály mindig álló helyzetben legyen.    
Ha a készülék vibrál, ne használja tovább és ellenőriztesse szakszervizben.
Ha a készülék működésében vagy állapotában rendellenességet észlel, amely az alábbi útmutatások 
alapján nem szüntethető meg, forduljon szakszervizhez. 
 
HIBAELHÁRÍTÁSI TIPPEK

PROBLÉMA LEHETSÉGES OKA MEGOLDÁS

Nem kapcsolható be a készülék. Nem indul el a motor Ellenőrizze, hogy a kapcsoló “I” 
állásban – bekapcsolva van-e. 
Ellenőrizze, hogy van-e áram a 
hálózati aljzatban. 

A fúvóka nem szórja ki a festéket. Eltömődött a fúvóka. 
Kilazult a cső. 
Eltömődött a cső 
Nincs nyomás a tartályban.
Túl szorosra húzta a szabályzó 
csavart.

Tisztítsa meg. 
Rögzítse megfelelően a csövet. 
Tisztítsa meg. 
Rögzítse megfelelően a tartályt. 
Állítsa be megfelelően a szabályzó 
csavart.

A festék a fúvókánál
kicsöpög

Meglazult a fúvóka. 
Megsérült a fúvóka 
A festék lerakódott a fúvókára 

Húzza be a fúvókát 
Cserélje ki a fúvókát. 
Tisztítsa meg a fúvókát. Szükség 
esetén cserélje ki.

Nem egyenletes szórás Nem megfelelő viszkozitás. 
Túl sok festék van a tartályban. 
Túl lazára húzta a szabályzó csavart. 
Eltömődött a fúvóka. 
Nincs elég nyomás a tartályban.

Ellenőrizze a festék viszkozitását. 
Lazítsa ki a szabályzó csavart. 
Húzza be jobban a csavart. 
Tisztítsa meg. 
Rögzítse megfelelően a tartályt.

A szórósugár pulzál Kevés a festék a tartályban 
Eldugult a cső.

Töltse fel a tartályt. 
Tisztítsa meg.

A festék lefolyik a felületről. Túl vastag réteget vitt fel. 
Túl híg a festékanyag. 
Túl lassú mozdulatokkal dolgozik. 
A ravaszt végig behúzva tartja. 
 
Túl közelről végzi a festékszórást.

Állítson a szabályzó csavaron. 
Állítsa be a megfelelő sűrűséget. 
Dolgozzon gyorsabb mozdulatokkal. 
Visszahúzásnál engedje el a ravaszt. 
Végezze nagyobb távolságból a 
festékszórást

Túl erős festékszórás Túl lazára húzta a szabályzó csavart. Húzza be jobban a csavart.

Nem megfelelő minőségű a fes-
tékszórás

Nem megfelelően hígított a festék 
Rossz fúvókabeállítás 
Túl gyors mozdulatokat végez. 
Túl nagy távolságból végzi a fes-
tékszórást. 
Túl híg a festék 
A festék csomós, szemcsés. 
A tartály nincs jól rögzítve.

Hígítsa fel a megfelelő arányban. 
Állítsa be megfelelően. 
Lassabb mozdulatokkal dolgozzon. 
Végezze kisebb távolságból a 
festékszórást 
Ellenőrizze a festék viszkozitását. 
Szűrje át a festéket szűrővel. 
Rögzítse a tartályt megfelelően. 
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Környezetvédelmi információk
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a 
javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűj-
tőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelye-
ken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi 
egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További 
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hi-
vatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos 
büntetéseket vonhat maga után.
Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtő-
helyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmu-
tatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia ér-
vényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
-  a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meg-

hibásodásokra.
-  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat 

és hasonló körülmények során fellépő hibákra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás 
során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem vállal felelősséget a nyomdai hibákért.
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