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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 
POW754 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το 
εγχειρίδιο και τις γενικές οδηγίες ασφάλειας πριν χρησιμοποιήσετε το 
μηχάνημα. Αν δώσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε άλλο χρήστη, θα πρέπει να 
δώσετε μαζί και αυτές τις οδηγίες. 

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. A) 
1. Μονάδα συμπιεστή  
2. Διακόπτης Οn/Οff  
3. Δίσκος αποθήκευσης πιστολιού 

ψεκασμού  
4. Ελαστικός σωλήνας αέρα  

5. Πιστόλι ψεκασμού 
6. Κουμπί ρύθμισης  
7. Δοχείο χρώματος  
8. Ακροφύσιο ψεκασμού  
9. Δοχείο μέτρησης ιξώδους 

2 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. 
 Αφαιρέστε τα διαχωριστικά κλπ. της συσκευασίας (αν υπάρχουν). 
 Ελέγξτε αν τα περιεχόμενα της συσκευασίας είναι πλήρη. 
 Ελέγξτε το μηχάνημα, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις και όλα τα εξαρτήματα για πιθανές 

ζημιές κατά τη μεταφορά. 
 Διατηρήστε τα υλικά της συσκευασίας όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, μέχρι το τέλος 

της περιόδου εγγύησης. Απορρίψτε τα μετά στο τοπικό σας σύστημα διάθεσης 
αποβλήτων. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν 
πρέπει να παίζουν με τις πλαστικές σακούλες!  Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού! 

1 τεμ. ηλεκτρικό πιστόλι ψεκασμού  
1 τεμ. εύκαμπτος σωλήνας 
1 τεμ. χωνί 
1 τεμ. ιμάντας ώμου 
Εγχειρίδιο οδηγιών 
Δίσκος αποθήκευσης πιστολιού ψεκασμού 

Αν κάποιο στοιχείο λείπει ή είναι κατεστραμμένο, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. 

3 ΣΥΜΒΟΛΑ 
Σε αυτό το εγχειρίδιο ή/και πάνω στο μηχάνημα χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα: 

 

Δηλώνει κίνδυνο προσωπικού 
τραυματισμού ή βλάβης στο 
εργαλείο.  

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν τη 
χρήση. 

 

Σύμφωνα με τα ουσιώδη 
ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 
των Ευρωπαϊκών οδηγιών.  

Κλάση II - Το μηχάνημα 
διαθέτει διπλή μόνωση. Δεν 
χρειάζεται επομένως καλώδιο 
γείωσης. 
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4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και 
οδηγιών μπορεί να αποτελέσει αιτία ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή/και σοβαρού τραυματισμού. 
Φυλάξτε τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφάλειας για μελλοντική χρήση. Ο όρος «ηλεκτρικό 
εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που 
λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο) ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο, επαναφορτιζόμενα). 

4.1 Χώρος εργασίας 
 Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο. Η ακαταστασία και ο 

ελλιπής φωτισμός στον χώρο εργασίας δημιουργούν συνθήκες για ατυχήματα. 
 Μην εργάζεστε με ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, 

π.χ. όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν 
σπινθήρες που μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των ατμών. 

 Κατά τη διάρκεια της χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου, φροντίστε ώστε να μην 
πλησιάζουν κοντά παιδιά και άλλα άτομα. Αν αποσπαστεί η προσοχή σας μπορεί να 
χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου. 

4.2 Ηλεκτρική ασφάλεια 

Ελέγχετε πάντα αν η ισχύς τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που 
αναγράφεται στην πλακέτα χαρακτηριστικών. 

 Το φις των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην κάνετε κανενός 
είδους τροποποίηση στο φις. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις στα γειωμένα 
ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν υποστεί τροποποιήσεις και οι κατάλληλες 
πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας. 

 Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, 
καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο, αυξάνεται ο κίνδυνος 
θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας. 

 Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού στο 
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας. 

 Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το καλώδιο για να 
μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το εργαλείο από την πρίζα. Έχετε το 
καλώδιο μακριά από εστίες θερμότητας, λάδια, κοφτερές ακμές η κινούμενα εξαρτήματα. 
Τα χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

  Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο 
προέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου προέκτασης 
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 Αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε μέρος όπου υπάρχει 
υγρασία, η τροφοδοσία του θα πρέπει να γίνει από ρεύμα που προστατεύεται από 
συσκευή παραμένοντος ρεύματος (RCD). Η χρήση μιας συσκευής RCD μειώνει τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

4.3 Ατομική ασφάλεια 
 Να είστε προσεκτικοί. Προσέχετε αυτό που κάνετε και χρησιμοποιείτε κοινή λογική στην 

εργασία σας με ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αν 
είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μία στιγμή 
απροσεξίας, κατά τη διάρκεια χρήσης του εργαλείου, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό 
τραυματισμό. 

 Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφάλειας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση 
εξοπλισμού ασφάλειας, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος ή 
ωτασπίδες όποτε χρειάζεται, ελαττώνει τον κίνδυνο τραυματισμού. 
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 Αποφεύγετε την τυχαία εκκίνηση του μηχανήματος. Βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης βρίσκεται 
στη θέση OFF (κλειστός) πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα. Αν κατά τη μεταφορά του 
μηχανήματος έχετε το δάχτυλό σας πάνω στον διακόπτη ή συνδέσετε το μηχάνημα στην 
πρίζα όταν ο διακόπτης είναι στη θέση ON (ανοικτός), αυξάνετε τις πιθανότητες 
ατυχήματος. 

 Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα, αφαιρείτε τα ρυθμιστικά εργαλεία και τα μηχανικά 
κλειδιά. Ένα εργαλείο ή μηχανικό κλειδί που έχει μείνει πάνω σε ένα περιστρεφόμενο 
εξάρτημα του μηχανήματος, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. 

 Μην προεκτείνεστε πολύ. Πατάτε πάντα σταθερά κάτω. Έτσι θα μπορείτε να ελέγχετε 
καλύτερα το εργαλείο σε απροσδόκητες καταστάσεις. 

 Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Προσέχετε ώστε τα 
μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας να μην πλησιάζουν στο εργαλείο. Τα φαρδιά ρούχα, τα 
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα εξαρτήματα. 

 Αν υπάρχουν συσκευές εξαγωγής σκόνης για σύνδεση στο μηχάνημα, φροντίστε να τις 
συνδέσετε και να τις χρησιμοποιήσετε σωστά. Η χρήση τέτοιων συσκευών μειώνει τους 
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη. 

4.4 Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων 
 Μην περιμένετε από το εργαλείο να κάνει περισσότερα από όσα μπορεί. Χρησιμοποιείτε 

το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο για την εργασία σας. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα κάνει 
καλύτερα και ασφαλέστερα τη δουλειά του αν χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται. 

 Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης είναι ελαττωματικός. Ένα 
ηλεκτρικό εργαλείο  με χαλασμένο διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. 

 Πριν κάνετε ρυθμίσεις, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε  το εργαλείο, αποσυνδέετε 
το φις από την πρίζα. Αυτά τα προληπτικά μέτρα μειώνουν το ενδεχόμενο της τυχαίας 
εκκίνησης του εργαλείου. 

 Φυλάσσετε το ηλεκτρικο εργαλείο, όταν δεν το χρησιμοποιείτε, σε χώρους όπου δεν 
πλησιάζουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση του από άτομα που δεν είναι 
εξοικειωμένα με αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία 
είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία. 

 Τα ηλεκτρικά εργαλεία χρειάζονται συντήρηση. Ελέγχετε μήπως τα κινούμενα εξαρτήματα 
είναι κακώς ευθυγραμμισμένα ή μπλοκαρισμένα, μήπως υπάρχουν εξαρτήματα σπασμένα 
ή ζημιές, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου. Αν το 
εργαλείο πάθει ζημιά, θα πρέπει να επισκευαστεί. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν λόγω της 
κακής συντήρησης των ηλεκτρικών εργαλείων. 

 Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. Αν τα εργαλεία κοπής συντηρούνται 
σωστά και έχουν αιχμηρές λεπίδες, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να μπλοκάρουν και ο 
χειρισμός τους είναι ευκολότερος. 

 Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα τα κοπτικά εργαλεία κλπ. σύμφωνα 
με αυτές τις οδηγίες και σύμφωνα με τον τρόπο χρήσης για τον οποίο είναι σχεδιασμένο 
αυτό το είδος εργαλείου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την 
εργασία που θέλετε να κάνετε. Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων για άλλο σκοπό ή με 
άλλο τρόπο, εκτός από αυτούς για τους οποίους είναι σχεδιασμένο , μπορεί να οδηγήσει 
σε επικίνδυνες καταστάσεις. 

4.5 Σέρβις 
 Το σέρβις του ηλεκτρικού εργαλείου σας πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό 

προσωπικό και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται ότι θα 
λειτουργεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας. 
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5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ - Μην κατευθύνετε ΠΟΤΕ το ακροφύσιο προς 

άλλο άτομο ή ζώο. Μην αφήνετε ποτέ το ψεκαζόμενο υλικό να έρθει σε άμεση επαφή με το 
δέρμα. 

 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ - Αυτό το πιστόλι βαφής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 
ψεκασμό εύφλεκτων χρωμάτων και διαλυτικών με σημείο ανάφλεξης κάτω των 32 °C. 

 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - Φροντίζετε πάντα να αερίζεται καλά ο χώρος εργασίας κατά τον ψεκασμό. 
 ΚΑΛΑΘΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ - Το καλάθι του ακροφυσίου θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στη 

θέση του κατά τον ψεκασμό.  
 ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Μη χρησιμοποιείτε το πιστόλι 

βαφής εάν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.  
 ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ - Προσέχετε για πιθανούς κινδύνους από το 

ψεκαζόμενο υλικό και συμβουλευτείτε τις ενδείξεις που υπάρχουν στο δοχείο ή τις 
πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής. 

 ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ κάποιο υλικό, του οποίου οι σχετικοί κίνδυνοι είναι άγνωστοι. 
 ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ - Φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, για 

να μην έρχονται τα μάτια σε επαφή με επικίνδυνους ατμούς ή αναθυμιάσεις. 
 ΦΟΡΑΤΕ ΜΑΣΚΑ - Μη χειρίζεστε ποτέ το πιστόλι βαφής χωρίς προσωπίδα. 
 ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΑΣ - Φοράτε ωτασπίδες εάν η ηχητική πίεση υπερβαίνει τα 

85 dB (A). 
 ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ - Φροντίζετε να είναι καθαρό το πιστόλι βαφής, το 

δοχείο χρώματος και τα ακροφύσιά σας. Μην καθαρίζετε με εύφλεκτα υγρά το σημείο 
ανάφλεξης που είναι κάτω από τους 32 °C. Επιθεωρείτε περιοδικά το καλώδιο ρεύματος 
και εάν είναι φθαρμένο, ζητήστε να σας το αντικαταστήσει τεχνικός με τις κατάλληλες 
γνώσεις.  

 ΓΥΜΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ - Μην ψεκάζετε ποτέ κοντά σε γυμνή φλόγα ή στη φλόγα-οδηγό 
κάποιας συσκευής. 

 ΚΑΠΝΙΣΜΑ - Μην καπνίζετε ποτέ κατά τον ψεκασμό. 
 ΑΡΑΙΩΣΗ - Διαβάζετε πάντα τις συστάσεις ή τις οδηγίες του κατασκευαστή του χρώματος 

σχετικά με την αραίωση, πριν από τη χρήση χρωμάτων ή άλλων υλικών,  
 ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ - Αποσυνδέετε πάντα το εργαλείο από 

το ρεύμα όταν γεμίζετε το δοχείο χρώματος ή καθαρίζετε το πιστόλι βαφής. 
 ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ - Αποφεύγετε να λειτουργείτε το 

μηχάνημα για όσο διάστημα το κουμπί παροχής είναι τελείως κλειστό. 

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για ζημιά προκαλούμενη από τη χρήση 
ακατάλληλων ουσιών ή χρωμάτων, τα οποία δεν έχουν αραιωθεί σωστά 
και για τυχόν κινδύνους για την υγεία που προκύπτουν λόγω ανεπαρκούς 
εξαερισμού. 

5.1 Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του πιστολιού βαφής εάν: 
 Υπάρχει διακοπή ρεύματος στο φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας, ή αν το καλώδιο είναι 

κατεστραμμένο. 
 Ο διακόπτης είναι ελαττωματικός. 
 Αναδίδεται καπνός ή μυρίζει καμένο μονωτικό. 
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6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Συνδέστε το δίσκο αποθήκευσης πιστολιού ψεκασμού στα 
πλάγια του συμπιεστή σύροντας το τετράγωνο τμήμα 
εντοπισμού μέσα στην εσοχή στην πλευρά της μονάδας 
συμπιεστή:  

Συνδέστε το ένα άκρο του 
εύκαμπτου σωλήνα αέρα στο 
στόμιο εξόδου της μονάδας 
συμπιεστή:  

Και το άλλο άκρο στο στόμιο εισόδου του πιστολιού 
ψεκασμού:  

  

 

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία είναι απαραίτητο να 
προσδιορίσετε τη συνεκτικότητα ή το ιξώδες στο χρώμα 
που χρησιμοποιείτε.  
Αυτό μετριέται σε DIN-δευτερόλεπτα. Για να το 
προσδιορίσετε, πρώτα ανακατέψτε καλά το χρώμα. 
Βυθίστε το δοχείο μέτρησης ιξώδους στο χρώμα σε βάθος 
κάτω από το χείλος του κυπέλλου. Σηκώστε το δοχείο και 
μετρήστε το χρόνο σε δευτερόλεπτα που απαιτείται για να 
τρέξει το υγρό. Αυτό θα σας δώσει μια τιμή DIN:  
(Ανατρέξτε στον πίνακα ιξώδους) – Το μέγιστο ιξώδες για 
ψεκασμό με αυτό το πιστόλι ψεκασμού είναι 30 DIN-
δευτερόλεπτα.  

 

Για να βγάλετε το δοχείο χρώματος, περιστρέψτε το 
δεξιόστροφα.  Γεμίστε και αραιώστε, εάν χρειάζεται. 

 

Συνδέστε τη μονάδα συμπιεστή στο ρεύμα και θέστε τον 
διακόπτη στη θέση ON (I). Για να σταματήσετε το 
συμπιεστή, απλώς θέστε τον στη θέση OFF (0). Γυρίστε το 
ρυθμιστή μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό μοτίβο 
ψεκασμού. Συνιστάται να ψεκάσετε πρώτα μια μικρή 
δοκιμαστική περιοχή ιδίως εάν ψεκάζετε πάνω από μια 
άλλη βαμμένη επιφάνεια. Ορισμένα χρώματα και βερνίκια 
μπορούν να αντιδράσουν άσχημα με διάφορα είδη 
φινιρισμάτων.  
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7 ΟΔΗΓΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ  
Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια που χρωματίζετε. Δεν θα 
πρέπει να έχει σκόνη και λάδια. Συνιστάται επίσης να προστατεύσετε τη χρωματισμένη 
περιοχή από αιωρούμενα σωματίδια σκόνης.  
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το πιστόλι ψεκασμού από απόσταση 
25-30 εκ. από την επιφάνεια ψεκασμού. Αρκετές αραιές στρώσεις αντί για μια πυκνή θα 
βοηθήσουν ώστε να μην «τρέξει» το χρώμα. Περιμένετε να στεγνώσει κάθε στρώση πριν 
επαναλάβετε.  
Χρησιμοποιήστε μεγάλες κινήσεις του βραχίονα αντί για μικρές κινήσεις, για να εξασφαλίσετε 
ότι η απόσταση μεταξύ του υλικού εργασίας και του πιστολιού ψεκασμού διατηρείται σταθερή. 
Η καταλληλότερη μέθοδος για ψεκασμό επιφάνειας είναι το σταυρωτό σχήμα, ξεκινώντας με 
οριζόντια περάσματα και τελειώνοντας με απαλά κάθετα περάσματα.  

 
Ίσως χρειαστεί να καλύψετε την περιοχή γύρω από την επιφάνεια του υλικού εργασίας. Αυτό 
μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας ταινία και εφημερίδα. Για παράθυρα, ένα υγρό φύλλο 
εφημερίδας θα προστατεύσει το τζάμι για λίγο χρονικό διάστημα.  

Να θυμάστε πάντα να αποσυνδέετε το εργαλείο από το ρεύμα πριν 
γεμίσετε το δοχείο χρωμάτων με ψεκάσιμο υλικό. 

Τα περισσότερα χρώματα παρέχονται έτοιμα για εφαρμογή με πινέλο και θα χρειαστεί να τα 
αραιώσετε έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για ψεκασμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για την αραίωση.  Το χρώμα όταν χρησιμοποιείται με πιστό ψεκασμού. Το 
δοχείο ιξώδους θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποιο είναι το σωστό ιξώδες του χρώματος 
που θα χρησιμοποιήσετε. Για να αποφασίσετε το σωστό ιξώδες, γεμίστε το δοχείο μέχρι το 
χείλος του με χρώμα. Μετρήστε το χρόνο που απαιτείται για να αδειάσει ξανά το δοχείο. Στον 
παρακάτω πίνακα προτείνονται χρόνοι για διαφορετικά υλικά. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΞΩΔΟΥΣ  

Βερνίκια , αστάρια συνθετικής ρητίνης  Χωρίς αραίωση – 30  

Χρώματα συνθετικής ρητίνης, διάφανα βερνίκια  15-30  

Ακρυλικά χρώματα 20-30 

Συντηρητικά ξύλου, παρασιτοκτόνα, λάδια Χωρίς αραίωση (μέγ. 30) 

Χρώματα αλουμινίου  15-30 

Απολυμαντικά, καθαριστικά μέσα, στιλβωτικά Χωρίς αραίωση (μέγ. 30)  
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8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Πάντα να θυμάστε να το βγάζετε από την πρίζα πριν καθαρίσετε το πιστόλι 
ψεκασμού ή τον περιέκτη χρωμάτων. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασμού μετά τη χρήση. Αν δεν το κάνετε 
αυτό, μπορεί το πιστόλι ψεκασμού να αχρηστευθεί. Καθαρίζετέ το χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα αραιωτικά, τερεβινθίνη (νέφτι) ή νερό, ανάλογα με το προϊόν που χρησιμοποιείτε 
για ψεκασμό. Ποτέ μην εμβυθίζετε το πιστόλι ψεκασμού σε οποιοδήποτε υγρό. 
Χρησιμοποιήστε αραιωτικά, νέφτι ή νερό με ένα πανί για να καθαρίσετε του εξωτερικό του 
πιστολιού ψεκασμού, και μια μικρή βούρτσα για το σύστημα ψεκασμού. Εάν η οπή του 
κυλίνδρου πάθει εμπλοκή, χρησιμοποιήστε κατάλληλη βελόνα καθαρισμού κυλίνδρου (δεν 
παρέχεται).  

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ονομαστική τάση 230-240 V 

Ονομαστική συχνότητα 50 Hz 

Ονομαστική ισχύς 600 W 

Κατηγορία προστασίας II 

Χωρητικότητα δοχείου 0,8 λίτρα 

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής 30.000 min
-1
 

Διάμετρος ακροφυσίου Ø 1,8 mm 

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα 1,5 m 

Μέγιστη ταχύτητα ροής ακροφυσίου 380 ml/min 

Βάρος 1,33 κιλά 

10 ΘΟΡΥΒΟΣ 
Τιμές εκπομπής θορύβου μετρημένες σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο. (K=3) 

Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA 81 dB(A) 

Στάθμη ηχητικής ισχύος LwA 92 dB(A) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε ωτοασπίδες όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από 85 
dB(A). 

aw (Κραδασμοί): 1.6 m/s² K = 1,5 m/s² 

11 ΕΓΓΥΗΣΗ 
 Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς για περίοδο 24 

μηνών που ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του πρώτου χρήστη. 
 Αυτή η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττωματικά υλικά η ελαττώματα κατασκευής. Δεν Αυτή 

η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Δεν συμπεριλαμβάνει 
μπαταρίες, φορτιστές, ελαττωματικά εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, 
όπως ρουλεμάν, καρβουνάκια, καλώδια και φις, ή αξεσουάρ όπως τρυπάνια, μύτες 
τρυπανιών, πριονόλαμες, κλπ., ζημιές ή ελαττώματα που προκύπτουν από κακή χρήση, 
ατυχήματα ή τροποποιήσεις, ούτε έξοδα μεταφοράς. 

 Ζημιές ή/και ελαττώματα που προκύπτουν από κακή χρήση, επίσης δεν εμπίπτουν στους 
όρους αυτής της εγγύησης. 

 Επίσης αποποιούμεθα κάθε ευθύνη για οποιονδήποτε σωματικό τραυματισμό προκληθεί 
από κακή χρήση του εργαλείου. 
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 Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών για εργαλεία Powerplus. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε πάντα να καλέσετε τον αριθμό 00 32 3 292 92 
90. 

 Οποιαδήποτε μεταφορικά έξοδα θα επιβαρύνουν πάντα τον πελάτη, εκτός αν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς. 

 Εντούτοις, δεν μπορεί να εγερθεί καμία αξίωση εγγύησης αν η ζημιά του μηχανήματος 
είναι αποτέλεσμα παραμελημένης συντήρησης ή υπερφόρτωσης. 

 Αποκλείεται κατηγορηματικά από την εγγύηση οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από 
εισχώρηση υγρού, διείσδυση υπερβολικής ποσότητας σκόνης, εσκεμμένη ζημιά (σκόπιμα 
ή από μεγάλη απερισκεψία), ακατάλληλη χρήση (χρήση για σκοπούς για τους οποίους η 
συσκευή δεν είναι κατάλληλη), αδέξια χρήση (π.χ. αμέλεια τήρησης των οδηγιών που 
δίνονται στο εγχειρίδιο), ανεπιτήδεια συναρμολόγηση, πλήξη από κεραυνό, σφάλμα τάσης 
δικτύου ρεύματος. Αυτή η λίστα δεν είναι περιοριστική. 

 Η αποδοχή αξιώσεων εγγύησης δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει σε παράταση της περιόδου 
εγγύησης ούτε σε έναρξη νέας περιόδου εγγύησης στην περίπτωση αντικατάστασης μιας 
συσκευής. 

 Οι συσκευές ή τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται βάσει εγγύησης, περιέρχονται στην 
κατοχή της Varo NV. 

 Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε κάθε αξίωση όπου δεν είναι δυνατή η 
επιβεβαίωση της αγοράς ή δεν είναι σαφές εάν το προϊόν έχει συντηρηθεί σωστά. 
(Καθαρές οπές αερισμού, τακτική συντήρηση στα καρβουνάκια, κλπ.)  

 Πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς ως τεκμήριο της ημερομηνίας αγοράς του 
προϊόντος.  

 Το μηχάνημά σας πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή σας μη αποσυναρμολογημένο 
και σε αποδεκτά καθαρή κατάσταση, (μέσα στην αρχική του πλαστική συσκευασία, αν 
ισχύει για το προϊόν), συνοδευόμενο από την απόδειξη αγοράς. 

12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Αν το μηχάνημά σας πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, 
μην το πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα, αλλά χρησιμοποιήστε έναν ασφαλή για 
το περιβάλλον τρόπο. 
Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σαν τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση 
εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Απευθυνθείτε στους 
τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την 
απόρριψη. 
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13 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Η VARO N.V.   -   Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, δηλώνει ότι το κάτωθι 

προϊόν:   Ηλεκτρικό πιστόλι ψεκασμού 
εμπορικό σήμα:  POWERplus 
μοντέλο:   POW754 

είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των εφαρμοστέων 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών, με βάση την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων. 
Οποιαδήποτε άνευ αδείας τροποποίηση της συσκευής καθιστά άκυρη αυτή τη δήλωση. 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες (συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις τους έως την 
ημερομηνία υπογραφής); 

2006/42/EC 
2004/108/EC 
2011/65/EU 

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα (συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, τις 
τροποποιήσεις τους έως την ημερομηνία υπογραφής); 

EN60745-1 : 2009 
EN50580 : 2012 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2006 
EN61000-3-3 : 2013 

Θεματοφύλακας της Τεχνικής Τεκμηρίωσης: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy 
N.V. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ενεργεί εξ ονόματος του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, 

 
Hugo Cuypers 
Ρυθμιστικές Υποθέσεις – Διευθυντής Συμμόρφωσης 
23/05/14 


