ZÁRUČNÍ LIST
1.
Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24/36 měsíců od data prodeje dle zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, účtenkou).
2.
Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením,
nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným
opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3.
Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je
platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem
série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, který tím potvrzuje
řádné předvedení a vysvětlení funkcí výrobku.
4.
Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete
v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum
prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje
musí být provedeny ihned při prodeji.
5.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené
s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe
v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
6.
Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčistěné podobě. V opačném případě je
z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.

NÁVOD K OB
OBSLUZE
Sada Air Brush

SERVIS
KH Trading sro
U vysočanského pivovaru 701/3
190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.
283 892 233-4
283 893 221
Fax
283 890 238
Paegas 603 414 975
EuroTel 601 218 255
http://www.KHnet.cz
E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: EW 110
Typ:
Sada Air Brush
Datum výroby:
Datum prodeje,razítko,podpis:

Výrobní číslo (série):
Záznamy opravny:

EW 110

Bez řádně vyplněného záručního listu nelze na případné reklamace brát zřetel
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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení sady Air Brush od firmy KH Trading s.r.o.

První použití zařízení je ve smyslu
tohoto návodu právním krokem,
kterým uživatel svou svobodnou
vůlí stvrzuje, že tento návod řádně
prostudoval, zcela pochopil jeho
smysl a seznámil se všemi riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte
s celým návodem k obsluze.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto
pokynů může být příčinou úrazu vlastní
osoby nebo osob jiných, popřípadě může
dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí
uvedených na štítcích, kterými je stroj
opatřen. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte.

POPIS

TECHNICKÁ DATA
Provozní tlak ........................0,1 – 0,2 MPa
Průměr kužele........................... 6 – 35 mm
Obsah nádržky........................ 57 a 21 mm
Délka hadice .....................................1,5 m
• Používání k jiným než určeným účelům se
nedoporučuje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Při práci buďte opatrní a chraňte si zrak.

NÁVOD K OBSLUZE
1. Zapojte
vzduchovou trubici do
vstupu stlačeného
vzduchu.
2. Přidejte nádobku s
barvou ke vstupu barvy.
3. Stiskněte tlačítko dolů přitom v případě
potřeby upravujte tak, abyste dosáhli žádoucího objemu barvy. Šířku stříkání lze ovládat
pomocí tlačítka a úpravy objemu barvy

Sada je určená k nástřiku barvy pro opraváře,
řemeslníky, kutily, modeláře a jiné domácí
práce. Kužel spreje je možné upravit od 6 mm
do 38 mm pro nejširší použití. Sada obsahuje:
• Obsahuje nástřikovou hlavu
• vinylovou hadici délky 1,5 m
• nádobku o objemu 57 ml s krytem
• přídavnou nádobku o objemu 21 ml
• klíč, regulátor a redukci (1/4“ výstup z kompresoru - vstup air brush)

ÚDRŽBA

1. Výstup barvy
2. Ovládání objemu barvy
3. Vstup barvy
4. Vstup přívodu stlačeného vzduchu
5. Tlačítko ovládání objemu - používá se stiskem dolů.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Také po uplynutí záruční doby
jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

• Vyzkoušejte a upravte správný způsob a objem nástřiku barvy před prací načisto.
• Doporučuje se pouze pro práci s barvami se
střední nebo vysokou viskozitou.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného
výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a
typ dodaného příslušenství. Je to důsledek
vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný
vliv na správnou funkci výrobku.
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POZNÁMKY:

• Sada smí být čištěna pouze vodou nebo
zvláštní čistícím akrylovým rozpouštědlem a
udržována v suchém stavu, pokud používáte vodou rozpustné barvy.
• Zařízení nesmí být namáčeno do čistících
rozpouštědel na delší dobu.
• Pracovní tlak nejvýše 0,2 Mpa. Překročení
tohoto limitu by mělo za následek poškození stříkací hlavy.
Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprav bude provedena obratem. Stručný popis závady zkrátí její hledání
a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi.
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