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1. Barvu přeceďte přes sítko.

1. Farbu preceďte cez sitko.

2. Pomocí nálevky přelejte barvu do nádobky.

2. S pomocou lievika prelejte farbu do nádobky.

3. Nařeďte barvu trochou ředidla nebo vody (dle typu barvy).

3. Farbu zrieďte s trochou riedidla alebo vody (podľa typu farby).

4. Barvu v nádobce promíchejte.

4. Farbu v nádobke premiešajte.

5. U latexových barev sejměte filtr ze spodku sací trubičky.

5. U latexových farieb odoberte filter na spodku sacej trubičky.

6. Vyzkoušejte nástřik na nějakém menším kousku materiálu. Musíte vyčkat několik vteřin dokud
barva nevystoupá sací trubičkou. Pokiaľ je potrebné, zrieďte farbu viac.

6. Nástrek vyskúšajte na nejakom menšom kúsku materiálu. Musíte počkať niekoľko sekúnd, kým
farba nevystúpa sacou trubičkou.
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PLNĚNÍ

PLNENIE

Barvu přeceďte přes sítko aby jste zabránili ucpávání. Poté pomocí nálevky přelejte barvu do
nádobky. Nařeďte barvu v nádobce dle návodu výrobce barvy. Nádobku uzavřete přiloženým víčkem
a dobře protřepejte. Nikdy netřeste nádobkou s barvou pokud je k ní připojen pohon!

Farbu preceďte cez sitko tak, aby ste zabránili upchatiu. Potom s pomocou lievika prelejte farbu do
nádobky. Farbu v nádobke zrieďte podľa návodu výrobcu farby! Nádobku uzavrite priloženým
víčkom a dobre pretrepte. Nikdy netraste nádobkou s farbou, ktorá je pripojená k pohonu!

SESTAVENÍ A PŘIPOJENÍ

ZOSTAVA A PRIPOJENIE

Sací trubičku připojte pevně do spodní části pohonu. Pro latexové a husté barvy sejměte filtr ze
spodku sací trubičky. Našroubujte pohon na nádobku.

Saciu trubičku pevne pripojte do spodnej časti pohonu. Na latexové a hustejšie farby odoberte filter
na spodku sacej trubičky. Priskrutkujte pohon k nádobke.

NÁSTŘIK

NÁSTREK

Vyzkoušejte nástřik na nějakém menším kousku materiálu. Musíte vyčkat několik vteřin dokud barva
nevystoupá sací trubičkou. Pokud je potřeba, nařeďte barvu více. Pro latexové a husté barvy sejměte
filtr ze spodku sací trubičky. Nikdy netřeste nádobkou s barvou pokud je k ní připojen pohon! Pohon
má větrací ventil, proto je potřeba provádět nanášení barvy pod úhlem mezi 90o-45o k vodorovné
ploše, jinak PREVAL SPRAYER nebude fungovat.

Nástrek vyskúšajte na nejakom menšom kúsku materiálu. Musíte počkať niekoľko sekúnd, kým farba
nevystúpa sacou trubičkou. V prípade potreby môžete farbu viac zriediť. Nikdy netraste nádobkou s
farbou, ktorá je pripojená k pohonu! Pohon má vetrací ventil, preto je nutné nanášať farbu pod
uhlom 90o-45o k vodorovnej ploche, inak PREVAL SPREYER nebude fungovať.

RIEDENIE
ŘEDĚNÍ
Barvy řeďte vždy dle návodu výrobce barvy. Před připojením nádobky k pohonu se vždy ujistěte, že
barva je naředěná a rozmíchaná. Pro latexové a husté barvy sejměte filtr ze spodku sací trubičky.

Farbu v nádobke narieďte podľa návodu výrobcu farby. Pred pripojením nádobky k pohonu sa vždy
uistite, že farba je správne nariedená a rozmiešaná. Na latexové a hustejšie farby odoberte filter na
spodku sacej trubičky.

UCPÁVÁNÍ

UPCHÁVANIE

Pokud se PREVAL SPRAYER ucpe, sejměte nádobku z pohonu, a zkontrolujte filtr na spodku sací
trubičky. Pokud je filtr čistý a průchodný ucpěte prstem trysku na tlačítku a tlačítko asi na vteřinu
zmáčkněte. Ucpávka bude z pohonu vytlačena. Pohon a trysku vyčistěte stříkáním ředidla nebo vody
(dle typu barvy). Pokud tento postup neuvolní ucpávku, barva pravděpodobně v tlačítku již zaschla a
je nutné dokoupit položku NÁHRADNÍ POHON PREVAL SPRAYER.

Pokiaľ sa PREVAL SPRAYER upchá, odpojte nádobku od pohonu a skontrolujte filter na spodku sacej
trubičky. Ak je filter čistý a priechodný, zapchajte prstom trysku na tlačidle a tlačidlo asi na sekundu
zmačknite. Týmto by z pohonu mala byť vytlačená hmota, ktorá ho upchala. Pohon a trysku
vyčistíte striekaním riedidla alebo vody (podľa typu farby). Pokiaľ sa týmto postupom upchatie
neodstráni, v tlačidle pravdepodobne zaschla farba a je nutné zakúpiť NÁHRADNÝ POHON PREVAL
SPRAYER.

CHLADNUTÍ POHONU
Dlouhý nepřetržitý nástřik může způsobit znatelné chladnutí pohonu. Důsledkem velkého zchladnutí
může být i snížení výkonu pohonu nebo jeho zarhávání (prskání). Přerušte nástřik a nechte PREVAL
SPRAYER odpočinout, dokud se opět neohřeje na normální teplotu. Přístroj můžete zabalit např. do
teplého ručníku.

CHLADNUTIE POHONU
Dlhý nepretržitý nástrek môže spôsobiť znateľné chladnutie pohonu. Dôsledkom veľkého
ochladnutia môže byť aj zníženie výkonu pohonu alebo jeho zadrhávanie (prskanie). Prerušte nástrek
a nechajte PREVAL SPRAYER odpočinúť, pokiaľ sa opäť nezohreje na normálnu teplotu. Prístroj
môžete prípadne zabaliť napr. do teplého uteráku.

ČIŠTĚNÍ
Ihned po použití odpojte pohon od nádobky. Nepoužitou barvu v nádobce zavřete víčkem a
uschovejte pro další použití. Pohon a trysku vyčistěte stříkáním ředidla nebo vody (dle typu barvy).
Pokud chcete nádobku znovu použít, vyčistěte ji stejným rozpouštědlem jaké jste použili k čištění
pohonu a trysky.

ČISTENIE
Ihneď po použití odpojte pohon od nádobky. Nádobku s nepoužitou farbou uzavrite víčkom a
uschovajte na ďalšie použitie. Pohon a trysku vyčistite striekaním riedidla alebo vody (podľa typu
farby). Ak chcete nádobku znovu použiť, vyčistite ju rovnakým rozpúšťadlom, aké ste použili na
čistenie pohonu a trysky.

POZOR
Při nástřiku nikdy nenaklánějte PREVAL SPRAYER více než 45o. Pohon má odvětrávací ventil a barva z
nádobky by mohla vytéci ven pohonem. Nikdy netřeste nádobkou s barvou pokud je k ní připojen
pohon. Zatřesení naruší funkčnost pohonu na 15 vteřin. Pokud k tomu dojde, nechte PREVAL
SPRAYER v klidu nejméně jednu minutu.

POZOR
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Nikdy nenakláňajte prístroj viac ako 45o. Pohon má odvetrávací ventil a farba by z nádobky mohla
pohonom vytiecť von. Nikdy netraste nádobkou s farbou, ktorá je pripojená k pohonu. Zatrasenie
naruší funkčnosť po dobu 15 sekúnd. Pokiaľ by k tomu došlo, nechajte PREVAL SPRAYER v kľude
najmenej jednu minútu.

