Návod k stříkacím pistolím typu P19641, P19642 a P19640
1. Přede započetím práce zkontrolujte dotažení šroubů a pistoli odpojte od zdroje vzduchu.
a) Vzduchová tryska musí být srovnaná tak, aby označené číslo bylo viditelné zezadu dopředu.
Vzduchové spojení R1/4“
b) Před připojením hadici důkladně profoukněte.
c) Stříkací pistole je ošetřena antikorozním přípravkem. Před použitím pistoli vypláchněte ředidlem.
2. Seřízení rozptylu trysky
Trysku seřizujte postupným otáčením seřizovače. Rozptyl můžete upravit na plochý či kulatý kužel dle
Vaší potřeby.
3. Seřízení přívodu vzduchu
Přívod vzduchu upravíte pomocí mikrometru. Při práci pistoli nikdy nerozebírejte.
4. Výměna trysky
Při výměně trysky se ujistěte, že je kompletní.
5. Pistole je určena pro aplikaci běžných barev vodou ředitelných, syntetických nebo akrylátových .
Nedoporučuje se na barvy více agresivní.
Upozornění: Pistoli je třeba ihned po použití vyčistit. Při odstraňování zaschlé barvy namočením
do čistidla může dojít k rozleptání plastových součástí pistole
Pistole se skládá:
1/HT – tryska/HVLP
2 kroužek
3/HT vzduchová kapsa
4/HT tryska/HVLP
5 šroub jehly
6 teflonové těsnění
7 promývačka
8 pružina
9 závit
10 plynové těsnění
11 závit pro 0,6 nádobku
12 tělo pistole
13 šroub
13C teflonové těsnění
13D tělo
13E P.C.těsnění
13F ventil
13G ventil
13H pružina
14 promývačka
14A šroub regulující rozstřik

14B ořech regulující rozstřik
14C C-kroužek
15 seřizovací šroub
15A stop-šroub
16 jehla/HVLP
17 pružina pro jehlu
18 uzamčení regulátoru
18A regulátor přesunu tekutin
19 spoušť
20 šroub
21 spínadlo
22 vzduchová spojka ¼“ BSP/HVLP
23 plastiková nádoba
23A adaptér
24 uzávěr nádobky
24B regulátor přívodu vzduchu
25A+B vzduchové táhlo
25F teflonové těsnění
25G ořech
25H šroub

Specifikace
1) kapalina
2) požadovaný tlak
3) vzduchový výkon
4) výkon
5) tlak
6) vzduchová spojka
7) váha
8) nádobka

1,4mm
1,7mm
14 – 53psj
380 l/m
200 – 220 M/min
1HP
¼“ NPS (M)
1kg
0,6 l

Pistole se vyznačuje: vysokým výkonem, regulací rozstřiku a je nerezová
Obsahuje
HVLP stříkací pistole
0,6 l plastiková nádobka
sada nářadí
škrtící ventil

1x
1x
1x
1x

2,0mm

Všeobecné záruční podmínky
Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců
(u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním
oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,
včetne odstranení vady, musí být vyřízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode
dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhutě.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou
na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek,
prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhutě 30 dnů (dobu lze po vzájemné
dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsícu od data prodeje, která
nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží,
nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady,
které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohode uplatnit primerenou slevu z
kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnejších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byli
zpusobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného za

