
Használati útmutató 

UMA-DECOCP1 FESTÉKSZÓRÓ KÉSZLET 

 
KOMPRESSZOR + SZÓRÓ 

 

Köszönjük, hogy tőlünk szerezte be UMA-DECOCP1 Festékszóró készletet, kérjük alaposan 

olvassa el a használati utasítást mielőtt üzembe helyezi a festékszórót. 

 

Kompresszor jellemzői: 

1. Megfelelően alkalmazható 0.2~0.5mm átmérőjű festékszóróval. 

2. Automata leállító funkció 

3. Munka közben használt nyomás állítható. 

4. Zsákba helyezhető, derékszíjjal és rugalmas pánttal alkalmas mobil munkavégzésre. 

5. 360°-os festékszóró tartó, a kényelmes munkavégzés végett. 

 

Specifikációk: 

Motor: DC 12V 

AMP: 1.6A 

Légáramlat: 10.5L/min 

Automata leállás: 25psi 

Automata indulás: 15psi 

Munkanyomás: 2~15psi 

AC átalakító 

Bemenet: AC100~240V 50/60HZ 0.6A 

Kimenet: DC 12V 1.5A 

 

Üzembe helyezés: 

1. Csatlakoztassa a kompresszort az átalakítóval és helyezze be a konnektorba. 

2. Csatlakoztassa a kompresszor kimenetet a légvezetékkel; csatlakoztassa a légvezetéket 

a DECOF01 mini szűrővel(opcionális) , a mini szűrőt pedig  a festékszóróval. 

3. a mini szűrőnek DECOF01 kitűnő nedvesség szűrő hatása van, a vizet kiengedni a 

need! Gomb megnyomásával lehetséges. 

4. Nyomja meg a piros bekapcsoló/kikapcsoló gombot, a kompresszor elkezd működni 

és piros átvált zöldre. A kompresszornak automata leállás funkciója van, 

automatikusan leáll, ha ha leállítja a festékszórót, és a kompresszor elkezd működni, 

ha elindítja, használatba veszi a festékszórót. Ha befejezte a munkát, kérjük kapcsolja 

ki a kompresszort. 



5. A kompresszor nyomása állítható, tekerje óramutató irányába/óramutatóval ellentétes 

irányba a kívánt nyomás beállításához. 

6. A kompresszornak van egy belső túlmelegedési védelmi eszköze, a kompresszor 

automatikusan leáll, ha túlmelegedik, és újraindítja magát ha lehűlt a motor. 

7. A festékszóró tartó 360°-os irányba forgatható, a kényelmes munkavégzés végett. 

8. A zsák használható hát és válltáskának. 

 

Biztonsági követelmények a felhasználó számára 

1. Ez a festékszóró kompresszor csak bent használható, egészségkárosodás elkerülése 

végett soha ne használja magas hőmérsékleten, nedves helyen! 

2. A termék csak száraz benti helyiségben használható. Ne szórjon ártalmas, 

tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagokat! 

3. Ha nem használja megfelelően a terméket, károsítani fogja a festékszóró 

kompresszort. 

4. Ha valami szokatlan történne, kérjük azonnal áramtalanítsa az eszközt. 

5. Ha bármelyik tartozék megsérül, kérjük juttassa el az eszközt egy nagykereskedőhöz 

vagy egy professzionális szervízbe, ne próbálja meg egyedül megjavítani. 

6. Kérjük tartsa tisztán és szárazon a festékszóró kompresszort, és ne tegye ki 

napsütésnek, vagy 35°C-nál magasabb hőmérsékletnek. 

7. A termék nem egy játék, tartsák a gyermekektől elzárt helyen. Elektromos kisülés 

veszélye áll fent, ha nem megfelelően juttatják a konnektorba a tápcsatlakozót. 

 

 

 

 

 


