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Retire cuidadosamente o pulverizador e todos os seus acessórios da 
embalagem de cartão. Verifique se estão em boas condições de utilização.

Encha o depósito com o líquido a pulverizar até à marca do nível 
pretendido. A temperatura do líquido não deve exceder os 25ºC.

Coloque novamente a tampa do depósito e aperte bem. Verifique sempre se 
a tampa fica bem instalada para evitar fugas.

Para ajustar o fluxo de pulverização rode o bico da cana. Rode para a 
direita para função jato (1), rode para a esquerda para função chuveiro (2).

Para começar o trabalho de pulverização aperte o gatilho (On), para parar 
ou reduzir o fluxo solte o gatilho (Off).

Após despressurizar totalmente o pulverizador, com cuidado, desaperte e 
retire a tampa do depósito. Coloque a tampa junto do pulverizador.

Remova totalmente o líquido contido no depósito. Efetue uma limpeza 
adequada ao pulverizador e aos seus acessórios (ler pág.4). 

Instale as alças de transporte do pulverizador, procure os orifícios de 
encaixe e fixe corretamente as alças. Experimente antes de trabalhar.
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Bombeie a alavanca do pulverizador para o depósito ganhar pressão, mova 
continuamente, para cima e para baixo, cerca de 25 vezes.

Não force nem exceda o limites deste produto nem dos seus acessórios, 
a pressão do depósito não deve exceder o limite máximo de 4 bar.

Não pulverize contra o vento! Utilize sempre acessórios de proteção 
adequados e certificados (ler pág.4).

Após utilizar, antes de abrir, despressurize totalmente o pulverizador, 
pressione o gatilho até sair toda a pressão do depósito.

Antes de armazenar, desaperte a cana, a mangueira e retire as alças de 
transporte para facilitar o encaixe na caixa de cartão.

De seguida, coloque o pulverizador na caixa e guarde num local seco, 
limpo, afastado de fontes de calor e fora do alcance de crianças.

Instale a mangueira e a cana de pulverização, siga as indicações da figura 
acima representada e certifique-se que ficam bem instaladas.

Desaperte e retire a tampa do depósito. Para evitar perder a tampa, 
quando a retirar, aconselhamos que a coloque junto do pulverizador.
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8 | Se encontrar alguma anomalia, contacte imediatamente o seu vendedor.
9 | Nunca abra o reservatório do pulverizador enquanto estiver a trabalhar, antes 
de abrir retire toda a pressão.
10 | Antes de abrir despressurize o reservatório, abra a válvula de segurança até 
ficar sem pressão , de seguida lave o reservatório com água limpa e fresca, deve 
efetuar sempre uma limpeza do pulverizador e acessórios depois de utilizar.
11 | Verifique regularmente se o pulverizador e os seus acessórios se encontram 
em bom estado de utilização. Em caso de defeito ou avaria não utilize.
12 | Mantenha os acessórios limpos e em bom estado de forma a poderem ser 
usados sem afectar o seu funcionamento.
13 | Aconselhamos que utilize um coador de forma a filtrar o líquido antes de 
entrar no reservatório do pulverizador.
14 | Recomenda-se que utilize apenas líquidos autorizados pelas entidades 
responsáveis, este produto não está preparado para pulverizar todo o tipo de 
líquidos, alguns líquidios podem afectar a sua saúde e a dos que o rodeiam.

NÃO ALTERE NEM FORCE A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO!
Utilize este produto e os seus acessórios apenas para o fim que lhe é destinado.

REPARAÇÃO.
Quando necessitar de reparar o pulverizador, certifique-se de que apenas um 
técnico especializado procede à reparação do mesmo, ao seguir este conselho 
está a garantir de que todas as peças colocadas no seu pulverizador são 
compatíveis e originais, prolongando assim a vida útil do seu produto.

GARANTIA.
A garantia do pulverizador é válida apenas para defeitos de fabrico. A marca 
rejeita todas as reclamações em que seja detectado um uso indevido do produto. 
Não faça nenhuma alteração e não permita que pessoas nãos autorizadas e 
especializadas alterem ou reparem este produto.

ATENÇÃO!
Este manual destina-se apenas a alertar o utilizador para eventuais situações de 
perigo que possam surgir. Existem muitos fatores alheios ao fabricante que 
podem provocar um acidente, use o bom senso e caso ache necessário procure 
ajuda de um especialista. Não desrespeite nenhuma das instruções aqui 
fornecidas. A marca não se responsabiliza por acidentes provocados pelo uso 
indevido deste produto e dos seus acessórios.                  

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL!
Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual de instruções e 
certifique-se de que entende todas as indicações. Guarde este manual para 
futuras consultas. O incumprimento das instruções aqui fornecidas poderá 
resultar num acidente com ferimentos graves. Caso não conheça o funcionamento 
deste produto e ou não tenha experiência suficiente para o usar, deve procurar 
ajuda junto de um especialista.

NÃO COLOQUE NO CONTENTOR DO LIXO!
Não coloque este produto nem qualquer um dos seus componentes no 
contentor do lixo, deposite apenas em locais apropriados para o efeito. Ajude a 
preservar o meio ambiente, contacte as autoridades locais e pergunte pelos 
locais de reciclagem adequados no seu município.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS! 
Este produto não é adequado para ser usado por crianças e ou pessoas sem 
capacidade física ou psíquica para manusear o mesmo em segurança. Não é 
aconselhado que pessoas menores de 18 anos façam uso deste produto ou de 
qualquer um dos seus acessórios sem um adulto especializado a supervisionar.

SEGURANÇA PESSOAL.
1 | Trabalhe em locais limpos e bem iluminados.
2 | Não trabalhe em locais susceptíveis a ocorrer explosões, na presença de 
gases, poeiras e ou líquidos inflamáveis.
3 | Não pulverize em locais com muito vento nem na sua direção.
4 | Alguns liquídos são tóxicos, se forem inalados pelo ser humano ou animais 
podem provocar danos na sua saúde. Em caso de ingestão ou contacto com a sua 
pele, lave abundantemente com água limpa e consulte imeadiatamente um 
médico especialista.
5 | Mantenha as crianças e adultos que estejam a observar a uma distância que 
permita a sua segurança em caso de acidente. Use o bom senso, crie um 
perímetro de segurança.
6| Mantenha-se atento. Se estiver sobre efeito de medicamentos, álcool e ou 
drogas não use este produto, pode provocar um acidente grave.
7 | Use equipamentos de segurança adequados e certificados. Procure nas lojas 
especializadas todos os acessórios de segurança recomendados.
7.1 | Óculos de proteção. Protege os seus olhos de partículas, poeiras e 
gases libertados durante o trabalho. Previne acidentes por falta de visibilidade.
7.2 | Máscara de proteção. Protege o seu sistema respiratório de partículas, 
poeiras e gases libertados durante o trabalho, alguns líquidos quando 
pulverizados libertam substâncias nocivas.
7.3 | Luvas de proteção. Protege as mãos e proporciona um maior conforto ao 
utilizador durante a execução de um trabalho.
7.4 | Roupas de proteção. Utilize sempre e apenas roupas adequadas e 
confortáveis. Nunca use roupas largas e ou acessórios de joalharia durante a 
execução de um trabalho com este produto.
7.5 | Calçado de segurança. Devem ter uma biqueira em aço, uma sola 
anti-derrapante e protegida contra choques elétricos.


