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Ta navodila za uporabo spadajo k izdelku. Vsebujejo pomembne napotke o 
obratovanju in uporabi. Upoštevajte to tudi, če boste izdelek predali drugi osebi. 
 
Navodila obdržite, saj jih boste kasneje mogoče potrebovali. 
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Ustrezna uporaba 
 
Brizgalna pištola se uporablja za razprševanje barv, lazur in vodnih barv z zelo finim 
pigmentom. 
Odobrena je samo za priključitev na kompresor ali drug primeren vir zračnega tlaka. 
Vsaka raba, ki ni v skladu s prej opisano, bo poškodovala brizgalno pištolo in je poleg tega 
lahko povezana z nevarnostjo. 
Izdelka ni dovoljeno spreminjati, predelati ali uporabljati v drugačne namene.  
Obvezno upoštevajte varnostne napotke. 
 

Komponente  
 
(1) Pokrivalo za šobo 
(2) Pokrivalo za iglo 
(3) Razpršilna šoba 
(4) Ročica za aktiviranje 
(5) Pokrivalo 
(6) Vijak za pritrditev igle 
(7) Priključek za cev 
(8) Igla 
(9) Vijak za prilagoditev (razen pri modelu Ab 4300) 
 
 

Opis izdelka 
 
Brizgalna pištola je primerna za modelarje, grafike ali retušerje. 
Zaradi velikosti šob je še posebej primerna za fina detajlna dela, niansiranje in dela na 
maskah. 
 
Tehnika double-action (dovajanje barve in zraka se regulira z istim upravljalnim 
elementom) omogoča lahko uporabo in precizno doziranje dovajanja barve in zraka. 
 

Nadomestni deli 
 
Model  Set nadomestne igle in šobe 
AB 4300  Številka naročila: 23 26 17-EQ 
HP 4100  Številka naročila: 23 26 15-EQ 
HP 3200  Številka naročila: 23 26 13-EQ 
HP 3300  Številka naročila: 23 26 14-EQ 
 

Varnosti napotki 
 

V primeru škode, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, 
garancija preneha! Za posledično škodo ne prevzemamo nobene 
odgovornosti! 
Pri poškodbah ljudi ali predmetov, ki nastanejo zaradi nestrokovnega 
ravnanja z izdelkom ali neupoštevanja varnostnih napotkov, ne 
prevzemamo nobene odgovornosti. V takem primeru garancija preneha. 
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Klicaj v trikotniku opozarja na pomembne napotke v navodilih za 
uporabo. Pred začetkom uporabe preberite celotna navodila, saj 
vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi. 
 

• Zaradi varnostnih razlogov je prepovedana kakršnakoli nepooblaščena predelava in/ali 
spreminjanje izdelka. 

• Izogibajte se močnemu obremenjevanju naprave. 
• Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo priključenega vira zračnega 

tlaka. 
• Če skupaj z brizgalno pištolo uporabljate tudi orodje, upoštevajte tudi varnostne 

napotke proizvajalca tega orodja. 
• Ne puščajte embalaže kjerkoli, saj lahko postane nevarna igrača za otroke. 
• Brizgalna pištola ni igrača in ne sodi v otroške roke. 
• V šolah, izobraževalnih ustanovah in hobi delavnicah mora uporabo brizgalne pištole 

nadzorovati odgovorna oseba. 
• Če imate vprašanja, na katera ne najdete odgovora v navodilih za uporabo, stopite v stik 

s tehnično podporo ali ustreznim strokovnjakom. 
 

Začetek uporabe in delovanje 
 
Za strokovno ravnanje z izdelkom pred začetkom uporabe pazljivo 
preberite celotna navodila za uporabo z varnostnimi napotki. 
Pri delu z brizgalno pištolo vedno uporabljajte primerno zaščito za 
dihala. 
Delovni prostor naj bo primerno prezračen. 
 
Med delom ali v neposredni bližini ne kadite ali jejte. 
Pri uporabi barv, ki vsebujejo vnetljiva topila, obstaja nevarnost 
eksplozije. Zato se izogibajte odprtemu ognju in iskram. 
 

 
• Tlačno cev kompresorja povežite s priključkom za cev (7) brizgalne pištole. 
• V posodo za barvo nalijte ustrezno količino razredčene barve. Barva mora biti bolj 

razredčena kot pri nanašanju z običajnim čopičem. Naj izgleda mlečnata. 
• Vklopite kompresor. 
• Na kompresorju nastavite delovni tlak približno 2 bara. To je običajna vrednost. 

Ustrezen delovni tlak pa je odvisen od konsistence barve, velikosti šobe in same 
brizgalne pištole. 

• Preden začnete z lakiranjem predmeta, je pištolo priporočljivo preizkusiti na kartonu ali 
pločevini, da nastavite ustrezen zračni tlak na kompresorju in preverite konsistenco 
barve. Priporočljiv tlak za posamezne brizgalne pištole najdete v tehničnih podatkih. 

• Najprej nastavite precej visok delovni tlak, napravite preizkus in nato zmanjšujte tlak, 
dokler ni razpršitev nekonsistentna. Zatem delovni tlak zvišajte za 0,5 bara. 

• Čim nižji je nastavljen delovni tlak, tem ožji je brizgalni snop. Če je delovni tlak 
prenizek ali barve preveč, nastajajo packe. 

• Med brizganjem količino barve in obenem tudi pritok zraka uravnavate z ročico za 
aktiviranje (4) (tehnika double-action). 
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• Takoj ko pritisnete ročico za aktiviranje (4), začne zrak teči ven in bolj, ko ročico za 
aktiviranje (4) povlečete nazaj, več barve se dovaja razpršilni šobi (3). 

• Z vijakom za prilagoditev igle (9) (razen pri modelu Ab 4300) lahko omejite pot igle 
nazaj in s tem tudi količino barve. To je še posebej uporabno pri brizganju z 
enakomerno širokim curkom (na primer pri črtah). 

• Pazite, da pištolo vedno držite pravokotno na predmet. 
• Za fine detajle zmanjšajte razdaljo brizganja in zmanjšajte delovni tlak. Za velike 

površine povečajte razdaljo brizganja in povišajte delovni tlak. Pri tem pazite, da tlaka 
ne povečate prek priporočene vrednosti, saj lahko s tem poškodujete brizgalno pištolo. 

• Brizgalno pištolo vodite mirno in enakomerno po predmetu. Začnite z gibanjem preden 
pritisnete ročico za aktiviranje (4) in ko ročico spustite, še nekaj časa nadaljujte z 
gibanjem. 

• Po koncu postopka ročice za aktiviranje (4) ne izpustite sunkovito, ker se lahko 
poškoduje. 

• Ročico za aktiviranje (4) počasi spuščajte. To bo iz razpršilne šobe (3) odstranilo 
ostanke barve in tako preprečilo packe ob naslednji uporabi brizgalne pištole. 

• Pred naslednjim brizganjem malo počakajte, da se barva malo posuši in ne bodo 
nastajale kapljice. 

 

Nega in vzdrževanje 
 

 
Po vsaki uporabi brizgalno pištolo pazljivo očistite. Nikoli je dalj časa 
ne pustite neočiščene, saj postane neuporabna. 
Pri čiščenju ne uporabljajte sile, saj so deli zelo precizni in se zlahka 
poškodujejo.  
Igle (8) nikoli ne izpulite iz vodila, dokler je v pištoli še barva, ker se bo 
zračni ventil napolnil z barvo in postal neuporaben. 
 
 

Čiščenje pred menjavo barve 
 
• Po brizganju izpraznite posodo za barvo, tako da jo stresete. Izpraznite tudi preostanek 

barve iz pištole, tako da jo brizgate dokler iz razpršilne šobe (3) ne prihaja samo še 
zrak. 

• Posodo za barvo očistite z vodo oziroma razredčilom (odvisno od uporabljene barve) in 
čopičem. Ne uporabljajte vatiranih palčk ali kuhinjskih brisač. Vlakna lahko pridejo v 
razpršilno šobo (3). 

• Posodo z barvo ponovno napolnite z vodo oziroma z ustreznim razredčilom in brizgajte 
s pištolo dokler posoda ni prazna. Ta postopek ponovite še dvakrat ali trikrat dokler ni 
več sledi barve. 

• Po tem postopku še enkrat pritisnite in do konca potegnite ročico za aktiviranje (4), da 
zračni tlak očisti notranjo stran razpršilne šobe (3). 

 

Čiščenje po uporabi 
 
Poleg zgoraj opisanih korakov izvedite še naslednje: 
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• Odvijte pokrovček (5), odvijte vijak za prilagoditev igle (6) in iglo (8) previdno 
potegnite iz njenega vodila. 

• Iglo (8) očistite v vodi oziroma razredčilu. Pri tem bodite previdni in ne uporabljajte 
sile, saj je konica igle zelo občutljiva. 

• Z brizgalne pištole odvijte pokrivalo za iglo (2) in pokrivalo za šobo (1) in ju očistite v 
vodi oziroma razredčilu in s čopičem iz dlake kune. 

• Brizgalno pištolo sestavite tako, da iglo (8) do konca potisnete v vodilo in jo pritrdite z 
vijakom za prilagoditev igle (6). Pri tem se mora ročica za aktiviranje (4) nahajati v 
sprednjem spodnjem položaju. Pazite, da igle (8) pri tem postopku ne poškodujete (npr. 
tako da pomotoma zataknete ali zadenete z iglo dele v notranjosti brizgalne pištole). 

• Ponovno privijte pokrivalo (5). 
• Ponovno privijte pokrivalo za šobo (1) in pokrivalo za iglo (2). 
 

 
Odstranjevanje 

 
 
Na koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi predpisi. 

 
 

Tehnični podatki 
 
 AB 4300 HP 4100 HP 3200 HP 3300 
Premer šobe 0,3 mm 0,18 mm 0,3 mm 0,4 mm 
Volumen posode za 
barvo 

7 ml 0,5 ml 2 ml 9 ml 

Delovni tlak 1-4,1 bar 0,7-4,1 bar 1-4,1 bar 1-4,1 bar 
Zmogljivost  
kompresorja 

12-25 l/min 10-25 l/min 12-25 l/min 12-25 l/min 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Brizgalna pištola__________ 
Kat. št.: 232603__________________ 
 
Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo 
blaga potrošniku. Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga 
zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, 
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih 
pogojev.  

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za 
trikratno obdobje garancije.  
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  
Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, 
skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum prodaje in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim 
garancijskim listom. 
 
 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


