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ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK
Όταν ξεπακετάρετε τον ψεκαστήρα:
1 - Στερεώστε τη λαβή (5971) στη θέση της, χρησιμοποιώντας τη ροδέλα ασφαλείας (225) και
το ανάλογο παξιμάδι (3665). Η λαβή πρέπει να συνδεθεί με τους δύο άξονες. Τον άξονα
κίνησης του μηχανισμού (5969) και τον άξονα κίνησης του φυσητήρα (5975).

Οι επάνω άκρες της λαβής και του άξονα κίνησης του μηχανισμού (5969) πρέπει να
τοποθετηθούν παράλληλα έτσι ώστε να επιτρέψουν στον άξονα κίνησης του φυσητήρα (5975)
να συνδεθεί στις κατάλληλες τρύπες.
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (5867) με το σκληρό σωλήνα εκτόξευσης (5869) και μετά στο
σώμα του θειωτήρα με τη βοήθεια του σφιγκτήρων (5868). Τοποθετήστε το σπαστήρα (5870
ή 5871) στην άκρη του σκληρού σωλήνα.
2 - Γεμίστε το δοχείο με σκόνη (θειάφι) και κλείστε καλά το καπάκι (5964) ασφαλίζοντας με τις
δύο ασφάλειες (5866). Κατά το γέμισμα προσέχετε ο ρυθμιστής (5962) να είναι πάντα
‘κλειστός’.
3 - Τραβώντας τη λαβή του ρυθμιστή θείωσης (5862) προς τα έξω ή προς τα μέσα ρυθμίζετε
(αυξομειώνετε) την απόδοση του θειωτήρα. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να δουλεύετε.
4 - Όταν τελειώσετε την εργασία να κλείνετε πάντα το ρυθμιστή θείωσης (5862) πιέζοντας τον
προς τα μέσα.

Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε το θειωτήρα από θειάφι κάθε φορά που τελειώνετε την
εργασία σας για να μην βουλώσει.
Σε περίπτωση φθοράς του φυσητήρα (5860), θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργιο.
Ανοίξτε τους δυο σφιγκτήρες (5973) και τοποθετήσετε το νέο φυσητήρα.

ENGLISH - ΑΓΓΛΙΚΑ
Once you unpack the machine:
1 - Mount the lever (5971) in its position, fixing it with the security washer (225) and the
corresponding nut (3665). The lever (5971) must be connected together with the agitator axis
(5969) and the bellows’ rod (5975).

The top ends of the lever and the agitator axis (5969) must be placed in parallel in order to
enable positioning of the bellows’ rod (5975) to the designated holes.
Connect the flexible pipe (5867) with the rigid pipe (5869) and then to the main duster body
by means of the clamps (5868). Place the powder spreader (5870-5871) at the tip of the rigid
pipe.
2 - Fill the tank with powder and make sure you fasten the lid (5964) securely by means of the
two hooks (5866). During filling make sure the regulator (5862) is at the ‘closed’ position
(pushed inwards).
3 - By pushing the regulator (5862) outwards or inwards you may regulate the desired output
of the machine. It is now possible to work.
4 - Once finished working, make sure you return the regulator (5862) to the ‘closed’ position
by pushing it completely inwards.

Ιt is necessary to clean any powder residues from the tank after a day’s work to ensure proper
operation next time.
In case the bellows (5860) becomes damaged it is necessary to replace it.

