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POMEMBNO OPOZORILO 
PREBERITE VSA NAVODILA PRED UPORABO NAPRAVE 
 

SHRANITE TA NAVODILA ZA UPORABO 
Zahvaljujemo se vam za nakup prenosne peskalne naprave s sesalnikom. Natančno preberite 
ta priročnik za uporabo preden pričnete z uporabo naprave. Ta navodila boste potrebovali 
zaradi varnostnih opozoril, nasvetov, navodil za sestavljanje naprave, navodil za uporabo in 
vzdrževanje naprave ter zaradi seznama delov in načrta naprave. Prosimo, shranite potrdilo 
o nakupu naprave skupaj s temi navodili. Številko računa si zapišite na notranjo stran prednje 
platnice tega priročnika.  Prosimo, shranite ta navodila in potrdilo o nakupu naprave za 
prihodnjo uporabo na varnem in suhem mestu. 
 
OPOZORILO: Vsa opozorila, obvestila in navodila, ki jih vsebuje ta priročnik, se ne morejo 
nanašati na prav vse možne okoliščine ali razmere, ki se lahko pripetijo pri delu s to napravo. 
Zato se razume, da mora uporabnik napravo uporabljati razumno in po zdravi pameti, česar 
ni mogoče vgraditi v ta izdelek. 
 
OPOZORILO V POVEZAVI S SILIKOZO IN PRAHOM: Vdihovanje prahu, ki nastaja pri uporabi 
kremenčevega peska lahko povzroči smrtno nevarno pljučno bolezen, imenovano silikoza. 
Vdihovanje prahu med peskanjem lahko prav tako povzroči azbestozo in / ali druge nevarne 
bolezni. Zato mora vsakdo, ki opravlja peskanje in vse osebe, ki se nahajajo v območju 
prašenja, nositi preizkušen, odobren in dobro vzdrževan respirator ali masko za obraz, ki 
nudi zaščito pred prahom, nositi pa ga mora vsakdo, ki peska, rokuje s peskalnimi sredstvi ali 
uporablja sredstva, ki vsebujejo škodljive snovi ali več kot en odstotek prostega kristalnega 
kremena. Škodljivi prah lahko ostane v zraku tudi dolgo časa po opravljenem peskanju ter 
povzroči resne poškodbe ali celo smrt. 
Preden odstranite respirator, uporabite pripomoček za nadzorovanje zraka, da preverite, če 
je varno vdihniti zunanji zrak. Stopite v stik s pooblaščeno institucijo za varovanje zdravja pri 
delu, da preverite, kateri respirator je ustrezen za delo, ki ga opravljate. 
Zaščitni respiratorji ne ščitijo pred ogljikovim monoksidom (CO) in drugimi strupenimi plini. 
Uporabite pripomoček za odstranjevanje ogljikovega monoksida iz zunanjega zraka in 
napravo za nadzorovanje količine CO v zraku, da zagotovite ustrezno kvaliteto zraka. Pri tem 
upoštevajte vse veljavne standarde in pravilnike v državi namestitve ali najmanj standarde 
agencije OSHA (Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu). 
 
OMEJITEV ODGOVORNOSTI. Proizvajalec, distributer ali prodajalec te naprave ne 
zagotavljajo nobene garancije, ki bi se nanašala na naprave, dostavljene uporabniku ali 
kupcu, razen te, ki je eksplicitno zapisana v tem priročniku. Proizvajalec Allsource tako ne 
zagotavlja posredno razumljene garancije delovanja naprave ali primernosti uporabe za 
določen namen, prav tako pa prodajalec eksplicitno zanika posredno razumljeno garancijo v 
primeru kršitev. 
Garancija proizvajalca prav tako ne pokriva nobene škode ali neskladnosti, ki je rezultat 
nepravilne sestave ali nepravilne uporabe te naprave s strani kupca, uporabnika ali njihovih 
zaposlenih, še posebej v primeru prilagajanja ali poizkusa popravila te naprave s strani drugih 
oseb, ki niso proizvajalec. Vsi rabljeni, popravljeni, prilagojeni ali spremenjeni izdelki so 
kupljeni po načelu videno kupljeno, skupaj z vsemi napakami, ki jih imajo. 



OMEJITEV GARANCIJE 
Proizvajalec zagotavlja, da se na tem izdelku ne pojavljajo napake v materialih ali kvaliteti 
izdelave v roku enega leta po datumu prvega nakupa. Ta garancija ne vključuje škode, ki je 
posledica nesreč, napačne ali nepravilne uporabe te naprave. Prav tako garancija ne 
vključuje delov naprave, ki so podvrženi pogostejši obrabi, kot so šobe, ventili, cevi, 
povezave in spojke. Posredna garancija, vključno z garancijo delovanja naprave in 
primernosti uporabe naprave, je izključena v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Povračilo 
osnovne nakupne cene naprave je izključno edina možnost in povračilo za vse posledične 
škode, ki jih pokrivajo garancije, ki pa so izključene v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. 
 

SPECIFIKACIJE 
Vakuum…………………………….1100W (110V) 
Zmogljivost peskanja………… 15 CFM (pri 80 PSI) 
Teža………………………………… 88 lbs (36 kg) 
 

VARNOSTNA NAVODILA 
1. Dobro spoznajte svojo napravo. Natančno preberite ta priročnik. Poučite se o uporabi 

te naprave in omejitvah pri uporabi, prav tako pa se pozanimajte o specifičnem 
tveganju, ki je prisotno pri uporabi te naprave. 

2. Vse naprave morajo biti ozemljene. Če je naprava opremljena z vtikačem s tremi 
kontakti, jo morate vključiti v pravilno vtičnico. Nikoli ne odstranite kontakta za 
ozemljitev. 

3. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so pipe, radiatorji, štedilniki, 
hladilniki ipd. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja večja verjetnost električnega udara. 

4. Naprave ne izpostavljajte vlagi. Ne uporabljajte je v vlažnih ali mokrih prostorih. Naj 
ne bo izpostavljena dežju. 

5. S kablom ravnajte previdno. Nikoli ne uporabljajte kabla za prenašanje orodja in ne 
vlecite kabla iz vtičnice. Kabel naj ne bo v bližini vročih predmetov, ostrih predmetov 
ali premikajočih se naprav. Poškodovane kable nemudoma zamenjajte. Poškodovani 
kabli povečajo nevarnost električnega udara. 

6. Preden vključite napravo, odstranite ključe in drugo orodje. Ključi in drugo orodje, ki 
ostanejo pritrjeni na premikajoči del naprave lahko povzročijo telesne poškodbe. 

7. Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno. V delovnih prostorih, ki niso dobro 
osvetljeni in niso pospravljeni, je možnost nesreč večja. 

8. Otroci naj ne bodo v bližini te naprave. Otroci naj nimajo vstopa v delovne prostore. 
Otroci se ne smejo nikdar dotikati naprave brez nadzora odrasle osebe. 

9. Naprave ne uporabljajte, če ste pod vplivom alkohola ali drog. Preberite tudi navodila 
za uporabo, ki so priložena zdravilom, ki jih jemljete, da ugotovite ali vplivajo na vašo 
zmožnost odzivanja. Če obstaja kakršen koli dvom o vaši zmožnosti upravljanja 
naprave, je ne uporabljajte. 

10. Uporabljajte varnostno opremo. Kadarkoli uporabljajte to napravo, nosite zaščitna 
očala, ki so odobrena s strani varnostne agencije. Običajna očala nimajo zadosti 
odpornih stekel za zaščito vaših oči in NISO varnostna očala. Prav tako uporabljajte 
ustrezen aparat za dihanje, nezdrsne varnostne čevlje, trdo pokrivalo za glavo, 
rokavice in varnostno opremo za sluh. 



11. Nosite ustrezno obleko za delo. Ohlapna oblačila, ohlapne rokavice, kravate, prstani, 
zapestnice in drug nakit lahko povzročijo nesrečo med uporabo te naprave. Med 
uporabo te naprave jih ne nosite. 

12. Ne sklanjajte se preveč naprej. Med delom imejte trden stik s tlemi in dobro 
ravnotežje. 

13. Vedno izključite napravo iz električnega omrežja preden na njej izvajate kakršnekoli 
prilagoditve, skladiščenje, popravila ali menjavo pripomočkov. Takšni varnostni 
ukrepi zmanjšajo nevarnost naključne vključitve naprave. 

14. Uporabite spone ali druge praktične načine za to, da pritrdite in podprete napravo na 
stabilno mesto. Naprave ne smete držati v roki ali ob telesu, saj lahko ob tem izgubite 
nadzor nad orodjem. 

15. Pripomočkov in naprave ne uporabljajte za namene, za katere niso namenjeni. Za 
delo, ki ga želite opraviti, uporabite ustrezno orodje, s katerim boste delo opravili bolj 
kvalitetno in varno, saj je bilo za to načrtovano. 

16. Ne uporabljajte naprave in orodij, če jih ni mogoče izključiti s stikalom. Vsako orodje, 
ki ga ni mogoče nadzorovati preko stikala, je nevarno za uporabo in ga morate prej 
popraviti. 

17. Preverite, da na napravi ni prišlo do poškodb. Redno pregledujte napravo. Če je kateri 
od njenih delov poškodovan, ga dobro preglejte, da se prepričate ali je z njim še 
mogoče varno opravljati delo. Če ste glede tega v dvomih, morate na tem delu 
naprave izvesti popravila. Popravilo zaupajte kvalificiranemu strokovnjaku. Za nasvet 
lahko povprašate vašega distributerja. 

18. Naprava naj se ne nahaja v bližini vnetljivih snovi. Z napravo ne smete upravljati v 
bližini vnetljivih ali eksplozivnih snovi. V primeru, da tega navodila ne boste 
upoštevali, lahko povzročite resne poškodbe ali celo smrt. 

19. Kadar orodja in naprave ne uporabljate, jih skladiščite izven dosega otrok in oseb, ki 
niso podučene o pravilni uporabi naprave. Naprava je lahko nevarna, kadar jo 
upravlja neizkušen uporabnik. 

 

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE 
NAPRAVE 
OPOZORILO: Preden pričnete s sestavljanjem naprave, preberite tehnične specifikacije 
naprave in navodila za uporabo.  
 
1. Odprite embalažo in iz nje vzemite naslednje dele naprave: 

 1 plastično vrečko z Navodili za uporabo. 
 1 plastično vrečko s sestavnimi deli pištole za peskanje. 
 1 plastično vrečko, ki vsebuje kolesa, nosilce in manjšo vrečko z železnino. 
 1 os koles. 
 1 ročaj. 

2. Položite kartonsko škatlo na bok, da iz nje vzamete napravo. 
3. Odstranite embalažo in dele embalaže z naprave in njenih delov. Odprite zaklepni zapah 
na napravi, da odstranite sesalno glavo, sesalno cev in cev za sredstvo za peskanje. 
4. Namestite nosilce in kolesa na dno naprave. Namestite ročaj na peskalno napravo. 
5. V spodnji rezervoar vstavite 20-35 lbs (9 do 15,8 kg) peskalnega sredstva. 
6. Namestite glavo sesalnika na napravo in se pri tem prepričajte, da sta oba zaklepna 
zapaha varno zaprta. 



7. Vstavite zadnji konec sesalne cevi s spojko v napravo in privijte drugi konec cevi, ki spojke 
nima, v spojko na glavi s čopičem. Namestite en del cevi za peskalno sredstvo s spojko v 
konektor za zrak (moški del). Drugi konec cevi za peskalno sredstvo namestite s spojko v 
iztok sredstva za peskanje. 
 
Opomba: Optimalni pritisk za delo je 115 psi (7,9 bar). 
NE PRESEZITE PRITISKA 140 psi (9,65 bar). 
 
Sedaj ste pripravljeni za pričetek uporabe peskalne naprave. 
 

NAVODILA ZA UPORABO NAPRAVE 
1. Če še nimate zaščitne opreme za glavo in dihala, jo vzemite sedaj in jo namestite na obraz. 
2. Nastavite kompresor za stisnjeni zrak na 115 psi (7,9 bar). Vrednost je lahko nekoliko večja 
oziroma manjša, kar je odvisno od materiala in površine, ki jo želite očistiti. 
3. Povežite spojko cevi za zrak na konektor, ki se nahaja na ročaju pištole za peskanje. 
4. Povežite električni kabel naprave na električno omrežje. 
5. Usmerite pištolo za peskanje na površino, ki jo želite čistiti, vključite glavno stikalo na 
sesalni glavi na položaj ON. 
6. Z eno roko držite pištolo za peskanje, medtem ko z drugo roko držite ročaj čopiča. 
Opozorilo: Na površino, ki jo čistite, ne pritiskajte! Čopič je namenjen temu, da preprečuje 
onesnaževanje okolja s peskalnim sredstvom in za vzdrževanje zaprtega sesalnega 
krogotoka, ki je namenjen recikliranju peskalnega sredstva. Čopič namreč ne vpliva na sam 
postopek peskanja. 
7. Z obema rokama premikajte pištolo v tisto smer, kjer potrebujete obdelavo površine, 
odstranitev rje ali nečistoč. 
8. S tem, ko podaljšate ali skrajšate šobo s priloženo matico, boste lahko prilagajali curek 
peskalnega sredstva. 
9. Čopič je namenjen za čiščenje ravnih površin, kotov in vogalov. Preden pričnete z delom, 
popravite ščetine čopiča tako, da ne zakrivajo curka peskalnega sredstva v čopiču. Peskalno 
sredstvo bo sčasoma poškodovalo čopič in ščetine. Pri uporabi čopiča na avtomobilskih 
vratih priporočamo, da ovijete ščetine okrog roba, kar bo omogočilo boljše sesanje, boljšo 
pokrivnost, varnost in rezultate. 
10. Po opravljenem delu dvignite sesalno glavo in očistite prah iz filtra, tako da ga potresete 
ali otrkate. Po eni uri neprestanega peskanja prav tako dvignite glavo sesalnika in spihajte 
prah s pomočjo curka zraka ali s sesalnikom. 
11. Kadar peskate 90° vogal, prilagodite peskalno pištolo tako, da je usmerjena v 45° kotu, da 
dosežete tudi najgloblje dele. Premikajte pištolo s počasnimi in krožnimi gibi za najboljši 
rezultat. 
Ko končate delo s peskalno napravo, odprite zaklepne zapahe, izpraznite zbiralnik za prah in 
pospravite napravo na varno in suho mesto. 
 

 
 
 



 

ODPRAVLJANJE TEŽAV 
 
 
TEŽAVA: MOŽNI VZROK: REŠITEV: 

Zmanjšan učinek 
čiščenja 

1. Prenizek zračni pritisk. 
2. Vlažno peskalno sredstvo. 
3. Umazan filter. 
4. Peskalno sredstvo je preveč 
obrabljeno ali pa so delci 
premajhni. 
5. Zamašena pištola. 

 Preverite kompresor za zrak in cev, če 
pušča. 

 Preverite, da je CFM skladen s 
sesalnikom in peskalno napravo. 

 Zrak mora biti čist in suh. Uporabite 
čistilnik ali filter. 

 Dobro očistite filter naprave. 
 Zamenjajte sredstvo. 
 Izključite zrak in elektriko, odvijte šobo 

in odstranite zamašeni del s sponko za 
papir ali tanko žico. 

Zmanjšan učinek 
sesanja 

1. Zamazan filter. 
2. Zamašena sesalna cev, 
sesalna cev pušča. 
3. Nezadosten pretok zraka. 

 Dobro očistite filter. 
 Preglejte vse sesalne cevi ter poiščite 

znake poškodbe ali zamašene dele cevi. 
Očistite ali zamenjajte po potrebi. 

 Preverite CFM input pri konektorju za 
zrak. 

Peskalno sredstvo 
prehaja med 
ščetinami čopiča 

1. Prevelik zračni pritisk. 
2. Ovira v sesalnem sistemu. 

 Preverite zračni pritisk in ga po potrebi 
prilagodite. 

 Preglejte sesalne cevi in poiščite znake 
poškodbe ali zamašene dele cevi. 
Očistite ali zamenjajte cevi po potrebi. 

 
Opomba: Napravo redno vzdržujte in čistite, da omogočite kar 

največjo učinkovitost delovanja. 
 



 

 
 
 


