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XT0902 
 

Aerograafi komplekt 
 

Kasutusjuhend 
Originaaljuhendi tõlge 

 
TEHNILISED ANDMED  
 
Mootor 12 V DC 
Voolupinge 1,6 A 
Õhumaht 10,5 l/min 
Automaatne seiskumispiir 1,7 bar 
Automaatne käivitumispiir 1,0 bar 
Töörõhk 0,1–1,0 bar 
Vahelduvvoolumuundur sisend AC 100–240 V; 50/60 Hz; 0,6 A 
Sobivad pihustusotsaku suurused 0,2–0,5 mm 
Õhuvoolik 1,8 m 
Toitejuhe 1,9 m 
Kaal 1,3 kg 
 
OMADUSED  
 
- Sobib pihustitele, mille otsaku läbimõõt on 0,2–0,5 mm, eriti hästi sobib kasutamiseks kosmeetikas jm 
- Automaatse seiskumise funktsioon 
- Seadme võib sisse lülitada rõhu all ja see võib töötada pidevalt 
- Reguleeritav töörõhk 
- Pihusti hoidikut saab pöörata 360 kraadi, see lihtsustab tööd 
 
OHUTUSJUHISED  
 
- Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke ju-

hend hilisemaks vajaduseks alles. 
- Lapsed ja puudega isikud tohi seadet kasutada. 
- Kompressorpihusti sobib ainult sisetingimustes kasutamiseks; õnnetuste vältimiseks ärge kunagi kasutage 

seda kõrge temperatuuriga ega niiskes või märjas kohas! 
- Seadet tuleb kasutada kuivas siseruumis. Ärge pihustage mürgiseid, tuleohtlikke ega plahvatusohtlikke 

aineid. 
- Vale kasutamine võib kahjustada kompressorpihustit või põhjustada kasutajale kehavigastusi. 
- Kui märkate midagi ebatavalist, ühendage seade viivitamatult vooluvõrgust lahti. 
- Kui mõni lisaseade saab viga, ärge püüdke seda ise parandada, vaid viige see parandada kas seadme 

müüjale või hooldustöökotta. 
- Hoidke kompressorpihustit puhtas ja kuivas kohas ning ärge jätke seda ega lisaseadmeid päikesekiirguse 

kätte või üle 35 °C temperatuuriga kohta. 
- Seade ei ole mänguasi – ärge jätke seda laste käeulatusse! Valesti vooluvõrku ühendatud seade võib 

põhjustada elektrilöögi. 
 
KASUTUSJUHISED  
 
- Ühendage vahelduvvoolumuundur kompressori toiteliitmikusse ning ühtlasi ühendage kompressor voolu-

võrku. Kasutage vahelduvvoolumuunduri tagakatet. 
- Ühendage õhuvoolik kompressori väljavooluavasse; ühendage õhuvoolik minifiltriga (kui see on olemas) ja 

minifilter pihustiga. Minifilter imab hästi niiskust; vee minifiltrist eemaldamiseks vajutage minifiltri nupule. 

EST 



 
2  

 

 
 

- Vajutage punasele toitenupule – kompressor käivitub ja punane märgutuli muutub roheliseks. Kompresso-
ril on automaatne seiskumis- ja käivitumisfunktsioon. See seiskub automaatselt siis, kui pihusti kasutamine 
lõpetatakse ja käivitub siis, kui pihusti uuesti kasutusele võetakse. Kui olete kompressori kasutamise lõpe-
tanud, lülitage see välja. 

- Kompressori rõhku saab reguleerida – selleks keerake reguleernuppu kas päripäeva või vastupäeva. 
- Kompressori võib sisse lülitada rõhu all ja see võib töötada pidevalt. 
- Kompressoril on sisemine ülekuumenemiskaitse – ülekuumenemise korral lülitub kompressor automaat-

selt välja (toide katkeb) ning kui mootor on maha jahtunud, lülitub kompressor uuesti sisse. 
- Pihusti hoidikut saab pöörata 360 kraadi, see lihtsustab tööd. 
 
TARVIKUD  
 
 

   Vahelduvvoolu-  Vahelduvvoolu- Kompressor  Pihusti hoidik Õhuvoolik 
   muundur  muunduri tagakate 
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