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Köszönjük, hogy az EXPERT Luft pneumatikus mosópisztoly megvásárlása mellett 
döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék 
rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el 
figyelmesen! 
 

Rendeltetésszerű használat 

A mosópisztoly segítségével sűrített levegős eszközhöz csatlakoztatva mosási, szórási, 
kisebb permetezési, lemosási feladatokat végezhet el. A készüléket barkács 
felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben 
kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség 
kizárólag a felhasználót terheli. 

 
A használati utasítás elolvasásának és a benne foglaltaknak a figyelmen kívül hagyása 
komoly sérülésekhez vezethetnek. Az ebből a gondatlanságból származó személyi 
sérülésekért és károkért sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget! 

Kérjük őrizze meg ezt a használati utasítást! 

 

1. Biztonsági utasítások 

1. ábra 2. ábra 3. ábra 

Bizonyos anyagok permetezésénél mérgező gőzök keletkeznek, amelyek komoly 
fenyegetést jelentenek az ön egészségére. Mindig viseljen szemvédő szemüveget, 
munkavédelmi kesztyűt és gázmaszkot, amelyek megakadályozzák, hogy a mérgező 
gőzök, oldószerek vagy a kipermetezett festék érintkezésbe lépjen a kezelővel. (lásd 
1. ábra) 

Soha ne használjon oxigénpalackot, vagy más lobbanékony és robbanásveszélyes 
anyagot tartalmazó palackot energiaforrásként, mivel ezek komoly személyi sérülést 
idézhetnek elő (Lásd 2. ábra)! 

Bizonyos folyadékok és oldóanyagok fokozottan lobbanékonyak vagy robbanékonyak! 
A szerszámgépet jól szellőztetett helyiségben használja távol minden olyan anyagtól 
ami éghető, mint például cigaretta, nyílt láng stb.! (Lásd 3. ábra) 

A karbantartást megelőzően, használaton kívül, vészleállítás esetén és annak 
érdekében, hogy elkerülje a véletlenszerű bekapcsolást válassza le a termékeket a 
levegőforrásról! Amennyiben központi légrendszerre csatlakoztatja a tömlőt, 



3 
 

golyóscsap használata javasolt a levegőforrás és a szórópisztoly között, a 
szórópisztoly közelében! 

3.1 A mosópisztoly   

  

Figyelmeztetés: 
Kerülje a rendkívül gyúlékony oldószerek használatát! A szerszámgépet ne használja 
üzemanyag permetezésére! Helyette használjon nem éghető kereskedelmileg 
forgalmazott zsírtalanítót és tisztítószert! Soha ne használjon maró hatású 
tisztítószert! 

 

 
2. Karbantartás 

 
• A megmaradt mosószert öntse egy másik tartályba és hígító segítségével 

tisztítsa meg a tisztítószer járatait és a fúvókát! 
• Puha ruhadarab és hígító segítségével tisztítsa meg a mosópisztoly burkolatát 

és a tartály felületét! 
Figyelem: Soha ne használjon maróhatású tisztítószert vagy homogenizált 
szénhidrogén oldóanyagot az alkatrészek és a szórópisztoly tisztításához, mivel 
ezek kémiai reakcióba léphetnek az alumínium és a vas alkatrészekkel! 
 
 
 
 

Felhasználás Használat módja Javasolt nyomásérték 

Tisztítás vízzel 

Csatlakoztasson egy standard víztömlőt az 
'A' jelzésű szerelvényre, valamint a 
légkompresszort a 'C' jelzésű szerelvényre! 
Nyomja le a kioldót és irányítsa a vízsugarat 
a lemosni kívánt felületre! Maximum 

növényöntözés 
Töltse fel a ’B’ jelzésű tartályt a kívánt 
folyadékkal és csavarozza fel a tartályt az 'A' 
jelzésű szerelvényre! Csatlakoztassa a 
légkompreszort a ’C’ jelzésű szerelvényhez! 
Nyomja le a kioldót és irányítsa a vízsugarat 
az öntözni, festeni vagy lemosni kívánt 
felületre! 

1-2 bar 
falfestés 
szórással 2-3 bar 

durva mosás 5-6 bar 
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3. Műszaki adatok 
Típus: LXA155 
Szükséges/max. légnyomás: 1-6 bar 
Tartálykapacitás: 900 cc/ml 
Átlagos légfogyasztás: 57 – 170 l/min 
Légbevezetés:  ¼” NPT 
A mérési eredmények az EN ISO 12100:2010 szabványnak megfelelően kerültek 

meghatározásra. 

 

A környezet megóvása 

A terméket élettartamának lejártakor, ne dobja ki azt a szokványos háztartási 
szeméttel! 
Járjon el helyi törvényeknek és rendeleteknek megfelelően a szerszámgép 
ártalmatlanításakor! 

 

 

 

A www.novotrading.hu oldalon keresztül többek között az alábbi kiegészítőket is 
megvásárolhatja: 

LXA141 Spiráltömlő 5 méter, gyorscsatlakozóval 
LXA142 Spiráltömlő 10 méter, gyorscsatlakozóval 
LXA143 Spiráltömlő 20 méter, gyorscsatlakozóval 
LXA131 PVC tömlő 10 méter, gyorscsatlakozóval 
LXA132 PVC tömlő 20 méter, gyorscsatlakozóval 
LXA152 Levegőelőkészítő 
LXF301 Gyorscsatlakozó készlet 1/4" 5db-os 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95 v220328 
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EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
(a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet előírásai szerint) 

 
Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 

(gyártó) 
 

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék: 
(a termék azonosító adatai) 

 
LXA155 Pneumatikus mosópisztoly 

 
A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó 

előírásoknak 
 

M E G F E L E L  
 

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke: 
 

Irányelvek: 
 

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre 
 
 

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány: 
 

EN ISO 12100:2010, EN 1953: 2013 
 
 

A tanúsító szerv neve: 
Beide (Shenzhen) Product Service Limited 

6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao’an Dist, Shenzhen, Kína 
 

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált 
jogszabályok előírásainak megfelelően. 

 
Budapest, 2022.03.30. 
A nyilatkozattétel helye és kelte 

  
 Dobák István 
 Ügyvezető 
 (A gyártó nevében kötelezettség vállalására  
 feljogosított aláíró neve, P.H.) 
 

 


