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BD-330K
Aerógrafo especial de dupla ação com recipiente seletor para 4 cores

1 - Verifique se o equipamento é adequado para a superfície a ser trabalhada;
2 - Encha o copo/caneta com líquido ou tinta;
3 - Apoie o equipamento em uma das mãos;
4 - Pressione o botão para liberar o fluxo de ar;
5 - Puxe levemente o botão para trás, na horizontal, para liberar o fluxo de líquido/tinta;
6 - Para realizar efeitos finos e de grande precisão, retire a capa de ar da agulha e mantenha o 
equipamento próximo da superfície de trabalho.

Limpeza e manutenção - Encha o reservatório com água ou solvente e pressione o botão para 
acionar o fluxo. Ao ser liberado, o líquido limpará o interior do equipamento.

Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Alimentação por gravidade
Copo de 13ml dividido em 4 partes
Bicos e agulhas de 0,30 mm 0,50 mm e 0,80 mm
Pressão operacional: 15 a 50 psi

Dimensões da embalagem: 41 x 36 x 30 cm

Acompanham três bicos e três agulhas, de 0,30mm 0,50mm e 0,80mm, adequadas para a cobertura 
de áreas pequenas, riscos mais finos ou áreas maiores (com o mais largo, de 0,8 mm).

Permite o uso de diversos tipos de tinta, inclusive as para uso em culinária (neste caso, com o bico 
mais largo).

PARA SELECIONAR A COR
Gire o copo para a posição desejada. Ao girar, um “clique” indica o encaixe da divisão com a cor 
desejada na posição correta para espargi-la. Não há perda de tinta, nem contaminação da cor.

REGULAGEM DA PRESSÃO
Regule a pressão adequada no compressor ou, caso o 
compressor não tenha regulagem, use a válvula de ar embaixo 
do bico (igual a que existe no modelo 180/770).

LIMPEZA DO COPO E DO AERÓGRAFO BD-330K 
O sistema do modelo BD-330K facilita a troca de cores, pois não é necessário limpar entre a 
aplicação de uma cor e outra. Basta girar o copo e ouvir o “clique” que indica o encaixe na cor 
desejada. A limpeza é necessária somente ao se concluir o trabalho e guardar o aerógrafo.
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