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ATOMIZES UP TO 16 OZ 
 
This package includes a Power Unit and a diptube. 
 

  .اونصة ١٦يحول إلى رذاذ ما يصل إلى 
 

  .ھذه الحزمة على وحدة طاقة وأنبوب ميلتشتمل 
 

5 STEP QUICK START 
 

1. Insert the diptube into the bottom of the Power Unit. 
2. Remove bottom strainer prior to spraying any thick 

paint(s) or coating(s). 
3. Test spray Power Unit by using water or solvents prior 

to spraying intended application(s). 
4. Attach Power Unit to the Preval Product Container (not 

included). Don’t shake.  
5. Spray. Allow sufficient time for paint or liquid to pull up 

the diptube. 
 

   خطوات٥دليل البدء السريع في 
 

 .نبوب الميل في الجزء السفلي من وحدة الطاقةأدخل أ .١
 . أو طبقات سميكةطالءاتقم بإزالة المصفاة قبل رش أي  .٢
/ اختبر بالرش وحدة الطاقة باستخدام الماء أو المذيبات قبل رش التطبيق .٣

 .التطبيقات المطلوبة
يراعى عدم  ).غير مرفقة(قم بتوصيل وحدة الطاقة بحاوية منتج بريفال  .٤

  .الرج 
 .انتظر وقتاً كافياً حتى يرتفع الطالء أو السائل في أنبوب الميل. بالرشقم  .٥

 

MANUFACTURED IN THE USA 
 

  صنع في الواليات المتحدة األمريكية
 

REPLACEMENT POWER UNIT 
 
THIS REPLACEMENT POWER UNIT IS DESIGNED TO REPLACE 
THE POWER UNIT IN YOUR PREVAL SPRAY SYSTEM. 
 

   طاقة بديلةوحدة
 

وحدة الطاقة البديلة ھذه تم تصميمھا لكي تحل محل وحدة الطاقة في جھاز بريفال 
  .للرش

 
WARNING! FLAMMABLE. 
Contents Under Pressure. Deliberate or intentional misuse by 
inhaling vapors may be harmful or fatal. Do not puncture or 
incinerate container. Do not expose to heat, sparks or open 
flame or store at temperature in excess of 120º F (49º C). 

  .سريع االشتعال !تحذير
كون إساءة االستخدام المتعمدة أو المقصودة من خالل قد ت .محتويات تحت الضغط

ال تعرضھا للحرارة أو  .ال تثقب العبوة أو تحرقھا .استنشاق األبخرة ضارة أو مميتة
 ْ ١٢٠الشرارة أو اللھب المفتوح أو تقوم بتخزينھا في درجات حرارة تزيد على 
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This is not a toy. Keep out of reach of children. Do not use 
with foods, pharmaceuticals or personal products. 
 

كما  .ن متناول األطفاليجب حفظھا بعيًدا ع . ھذه ليست لعبة ).ئوية ْم٤٩(فھرنھيتية 
يجب عدم استخدامھا مع األطعمة أو المستحضرات الصيدالنية أو المنتجات 

  .الشخصية
 

WARNING! FLAMMABLE. 
CONTENTS UNDER PRESSURE. 
Read carefully precautions on side panels. 
 
NET WT 1.94 OZ (55g) 
 

  .سريع االشتعال !تحذير
  .محتويات تحت الضغط

  .راءة التحذيرات التي على اللوحات الجانبيةيجب ق
 

  ). جم٥٥ (اونصة ١,٩٤الوزن الصافي 
 

  
  
 


