BRUGSANVISNING NR. 275
LUFTFUGEPISTOL

HN NR. 2241

Tillykke med valget af vores luftfugepistol, som vil tilfredsstille
Dem de næste mange år. Følg nedenstående vejledning for at
opnå de bedste resultater.
FORHOLDSREGLER VED BRUG AF LUFTFUGEPISTOL:
•
•
•

Brug altid kun en kompressor som trykluftkilde
Hold lufttrykket på under 3 kg/cm2 (0,294 Mpa)
Sørg altid for at frakoble luftslangen efter endt arbejde.

1. SIKRING AF PISTOLENS FORTSATTE YDEEVNE
Følg nedenstående vejledning for at fugepistolen skal fungere bedst muligt.
1. Tilsæt olie i luftindtaget.
Tilsæt før brug et par dråber (JIS#1 ell. turbineolie 90)
olie i pistolens luftindtag. Dette beskytter 0-ringen og andre indvendige
dele mod slitage.

2. Tryk aldrig på aftrækkeren uden en fugepatron
i pistolen
Hvis aftrækkeren trykkes ind uden en fugepatron i
pistolen, vil membranen blive beskadiget.

3. Brug kun kompressorluft
Dette værktøj bruger kun trykluft som drivkraft.
Sørg for altid kun at tilslutte en luftkompressor.
Andre komprimerede gasser (f.eks. ilt eller
acetylen) vil medføre unormal forbrænding og
dermed beskadigelse.

4. Hold lufttrykket under 3 kg/cm².
Trykområdet for pistolen er fra 1 til 3 kg/cm² .
Overskrides grænsen på 3 kg/cm² , vil det føre
til svigt eller kortere levetid af værktøjet.

5. Frakobl slangen efter brug.
Sørg for at frakoble trykluftslangen efter
endt brug.
6. Pas på ikke at beskadige membranen
Når fugepatronen sættes i eller når pistolen lægges
i æske til opbevaring, skal man passe på ikke at beskadige
membranen. Med en beskadiget membran er pistolen
ubrugelig. Brug en æske af bølgepap til opbevaring af
pistolen.

2. BRUGSANVISNING
Isætning af fugepatron.
Pistolen er forhåndsindstillet til en 0,330 L patron.
Ved brug af 0,360 L patron skal pistolen indstilles:
Løsn fingerskruen og indstil pistolen således, at
endestykket er overét med forreste hul på pistolen.

1. Anbring fugepatronen med bagenden på membransiden og spidsen på endestykket.

2. Skær fugepatronens spids til, så den passer til brugen.
*Se nedenstående skitse, som viser forholdet mellem
den afskårne fugespids og lufttrykket. Justér kompressorens udgangstryk herefter.

Tilslutning af trykluftslangen
1. Klargør pistolen ved at slutte kompressorens lynkobling
til pistolens luftindtag.

Start brugen af pistolen.
1. Med ovenstående er pistolen klar til brug. De kan nu begynde
brugen ved et passende lufttryk. Hvis lufttrykket overstiger
3 kg/cm² vil en overtryksventil i pistolens håndtag udsende en
advarselslyd. I så fald skal arbejdet med pistolen standses
øjeblikkeligt, slangen kobles fra og lufttrykket på kompressorens
regulator stilles mellem 1 og 3 kg/cm² .

•

Er Deres kompressor ikke forsynet med regulator, kan De kontrollere
om trykket er korrekt ved at se, om pistolens overtryksventil aktiveres.

