SANDBLÆSNINGSKIT

Art.nr.: 83000401
EAN NR: 5709133830090

BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER

FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER,
SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Til fjernelse af rust, lak, maling og belægninger.
Leveres med dysesæt (4 stk), opsamlingspose, beholder 7.5 dl og sand 750 g.
Luftforbrug ca. 130 l / min
Arbejdstryk ca 4 Bar
Støjniveau: < 65 dB
Vægt (kit): 1,7 kg

EXTRA TILBEHØR (købes separat):
Dysesæt 4 stk (Art nr 83000403 EAN nr 5709133830106)
Sandblæsningssand 750 g (Art nr 83000405 EAN nr 5709133830113)

GEM DENNE MANUAL
Denne sandblæsningspistol er konstrueret til BESKYTTENDE og LYDISOLEREDE
BEHANDLINGER og al anden brug er uhensigtsmæssigt. Konstruktøren fraskriver
sig ethvert ansvar for skader eller ulykker, forårsaget f uhensigtsmæssig brug af
pistolen eller manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Ret ALDRIG pistolen mod mennesker eller dyr.

1. Anvend ALDRIG uegnede materialer.
2. Overskrid ALDRIG de anbefalede maksimale arbejdstryk.
3. Tøm ALTID sandblæsningspistolen for lufttrykket og anvendte materialer,
inden der udføres handlinger såsom afmontering eller rengøring.
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SUNDHEDSFARER
^ Benyt altid beskyttelseshandsker, -briller og -maske FFP2.

INSTALLATION
For at kunne blive brugt sikkert og vedligeholdt korrekt må pistolen kun bruges af en
operator, der har den fornødne uddannelse. Kontroller at luftanlægget, som
sprøjtepistolen tilsluttes er en og tør. Efter at have fjernet emballagen, skal man sikre
sig at apparatet er helt og kontrollere, at der ikke er dele, some er synligt beskadiget.

BRUG
1. Aftag pistolens beholder og fyld den op med slibesandet der skal anvendes.
2. Monter beholderen igen på pistolkorpusset, idet den fastspændes på
passende vis.
3. Vælg den dyse der egner sig bedst til arbejdet, der skal udføres og monter den
på den forreste tilkobling.
4. Tilslut trykluftens tilførelsesrør til sprøjtepistolens tilslutning.
5. Anbring pistolens dyse på overfladen, der skal sandblæses og tryk på
aftrækkeren.
6. Pistolen er bygget således at en del af det anvendte sand opsamles I den
medfølgende pose.
7. Inden sandet genanvendes er det påkrævet at filtrere det omhyggeligt.

Lille plet

Udvendig hjørne

Indvendig hjørne
Stor plet
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RENGØRING
PAS PÅ
Frakobl pistolen fra trykluftlilførslens slange, inden der udføres en hvilken som helst
behandling.
Det er forbudt at foretage vedligeholdelse, hvis personen, der benytter den, ikke har
fået passende instruktioner.
Det er forbudt at udføre vedligeholdese af pistolen hvis der ikke benyttes originale
reservedele.
Brug aldrig pistolen i vand.

SPRØJTEPISTOLEN SÆTTES UD AF BRUG
For at ophugge sprøjtepistolen er det nødvendigt at den er renset for enhver form for
rester af maling og opløsningsmidler.

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan
være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og
elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal
indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre
indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal
indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller
elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale
indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med
bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug,
genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Importør:
Handelsselskabet QUINE ApS, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst

4

