
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ref. G01108 / G01180 / G01181

DADOS TÉCNICOS G01108:
Capacidade do reservatório: 600ml
Aplicação da tinta: gravitação
Conexão: 1/4"
Fluxo de ar: 170-330 litros / min
Pressão recomendada: 3,0 - 4,0 bar
Largura do fluxo: 160 - 220mm
Tamanho do bico: 1,4mm
Peso: 0,85 kg

DICAS DE SEGURANÇA
Qualquer uso indevido do produto ou acessórios que cooperem com o mesmo pode causar ferimentos graves, incêndio, explosão, portanto, para os 
melhores resultados de trabalho com este equipamento e para sua segurança, recomendamos que leia e entenda as instruções de operação.
Todas as pessoas que trabalhem com esta pistola devem se familiarizar com este manual e compará-lo com as instruções de segurança na estação de 
pintura da sua empresa.
Use o equipamento somente em salas bem ventiladas.
Nunca fume e não use fogo em salas onde a pintura está a decorrer.
Nunca armazene tintas e solventes nas salas onde vai pintar.
Feche sempre a embalagem que usou (solventes, tintas).
Mantenha a sala onde de pintar limpa.
Leia as instruções do fabricante da tinta e do solvente que usa.
Materiais de envernizamento podem causar danos em algumas partes do corpo, por isso use sempre uma máscara, luvas, creme para as mãos, 
óculos de proteção e roupa adequada.
A pistola de pulverização é alimentada pela pressão do ar comprimido. Portanto, precauções especiais devem sempre ser tomadas no trabalho.
Nunca exceda a pressão máxima de operação do dispositivo.
Use sempre mangueiras com descarga eletrostática.
Certifique-se de usar somente tubos e conectores selados e em boas condições.
Use produtos (tintas, solventes, outros acessórios) somente se tiver certeza de que eles podem trabalhar com o seu dispositivo.
Nunca ligue as saídas do bico com os dedos.
Nunca aponte a pistola com o bocal para pessoas e animais.
Desconecte sempre o ar comprimido antes de tentar qualquer manutenção.
Nunca modifique o equipamento sozinho.
Verifique se todas as peças estão em funcionamento e substitua-as apenas pelas originais.
Antes de limpar ou substituir componentes, certifique-se de que o ar comprimido esteja desconectado e acione a pistola para ter absoluta certeza de 
que não há pressão.

ANTES DE USAR
A pistola enquanto nova está protegida com um agente anticorrosivo, que antes da pintura deve ser limpo com um solvente.
Verifique se todas as peças da pistola estão em bom funcionamento, montadas corretamente e bem apertadas.

REGULAMENTO DE FLUXO
O fluxo também pode ser ajustado usando a borboleta do bico.
A) Você começa girando a borboleta para que suas extremidades estejam nas laterais da arma.
B) Você começa girando a borboleta para que suas extremidades estejam alinhadas com o gatilho.
NOTA: Verifique a documentação que os bicos do fabricante do produto fornecem para aplicação com uma pistola.

PINTURA
A pistola é equipada com um mecanismo independente de ativação de ar e pintura.
Graças a esta solução, depois de uma ligeira pressão do gatilho do bocal, o ar comprimido escapa e depois aumenta a pressão na pintura do gatilho. 
Isso tem um grande impacto na qualidade da pintura, nunca pressione o gatilho até o fim.
Mantenha sempre a pistola perpendicular à superfície pintada e espalhe o material em paralelo.

A pistola está equipada com um tanque de gravidade, o que significa que só pode pintar com o reservatório na posição superior.

LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DOS BICOS
Certifique-se de que a pistola esteja desconectada do suprimento de ar comprimido e que o recipiente de tinta esteja vazio antes da manutenção.
Substituindo o conjunto do bico (agulha, bocal e pulverizador):
a) Desconecte a arma da fonte de alimentação
b) Esvazie o tanque de pintura e desparafuse-o
c) Desaperte a borboleta com a mão
d) Desaperte o ajuste da pintura manualmente
e) Retire a mola
f) Puxe o gatilho da arma
g) Puxe com cuidado a agulha manualmente
h) Desaperte o bocal com a chave anexada à pistola
i)Enrosque o novo bocal e aperte com a chave
j) Insira a agulha e o resto das novas peças na mesma ordem.

ERRADO CERTO

DADOS TÉCNICOS G01180:
Capacidade do reservatório: 600ml
Aplicação da tinta: gravitação
Conexão: 1/4"
Fluxo de ar: 170-330 litros / min
Pressão recomendada: 3,0 - 4,0 bar
Largura do fluxo: 160 - 240mm
Tamanho do bico: 1,4mm
Peso: 0,82 kg

DADOS TÉCNICOS G01181:
Capacidade do reservatório: 600ml
Aplicação da tinta: gravitação
Conexão: 1/4"
Fluxo de ar: 200-340 litros / min
Pressão recomendada: 3,0 - 5,0 bar
Largura do fluxo: 240mm
Tamanho do bico: 1,4mm
Peso: 0,83 kg



LIMPANDO A PISTOLA
Nunca use escovas de metal para limpar a pistola.
Nunca coloque a pistola inteira no solvente.
a) Desconecte a arma da fonte de alimentação
b) Esvazie o tanque de pintura e desparafuse-o.
c) Desaperte a borboleta com a mão
d)Desaperte o ajuste da pintura manualmente
e) Retire a mola
f) Puxe o gatilho da arma
g) Puxe com cuidado a agulha manualmente
h) Desaperte o bocal com a chave anexada à pistola
i) Insira a agulha e o bocal de borboleta no solvente
j) Use o pincel fornecido para lavá-los suavemente
k) Usando uma escova solvente, lave o interior da pistola
l) Usando um pano solvente, limpe o corpo da arma e do tanque, e remonte tudo novamente.

MANUTENÇÃO
Todas as partes móveis da pistola devem ser lubrificadas com uma vaselina especial para reduzir o atrito, com exceção do local onde o bocal encontra 
a agulha.
O kit do bico inclui agulha, bocal e pulverizador e devem ser mudados sempre em conjunto.
No caso de um fluxo curvo, limpe bem a borboleta do bocal.
No caso de um jato interrompido, aperte os bicos de tinta ou substitua a junta.

LISTA DE COMPONENTES

1. Tanque de pintura
2. Bocal de pulverização
3. Gatilho
4. Parafuso de regulação de fluxo
5. Parafuso Allen (sem função)
6. Parafuso sextavado (sem função)
7. Parafuso de ajuste da quantidade de tinta
8. Acoplamento de ar comprimido 1/4 "

NOTA!
PROTECÇÃO DO AMBIENTE NATURAL
O símbolo de latão cruzado significa que, antes de descartar a ferramenta, você deve se familiarizar com as regulamentações
locais relativas ao descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos. O dispositivo não pode ser descartado em lixo doméstico,
deve ser devolvido a um ponto de coleta designado.
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