
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ref. G01197
DADOS TÉCNICOS G01197:
Reservatório de alumínio:1000ml
Pressão de trabalho: 3,5 - 5,0 bar
Consumo de ar: 200 L / min
Conexão de ar de 1/4”
Peso: 2,88 kg

Inclui:
• Mangueira pistola de jato de areia com reservatório de 1L
• Saco para recuperação
• 4 bicos de formato intercambiável
• 2 kg de areia

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.
Use o equipamento somente em salas bem ventiladas.
Nunca fume e não use fogo próximo.
Mantenha a sala onde de pintar limpa.
A pistola 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 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.
Não deixe que crianças ou quaisquer outras pessoas se aproximem quando estiver a utilizar o aparelho. Em caso de distracção, pode perder o controlo 
sobre o aparelho.
AVISO! FORÇA DE RETORNO! Podem surgir forças de
retorno em altas pressões de trabalho, que podem causar perigos em caso de excesso de carga contínua.
PERIGO DE FERIMENTOS! Retire o aparelho da fonte do ar comprimido antes de efectuar trabalhos de reparação ou manutenção assim como antes 
do transporte do mesmo.
PERIGO DE FERIMENTOS! Retire o aparelho da fonte de ar comprimido para o encher com decapante.
NOTA! Por favor tenha em atenção as indicações de segurança dos fabricantes do decapante.
Utilize apenas materiais adequados para a pistola de jacto de areia a ar comprimido. Não utilize areia quartzosa. Existe perigo de formação de pó de 
sílica tóxico.
Certifique-se de que o decapante é recolhido para o eliminar de forma ecológica.
Não remova placas de identificação - são importantes componentes de segurança do aparelho.
Case não tenha experiência no manuseamento do aparelho, deverá receber formação sobre o manuseamento seguro.
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.
Este aparelho destina-se à remoção de ferrugem e tinta de superfícies. Qualquer outra utilização ou alteração do aparelho é considerada indevida e 
envolve perigos de acidente significativos. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização indevida. O aparelho 
destina-se apenas ao uso doméstico.
Antes da colocação em funcionamento, verifique o aparelho quanto a possíveis danos. Caso o aparelho apresente falhas, não pode ser colocado em 
funcionamento de maneira nenhuma.

UTILIZAÇÃO
Ligar fonte de ar comprimido
NOTA: A pistola de jacto de areia a ar comprimido só pode ser utilizada com ar comprimido purificado, e não pode exceder a pressão de funcionamento 
máximo.
NOTA: Para que possa regular o ar comprimido, a fonte de ar comprimido tem de estar equipada com um redutor de pressão (com filtro).
Ligue a pistola de jacto de areia a ar comprimido a uma fonte de ar comprimido adequada, ligando o conector rápido do tubo de
alimentação ao bocal de encaixe da pistola. O bloqueio sucede automaticamente.
Encher o recipiente de decapante. Utilize apenas decapante adequado para os seus trabalhos com jacto de areia.
Certifique-se de que o decapante está absolutamente seco e de que não está insuficientemente triturado.
Abra o fecho do recipiente do decapante rodando-o.
Encha o recipiente do decapante com a quantidade desejada. Tenha atenção para não exceder o volume máximo do recipiente.
De seguida, aperte novamente o recipiente do decapante,bloqueando-o através de um movimento de encaixe e rotação da tampa.
Prepare cuidadosamente a peça a ser trabalhada. Se necessário, limpe-a.
NOTA: Resíduos de pó e gordura influenciam consideravelmente o resultado.
Cubra ou tape cuidadosamente tudo o que não tiver de ser trabalhado.
Certifique-se de manter sempre uma distância mínima de 20 cm entre a pistola de jacto de areia e a superfície a ser trabalhada.
Puxe o gatilho para pôr a pistola de jacto de areia a funcionar.
Após terminar o trabalho retire o aparelho da fonte de ar comprimido.
NOTA: Em primeiro lugar, solte o tubo da fonte de ar comprimido e só depois retire o tubo de alimentação do aparelho. Deste modo, evita que o tubo 
de alimentação rodopie descontroladamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS! Desligue sempre o aparelho da alimentação de ar comprimido, antes da limpeza.
Limpe a pistola de jacto de areia e o recipiente do decapante após terminar o trabalho. Para tal, aplique ar comprimido na pistola e no recipiente.
Guarde a pistola de jacto de areia apenas em espaços secos.
AVISO! A pistola de jacto de areia só deve ser reparada por técnicos qualificados e apenas com peças de substituição originais. 

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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