
Obrigado por adquirir o G03130.
Por favor, leia cuidadosamente as instruções de uso e avisos de segurança antes
de usar o dispositivo. Guarde o manual para referência futura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Consumo de energia: 650W
Saída de atomização: 105W
Volume do recipiente: 800ml
Max. viscosidade: 130 DIN-Secs
Motor velocidade rpm: 32.000 rpm
Peso: 1,9 kg

O conjunto inclui: unidade principal, tubo, alça de transporte, copo de medição de viscosidade, pistola de pintura, recipiente de tinta, clipe de limpeza.

1. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
- Mantenha sua área de trabalho limpa e organizada. Trabalhar em uma área desordenada e pouco iluminada pode resultar em acidentes.
- Nunca use o dispositivo em áreas com explosivos ou líquidos inflamáveis, gases ou pó.
- Nunca pulverize em áreas com fontes de ignição, como chama aberta, fumaça de cigarro, faíscas, fios incandescentes e superfícies quentes.
- Para evitar o risco de explosão, certifique-se de pulverizar em uma área com ventilação natural ou artificial suficiente.
- Cobrir todas as superfícies que você não deseja pulverizar. Tenha em mente que o vento pode levar névoa de tinta para uma área muito maior e causar danos.

2. SEGURANÇA ELÉTRICA
- Evite o contato com superfícies aterradas, como canos, aquecedores e refrigeradores, pois isso pode resultar em choque elétrico.
- Nunca modifique o plugue original da pistola de pulverização. Nunca use adaptadores de plugue com dispositivos protegidos por terra. O plugue original reduz o 
risco de choque elétrico. Não use o aparelho quando o interruptor estiver com defeito.
- Mantenha o dispositivo longe de chuva e humidade. Não deixe a água penetrar em nenhum dispositivo elétrico, pois isso aumenta o risco de choque elétrico.
- Use o cabo somente para o uso pretendido. Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, óleo, bordas afiadas e componentes móveis. Cabos deteriorados e 
torcidos aumentam o risco de choque elétrico.
-Quando pulverizar ao ar livre, use apenas cabos de extensão adequados para uso em exteriores.

3. SEGURANÇA HUMANA
- Preste muita atenção ao que você está fazendo e proceda com cuidado ao usar o dispositivo. NÃO use o dispositivo quando estiver cansado ou sob a influência 
de álcool ou drogas. Um momento de distração ao usar o dispositivo pode resultar em ferimentos graves.
- Use proteção máscara respiratória ao usar o dispositivo. Névoa de tinta e vapor de solvente são prejudiciais à sua saúde.
- Mantenha as crianças e outras pessoas longe do dispositivo quando estiverem em uso. Você pode perder o controle do dispositivo quando distraído por outras 
pessoas.
- Evite ligar acidentalmente o dispositivo. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição DESLIGADO antes de ligar o dispositivo à rede elétrica. Manter o 
dedo no interruptor ao mover o dispositivo ou conectar o dispositivo à rede elétrica com o interruptor na posição ON pode causar acidentes.
- Para manter o controle firme do dispositivo durante circunstâncias imprevistas, certifique-se de estar em uma posição estável e mantenha seu equilíbrio em 
todos os momentos.
- Use roupa protetora e óculos de segurança. Para evitar o risco de ferimentos, use equipamentos de proteção, como uma máscara de tinta, luvas, calçados 
antiderrapantes, capacete e tampões para os ouvidos. Mantenha-se bem coberto ao usar o dispositivo para evitar manchar suas roupas, cabelos e pele.
- Não use roupas folgadas ou jóias e mantenha 
- O dispositivo não deve ser usado por ninguém, inclusive crianças, com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas sem experiência e 
conhecimento adequados, a menos que sejam supervisionados por alguém responsável por sua segurança ou recebam instruções sobre como usar o dispositivo 
. Não se deve permitir que as crianças brinquem com o dispositivo.

4. MONTAGEM DO DISPOSITIVO
Use o dispositivo apenas com a membrana intacta (9A-14). Coloque a membrana na parte inferior da válvula com o pino voltado para cima. Olhe para a 
marcação no corpo da pistola. Coloque cuidadosamente a tampa da válvula e aperte enquanto pressiona. Insira o tubo de ventilação através da tampa da válvula 
e através do filtro no corpo da pistola de pulverização. Coloque a junta do bico com o slot na frente do bocal. (9B) Insira o bocal no corpo da pistola e vire para a 
posição correta. Coloque a tampa de ar no bocal e aperte com a porca de união. Insira a junta do recipiente abaixo do tubo de sucção e deslize-os juntos. Para 
fazer isso, gire suavemente a junta do recipiente e insira o tubo de sucção com a junta do recipiente no corpo da pistola de pulverização.

5. ÁREA DE TRABALHO
- Mantenha sua área de trabalho limpa e organizada. Trabalhar em uma área desordenada e pouco iluminada pode resultar em acidentes.
- Nunca use o dispositivo em áreas com explosivos ou líquidos inflamáveis, gases ou pó.
- Nunca pulverize em áreas com fontes de ignição, como chamas, cigarros, faíscas, fios incandescentes e superfícies quentes.
- Para evitar o risco de explosão, certifique-se de pulverizar em uma área com ventilação natural ou artificial suficiente.
- Cobrir todas as superfícies que você não deseja pulverizar. Tenha em mente que o vento pode levar névoa de tinta para uma área muito maior e causar danos.

6. PREPARAÇÃO DE MATERIAL
Viscosidade é um termo técnico usado para indicar se um líquido é fino ou grosso. Ter a viscosidade correta da tinta é importante para garantir que a tinta seja 
atomizada corretamente e bem pulverizada, proporcionando um acabamento de boa qualidade. Se o seu material é fino como a água, então a viscosidade é 
baixa, enquanto que se for espessa como a tinta interior do látex, a viscosidade é alta.
Você deve sempre testar a viscosidade (ou espessura) da tinta antes de pulverizar para ver se o desbaste é necessário. A viscosidade correta não é muito alta 
ou não muito baixa e é importante garantir que a tinta seja atomizada corretamente e que seja pulverizada com eficácia.

7. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E DO TRABALHO
- Com qualquer trabalho, você deve sempre garantir que você tenha preparado sua superfície para obter o melhor acabamento. Você deve garantir que todas as 
superfícies estejam livres de poeira, sujeira, ferrugem e graxa. Lave levemente as superfícies e assegure-se de que estejam secas antes de pintar.
- Com as superfícies pré-revestidas ou pré-pintadas, esfregue levemente com uma lixa para garantir uma boa adesão à tinta. Com superfícies de corte nuas, 
limpe com um pano húmido para garantir que a superfície esteja livre de poeira.
- Como algumas tintas, vernizes, manchas e outros materiais pulverizáveis   contêm partículas totalmente dissolvidas, recomendamos que você force o material 
através de um funil com filtro embutido, filtro de tinta ou meias de malha ao encher o recipiente de tinta. Isso garantirá que nenhuma partícula grande entre no 
recipiente de tinta, evitando bloqueios e proporcionando uma pulverização sem problemas.

8. PREPARAÇÃO DE PINTURA
- O recipiente de tinta deve ser bem agitado. Na maioria dos casos, a tinta deve ser diluída antes do uso (recomendamos primeiro preparar a amostra e testar e 
depois diluir tudo). Siga as instruções do fabricante da tinta no tipo e quantidade do diluente recomendado.
- Nunca pulverize líquidos perigosos de origem e composição desconhecidas.
- O dispositivo não se destina a utilização em instalações industriais abrangidas por regulamentos sobre a prevenção de uma explosão.
- Esteja ciente de que os líquidos pulverizados com uma arma podem ser perigosos. - É proibido usar o dispositivo em vapores de solvente.
- Pare de usar o dispositivo se o nível de fábrica subiu para o nível do tubo de ar (9A-12). Remova e limpe o tubo de ar, a válvula (9A-13) e o diafragma (9A-13). 
Se necessário, substitua o diafragma. O dispositivo está equipado com um fusível térmico. Quando o dispositivo superaquece, o fusível desliga-o. Depois que o 
dispositivo for desligado pelo fusível, desconecte-o da fonte de alimentação e não o use por no mínimo 30 minutos. Para remover a causa do superaquecimento, 
verifique se o conduíte está trançado, se o filtro de ar sujo ou as aberturas de circulação estão bloqueadas.
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9. INÍCIO DO TRABALHO
- Conecte o dispositivo a uma tomada elétrica. Remova a arma da alça e aponte-a para a superfície a ser pintada. Inicie o dispositivo pressionando o interruptor. 
Imediatamente após ligar o compressor, o ar será alimentado, o qual será continuamente extraído do bocal de pintura.

10. TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO
- Para melhores resultados, certifique-se de que a superfície está completamente limpa e nivelada antes de pulverizar. Cuidadosamente pré-tratar a superfície, 
se necessário.
- Cubra todas as superfícies que você não quer pulverizar, incluindo parafusos e roscas.
- Para determinar a quantidade de material e o padrão de pulverização, teste o spray em um pedaço de papelão ou qualquer superfície similar àquela que você 
deseja borrifar. Sempre comece a pulverizar fora da área alvo. Evite interrupções dentro da área de destino.
- Faça o movimento do spray com o braço e não com o pulso. Isso garante que uma distância uniforme seja mantida entre a pistola de pulverização e a 
superfície de pulverização. Selecione a distância de 5 cm a 15 cm, dependendo da largura desejada do jato de spray. A figura A8 mostra a posição correta, onde 
há uma distância uniforme da superfície de pulverização. A figura 8B mostra a posição incorreta, onde há uma distância irregular da superfície de pulverização.
- Aponte a pistola de pulverização a uma distância uniforme da superfície de pulverização. Pulverize horizontalmente ou de cima para baixo, dependendo da 
configuração de pulverização selecionada.
- Mova a pistola de pulverização uniformemente para obter um revestimento uniforme.
- Se o material de revestimento se acumular no bico e na tampa de ar, limpe ambas as partes com água ou solvente.

11. PAUSANDO O DISPOSITIVO
Faça o seguinte se precisar parar de usar o dispositivo por um período não superior a 4 horas:
- Desligue o dispositivo.
- Coloque a pistola de pulverização no suporte da pistola.
- Quando usar vernizes de 2 componentes, limpe o dispositivo imediatamente.

12. DESLIGANDO E LIMPANDO O DISPOSITIVO
- Limpe o dispositivo com cuidado para mantê-lo funcionando corretamente.
- Desligue o aparelho da tomada. Antes de longas pausas e depois de terminar a pintura, lave o ar no recipiente.

13. DESLIGAR E LIMPAR O APARELHO
- Limpe o dispositivo cuidadosamente para que funcione.
- Desconecte o dispositivo da fonte de energia. Antes de parar o aparelho ou após terminar o trabalho, o limpe o tanque de ar. Para limpar o tanque, abra-o 
brevemente e feche-o novamente pressionando o gatilho da pistola e despejando a tinta restante.
- Desconecte a arma.
- Desmonte o tanque. Despeje os restos de tinta.
- Limpe o tanque e o tubo de sucção com uma escova. Limpe o respiro. (9A-14).
- Deite o solvente ou água no depósito e volte a aparafusá-lo. Utilize apenas solventes com um ponto de inflamação superior a 21 graus Celsius.
- Recoloque a arma.
- Ligue o aparelho a uma tomada, ligue-o e pulverize o solvente ou a água num recipiente ou pedaço de pano.
- Desligue o dispositivo e desconecte-o.
- Desmonte o tanque e esvazie-o. Remova o tubo de sucção e o conector.
- Remova o tubo de fornecimento de ar (9A-12) da pistola. Desparafuse a tampa da válvula (9A-13) e remova o diafragma (9A-14). Limpe cuidadosamente todas 
as peças.
- Desaperte o encaixe, o respiro e o bocal. Limpe-os com uma escova e água ou solvente. Não limpe outros conectores, diafragmas e aberturas do bico da 
pistola usando peças metálicas. 
- Limpe a pistola com um pano e água ou solvente.
- Remontar as peças.

14. SERVIÇO
O dispositivo não pode ser reparado por si só, todos os reparos devem ser realizados por pessoas qualificadas.
Quando o cabo de alimentação estiver danificado, conserte o dispositivo.

15. A GARANTIA NÃO INCLUI:
- Desgaste natural dos elementos que trabalham no produto durante seu uso normal,
- Atividades de serviço relacionadas à manutenção padrão do produto (por exemplo, limpeza, substituição de peças de desgaste durante o uso normal, etc.)
- Falhas causadas pela influência de condições externas (por exemplo, condições climáticas, poeira, uso inadequado, etc.)
- Danos mecânicos resultantes da queda do produto, colisão com ele, impacto sobre ele, etc.
- Danos causados   por manuseio inadequado, sobrecarga, uso de peças incorretas, uso de acessórios e ferramentas inadequados, etc.
O proprietário é responsável por danos mecânicos do produto que está sendo reclamado como resultado da segurança inadequada do item sendo transportado.
O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações no manual do usuário e não é responsável por erros de impressão.

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.


	Página 1
	Página 2

