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INSTRUKCJA OBS£UGI PISTOLETU PNEUMATYCZNEGO
model CSG-245 RP seria 010
SPIS CZÊŒCI:
1. KORPUS PISTOLETU
2. NAKRÊTKA PRZEDNIA
3. D•WIGNIA SPUSTU
4. RÊKOJEŒÆ
5. REGULATOR CIŒNIENIA POWIETRZA
6. WEJŒCIE SPRÊ¯ONEGO POWIETRZA
7. KOMORA T£OCZ¥CA
8. ZAWÓR UPUSTOWY - RÓ¯NICOWY
9. NAKRÊTKA TYLNA
10. PRÊT DO COFANIA T£OKA
11. £¥CZNIK (REDUKTOR) KARTUSZA
12. SASZETKA 400 ml
13. DYSZA SASZETKI
14. KARTUSZ 310 ml
15 NARZÊDZIA SPECJALNE

UWAGA

!
!
!

Ten symbol zwraca twoj¹ uwagê na rzeczy zwi¹zane z twoim bezpieczeñstwem. Przeczytaj je uwa¿nie i bezwzglêdnie
ich przestrzegaj.
Od³¹cz pistolet od ciœnienia przed dokonaniem jakichkolwiek napraw, konserwacj¹ i innymi zabiegami.
Przeczytaj instrukcjê obs³ugi przed zastosowaniem pistoletu i przestrzegaj jej dok³adnie.

!

Skontaktuj siê z najbli¿szym dealerem lub autoryzowanym personelem specjalistycznym przed dokonaniem
jakichkolwiek zabiegów (napraw, konserwacji). Niew³aœciwa obs³uga powoduje utratê gwarancji.

!

Chc¹c dobraæ produkt do wyt³aczania za pomoc¹ pistoletu zapoznaj siê ze specjaln¹ kart¹ bezpieczeñstwa produktu
aby zweryfikowaæ zgodnoœæ z œrodowiskiem pracy i indywidualnymi œrodkami bezpieczeñstwa.

Nigdy nie kieruj wylotu pistoletu w stronê swoj¹, innych ludzi, zwierz¹t lub innych rzeczy poza tymi, które maj¹ byæ
obrabiane.
Zawsze noœ ubrania zapobiegaj¹ce wypadkom i inne œrodki bezpieczeñstwa kiedy u¿ywasz pistoletu (rêkawice, okulary ochronne,
maski, kombinezony, fartuchy, itp.); zgodnie z instrukcjami wymienionymi w karcie bezpieczeñstwa stosowanego produktu
zalecamy noszenie okularów ochronnych przez ca³y czas.

!

3. PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Pistolet jest dostarczany w indywidualnym opakowaniu tekturowym o wymiarach: d³. 370 mm, szer. 280 mm, wys. 80 mm, kolorze
bia³ym 8t/8343, gruboœæ 2,8- 3 mm (niska fala). Pistolet jest zawiniêty w opakowanie polietylenowe.

4. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

!

Pistolet jest wyposa¿ony w z³¹cze rurowe typu „NYPEL” (gwint na zewn¹trz)
(rys. 1 punkt 6) do którego mo¿na pod³¹czaæ osprzêt zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami.

Ciœnienie robocze
Ciœnienie max.
Reduktor z filtrem

Min. przep³yw powietrza

Zu¿ycie powietrza jest ograniczone i jest ono proporcjonalne do iloœci t³oczeñ produktu.
Zawór

Minimalna œrednica wewnêtrzna

4.1 System dostarczania sprê¿onego powietrza
Pistolet musi byæ pod³¹czony do systemu sprê¿onego powietrza zgodnego ze schematem.

Max. d³ugoœæ przewodu 10 m

4.2. WK£ADANIE SASZETKI DO KOMORY T£OCZ¥CEJ

!

Aby unikn¹æ przypadkowego wyt³oczenia produktu podczas jego wymiany w komorze t³okowej (co mo¿e byæ niebezpieczne
dla osób przebywaj¹cych w bliskim otoczeniu) nale¿y zawsze bezwzglêdnie od³¹czaæ sprê¿one powietrze od pistoletu przed
odkrêceniem przedniej nakrêtki.

!

Zawsze sprawdzaj termin wa¿noœci wszystkich u¿ywanych produktów
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Nigdy nie wk³adaj kartuszy lub saszetek, które s¹ uszkodzone lub nie s¹ pe³ne.
4.2.1 Odkrêæ przedni¹ nakrêtkê (2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij j¹ z pistoletu.
4.2.2 W³ó¿ i zablokuj dyszê saszetki (13) w nakrêtce (2) i umieœæ saszetkê (12) w komorze t³ocz¹cej (7) (cofaj¹c t³ok jeœli jest
z przodu i wciœnij saszetkê tak aby wystawa³a tylko koñcówka do obciêcia.
4.2.3 Obetnij saszetkê zaraz za metalow¹ opask¹ zamykaj¹c¹.
4.2.4 Zgodnie z ruchem wskazówek zegara dokrêæ przedni¹ nakrêtkê (2) wraz z dysz¹ (13) za³o¿on¹ na koñcu komory t³ocz¹cej
(7).

4.2.1
4.2.2
4.3. WK£ADANIE KARTUSZA DO KOMORY T£OCZ¥CEJ

!
4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.1

4.2.3

4.2.4

Przed odkrêceniem przedniej nakrêtki (2) i od³¹czeniem sprê¿onego powietrza naciœnij dŸwigniê spustu (3) aby przesun¹æ
t³ok (15) do przodu po to, by mo¿na by³o odkrêciæ sto¿ek popychacza saszetki w przypadku gdy t³ok(15) okrêci³ siê podczas
operacji 4.3.2 trzymaj dŸwigniê spustu naciœniêt¹, ¿eby powietrze utrzymywa³o t³ok (15) w pozycji przedniej
i zapobiega³o jego obróceniu podczas odkrêcania sto¿ka popychacza zbiornika (16).
Odkrêæ przedni¹ nakrêtkê (2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij j¹ z pistoletu.
Odkrêæ sto¿ek (16) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go z pistoletu.
Nakrêæ plastikow¹ dyszê na kartusz zgodnie z ruchem wskazówek zegara (dysza jest w komplecie z kartuszem) nastêpnie
za³ó¿ ³¹cznik (reduktor) kartusza na t³ok upewniaj¹c siê, ¿e uszczelka przylega do przedniej czêœci pistoletu. Na koñcu w³ó¿
kartusz popychaj¹c t³ok (15) z reduktorem do koñca komory t³ocz¹cej(7).
Na³ó¿ przedni¹ nakrêtkê (2) z bia³¹ uszczelk¹ dokrêcaj¹c j¹ zgodnie z ruchem wskazówek zegara a¿ do silnego dociœniêcia
kartusza (14).

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.4 USUWANIE I WK£ADANIE KARTUSZA
4.4.1 Odkrêæ przedni¹ nakrêtkê (2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij j¹ z pistoletu.
4.4.1 Wyjmij kartusz (14) z komory t³ocz¹cej(7).
4.4.2 W³ó¿ prêt do cofania t³oka (1) i nakrêæ go na t³ok (15) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4.4.3 Poci¹gnij prêt (10) i t³ok (15) do koñca skoku (suwu).
4.4.4 Odkrêæ go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.
4.4.5 Wyjmij ³¹cznik (reduktor) kartusza (11)
4.4.6 W³ó¿ sto¿ek (16) i nakrêæ go zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4.4.7 Doci¹gnij lekko kluczem 13mm.

4.4.1

4.4.4

4.4.2

4.4.3

4.4.5

4.4.6

4.4.7
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5. OPIS
5.1 W³aœciwe zastosowanie
5.1.1 T³oczenie chemicznych produktów klej¹cych (silikon-poliuretan-cement-kleje-itp.) zawartych w specjalnych opakowaniach,
310ml kartuszach aluminiowych lub plastikowych i 400 ml saszetkach.
5.1.2 Zawsze pracuj w warunkach w³aœciwych do odpowiednich produktów.
5.2. Niew³aœciwe zastosowanie
5.2.1 T³oczenie innych produktów ni¿ wymienione powy¿ej w punkcie 5.1.1.
5.2.2. Jakiekolwiek zastosowanie inne ni¿ wymienione powy¿ej w punkcie 5.1.1.
Opieraj¹c siê na karcie bezpieczeñstwa produktu zweryfikuj, czy rzeczywiœcie odpowiada on twojemu wyposa¿eniu,
! warunkom pracy i ¿e indywidualne œrodki bezpieczeñstwa operatora s¹ odpowiednie do obrabianego materia³u.

!

Kiedy u¿ywasz pistoletu trzymaj go przynajmniej 30 cm od twarzy kiedy dŸwignia spustu jest zwalniana, poniewa¿
wydostaj¹ce siê z zaworu spustowego sprê¿one powietrze mo¿e powa¿nie uszkodziæ twoj¹ twarz (oczy, uszy, itp.).

5.2.3 U¿ywanie luŸnych (sypkich) produktów.
5.2.4 U¿ywanie pistoletu bez ca³kowitego uszczelnienia przedniej nakrêtki (2)

6. POZIOM HA£ASU
Poziom ciœnienia akustycznego kiedy dŸwignia spustu (3) jest zwolniona odpowiada skali a, mierz¹c w odleg³oœci 50 cm w poziomie
w trakcie klejenia i wynosi <80 dba.

7. OBS£UGA PISTOLETU
7.1 Przep³yw powietrza i wyt³aczanie produktu jest mo¿liwe kiedy, spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
G³ówny reduktor ciœnienia i zawór doprowadzaj¹cy s¹ otwarte (rys. 2)
Regulator ciœnienia pistoletu jest otwarty (rys. 1 p.5)
DŸwignia spustu (3) jest obs³ugiwana rêcznie
7.2 £adowanie saszetki (do komory t³ocz¹cej) zobacz punkt 4.2
7.3 £adowanie kartusza (do komory t³ocz¹cej) zobacz punkt 4.3
7.4 Usuwanie i ³adowanie opakowania zobacz punkt 4.4
7.5 Pod³¹czanie sprê¿onego powietrza zobacz punkt 4.1
7.6 Zawsze od³¹cz pistolet od ciœnienia kiedy przestajesz go u¿ywaæ. Jeœli kartusz lub saszetka nie s¹ jeszcze puste zamknij je
szczelnie aby mo¿na je u¿yæ póŸniej.

8. DOSTOSOWYWANIE PARAMETRÓW PRACY

!

Aby dostosowaæ ciœnienie za pomoc¹ regulatora (rys.1 p 5) poci¹gnij i wysuñ plastikow¹ ga³kê oraz okrêæ j¹ przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara tak, aby uzyskaæ stopniowy wzrost ciœnienia i si³y z jak¹ wyt³aczany jest produkt. Po dobraniu
parametrów zalecamy wciœniêcie ga³ki na swoje miejsce po to aby j¹ zablokowaæ.
Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego ciœnienia (10 bar)

!

Przeczytaj instrukcje u¿ytkowania produktu, i sprawdŸ minimaln¹ temperaturê pracy

!

9. RYZYKO ZAP£ONU
W zale¿noœci od typu u¿ywanego produktu mo¿e wyst¹piæ ryzyko po¿aru. Zabrania siê palenia i u¿ywania otwartego ognia podczas
pracy z pistoletem.

10. W RAZIE K£OPOTÓW ZE SPRZÊTEM
PROBLEMY

PRZYCZYNY

CO NALE¯Y ZROBIÆ

Produkt nie wydobywa siê z pistoletu po
naciœniêciu dŸwigni spustu (rys. 1 p 3).

Brak zasilania sprê¿onym powietrzem.

SprawdŸ przewody doprowadzaj¹ce.
Otwórz regulator ciœnienia (zobacz p.8
dostosowywanie parametrów ciœnienia)

S³aby i nieregularny wyp³yw produktu.

Produkt jest zbyt gêsty lub jest za niskie
ciœnienie.

Dostosuj ciœnienie za pomoc¹ regulatora
(rys. 1 p 5). Zwiêksz ciœnienie jeœli to
konieczne. SprawdŸ czy produkt
i temperatura pracy s¹ odpowiednie.

Pod koniec pracy komora t³ocz¹ca jest
brudna.

Opakowanie zosta³o Ÿle otwarte lub
uleg³o uszkodzeniu.

Dok³adnie wyczyœæ wszystko i wymieñ
opakowanie. Odetnij koñcówkê saszetki
zaraz za metalow¹ taœm¹ zamykaj¹c¹
(zobacz punkt 4.2 wk³adanie saszetki)
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11. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
11.1 Nigdy nie nara¿aj pistoletu na dzia³anie rozpuszczalników lub kwasów.
11.2 U¿ywaj tylko specjalnych detergentów do czyszczenia pistoletu.
11.3 Jeœli pistolet jest u¿ywany zgodnie z naszymi zaleceniami to nie wymaga on specjalnych zabiegów konserwacyjnych.

12 GWARANCJA
Jakoœæ dostarczanego produktu jest gwarantowana. Jeœli jakiœ element bêdzie mia³ defekt wynikaj¹cy z procesu produkcji
wymienimy produkt za darmo o ile nie jest on zabrudzony lub przy nim nie manipulowano. Wszystkie elementy zestawu nale¿y
przekazaæ do naszej firmy. Producent uchyla siê od odpowiedzialnoœci za wszelkie szkody wyrz¹dzone ludziom i innym rzeczom
jeœli produkt nie by³ u¿ywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami co do warunków u¿ytkowania. Pistolety typu spray i zwyk³e nie
posiadaj¹ gwarancji jeœli zosta³y nabyte w czêœciach (tzn. Niez³o¿one, zmodyfikowane lub niekompletne), poniewa¿ nie by³y
ostatecznie testowane. (za wyj¹tkiem specjalnych ¿yczeñ nabywcy).

