
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA PISTOLETU LAKIERNICZEGO
EXPERT HP,HVLP

Ogólna instrukcja bezpieczeństwa.
Każde  niewłaściwe  użycie  produktu  lub  akcesoriów  z  nim  współpracujących  może  spowodować  poważne  uszkodzenia  ciała,pożar,  wybuch,  dlatego  dla  uzyskania  
najlepszych efektów pracy z naszym sprzętem oraz dla państwa bezpieczeństwa zalecamy zapoznanie się i zrozumienie instrukcji obsługi.
Każda  osoba  pracująca  danym  pistoletem  powinna  zapoznać  się  z  niniejszą  instrukcją  i  porównać  ją  z  instrukcją  bhp  przy  stanowisku  lakierniczym  w  państwa  
przedsiębiorstwie.
Używaj sprzętu tylko i wyłącznie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.
Nigdy nie pal i nie używaj otwartego ognia w pomieszczeniach gdzie trwa lakierowanie.
Nigdy nie przechowuj farb i rozpuszczalników w pomieszczeniach gdzie malujesz.
Zawsze zamykaj opakowania, których użyłeś (rozpuszczalniki, farby).
Utrzymuj pomieszczenie, w którym malujesz w czystości.
Przeczytaj instrukcje obsługi producenta farb i rozpuszczalników, których używasz.
Lakierowanie  materiałów może  powodować  uszkodzenia  części  ciała,  dlatego  zawsze  używaj  maski  lakierniczej,rękawic  kremu  do rąk,okularów oraz  odpowiedniego 
kombinezonu lakierniczego.
!!Uwaga!!
Pistolet lakierniczy zasilany jest ciśnieniem sprężonego powietrza. 
Dlatego należy zawsze zachowywać szczególne środki ostrożności przy pracy.
Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego danego urządzenia.
Zawsze używaj węży z odprowadzeniem elektrostatycznym.
Bądź pewien, że używasz tylko szczelnych i w dobrym stanie węży oraz złączy.
Używaj produktów (farb, rozpuszczalników, innych akcesoriów) tylko wtedy, jeżeli masz pewność, że mogą pracować z twoim urządzeniem.
Nigdy nie zatykaj otworów wylotowych dyszy palcami.
Nigdy nie kieruj pistoletu dyszą wylotową w stronę ludzi zwierząt i siebie.
Zawsze odłącz sprężone powietrze przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych.
Nigdy nie modyfikuj sprzętu na własną rękę. Sprawdzaj czy wszystkie części są sprawne a w razie zużycia wymieniaj tylko na oryginalne.
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub wymiany komponentów upewnij się, że sprężone powietrze jest odłączone i naciśnij spust pistoletu, aby mieć absolutną pewność, 
że nie ma tam ciśnienia.
Przeznaczenie i parametry techniczne.
Pistolet lakierniczy „EXPERT” służy do 
malowania powierzchni następującymi
środkami: 
Lakiery wodorozcieńczalne.*
Lakiery akrylowe niemetalizowane.*
Lakiery metalizowane i perłowe.*
Akryle podkładowe.*
Szpachle natryskowe.*

Budowa pistoletu. 
Dla zapewnienia maksymalnej jakości pistolet wyposażony jest w trzy następujące regulacje: 
Powietrza: Ustawienie ilości materiału w stosunku do powietrza odbywa się poprzez przekręcanie dolnej regulacji. 

         Podczas pracy pistoletu nigdy nie wykręcaj tej regulacji z korpusu pistoletu.
Farby:· Ilość wyrzucanego materiału regulujesz tylnym pokrętłem
Strumienia: boczne pokrętło przekręcając je w lewo lub w prawo otrzymujesz okrągły lub płaski strumień farby.

Pistolet EXPERT HP- Wysokociśnieniowy (czerwony) HVLP- Niskociśnieniowy (zielony)
Dostępne dysze 1.4;1.8;2.0;2.5 1.2;1.4;1.7;2.0

Zbiornik 0,6l grawitacyjny 0,6l grawitacyjny
Pobór powietrza 300 l/min 400 l/min
Ciśnienie robocze 3-4 bar = +-4atm=+-0,4Mpa 1,5-2 bar=+-2atm=+-0,2Mpa
Przewód zasilający 10mm(zalecany) 10mm(zalecany)

Zalecany kompresor Min. 350/100L 2,2-3 KW Min.410 l/min 150 l zbiornik 3-4 KW

Przyłącze w pistolecie 1/4”z 1/4”z



Przed użyciem:
Nowy pistolet zabezpieczony jest środkiem antykorozyjnym przed przystąpieniem do malowania upewnij się, że został przemyty rozpuszczalnikiem.
Sprawdź czy wszystkie elementy pistoletu są sprawne, poprawnie zamontowane i dobrze dokręcone.
Regulacja strumienia.

 Strumień można również regulować za pomocą motylka dyszy.

A) Uzyskujesz przekręcając motylek tak, aby jego końce były na bokach pistoletu.

B) Uzyskujesz przekręcając motylek tak, aby jego końce były w jednej linii ze spustem.

*-Sprawdź w dokumentacji, jakie dysze wytwórca produktu przewiduje do nakładania pistoletem.

Malowanie.
Pistolet zaopatrzony jest w niezależny mechanizm uruchamiania powietrza i farby. Dzięki takiemu rozwiązaniu po lekkim naciśnięciu spustu z dyszy wydostaje się  
sprężone powietrze a następnie po zwiększeniu nacisku na spust farba. Ma to duży wpływ na jakość malowania, nigdy nie wciskaj spustu od razu do końca. Trzymaj  
zawsze pistolet prostopadle do powierzchni malowanej i równolegle rozprowadzaj nim materiał.
Pistolet zaopatrzony jest w zbiornik grawitacyjny, co oznacza,że możesz nim malować tylko w pozycji górnej.
                                                      ŹLE                  DOBRZE

Czyszczenie i konserwacja.
Przed rozpoczęciem czynności serwisowych upewnij się, że pistolet jest odłączony od zasilania sprężonym powietrzem i zbiornik na farbę jest pusty.

1. Wymiana zestawu dysz.(Musisz zmienić 3 elementy na nowe.)

a. Odłącz pistolet od zasilania.
b. Opróżnij zbiornik z farbą i odkręć go.
c. Ręcznie odkręć motylek.
d. Ręcznie odkręć regulację farby (11)
e. Wyciągnij sprężynę 10
f. Pociągnij spust pistoletu
g. Delikatnie ręcznie wyciągnij iglicę (9)
h. Kluczem dołączonym do pistoletu odkręć dyszę (2)
i. Wkręć nową dyszę (2) i dokręć ją kluczem
j. Wprowadź iglicę i resztę nowych części w tej samej 

kolejności.

2. Czyszczenie pistoletu. 
NIGDY NIE UŻYWAJ METALOWYCH SZCZOTEK DO 
CZYSZCZENIA PISTOLETU.
NIGDY NIE ZAMACZAJ CAŁEGO PISTOLETU W 
ROZPUSZCZALNIKU.

a. Odłącz pistolet od zasilania.
b. Opróżnij zbiornik z farbą i odkręć go.
c. Ręcznie odkręć motylek.
d. Ręcznie odkręć regulację farby (11)
e. Wyciągnij sprężynę 10
f. Pociągnij spust pistoletu
g. Delikatnie ręcznie wyciągnij iglicę (9)
h. Kluczem dołączonym do pistoletu odkręć dyszę (2)
i. Wrzuć dyszę iglicę i motylek do rozpuszczalnika(1,2,9)
j. Za pomocą dołączonej szczoteczki przemyj je delikatnie.
k. Za pomocą szczotki z rozpuszczalnikiem umyj wnętrze 

pistoletu
l. Za pomocą szmatki z  rozpuszczalnikiem wyczyść korpus 

pistoletu i zbiornik.
m. Zmontuj wszystko z powrotem.

3. Konserwacja. 
Wszystkie ruchome części pistoletu powinny być smarowane specjalną wazeliną zmniejszającą tarcie wyjątek stanowi miejsce spotkania dyszy z iglicą (2,9).

WYKAZ CZĘŚCI

Regulacja farby

Korpus pistoletu

Spust pistoletu

Regulacja powietrza

Gwint ¼”z

Regulacja strumienia

Zbiornik na farbę

Pokrywa zbiornika

Dysza motylek




