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v I g t I g  I N f O R m At I O N
Læs denne brugermanual før maskinen tages i brug.

Den information, og de illustrationer der er givet i denne manual, samt brugen af maskinen er 
beregnet for den erfarne bruger af sandblæseudstyr.

Det er brugerens ansvar at maskinen til enhver tid bliver anvendt i henhold til gældende love og 
regler for brug af sandblæsningsudstyr.
Se Arbejdstilsynets vejledninger for yderligere oplysninger.

Det er ligeledes brugerens ansvar at der anvendes de foreskrevne personlige værnemidler, 
herunder sikkerhedsbriller, handsker samt åndedrædtsværn.

En kopi af denne brugervejledning skal til enhver tid være tilgængelig for brugeren.

t E K N I S K E  S p E c I f I K At I O N E R

Udvendige dimensioner:
H: 490 mm
D:  mm
B:  mm

Vægt: 48 kg

Blæsekammer dimensioner:
H: 350 mm
D: 470 mm 
B: 575 mm

Strømtilslutning:
220 Volt 50Hz. Ledning skal være med jord.

Luftbehov:
Ca: 150 – 350 liter ved 4 – 6 bar.

NB: Maksimum tryk: 7 bar
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Trin 1: De 4 paneler samles som vist med de 
tilhørende skruer.

Trin 3: Fastgør handskerne, (nr. 21) med 
spændebåndene (nr. 22), som vist.

Trin 5: Monter filteret som vist.

Trin 4: Fastgør spændebånd til lampen, (nr. 6) 
som vist.

Trin 6: Skub lampen, (nr. 26) ind i spændebån-
dene, (nr. 6), og før ledningen igennem hullet 
i venstre side af kabinettet. Fastgør ledningen 
med gennemføringen (nr. 26-1). Forbind led-
ningerne i kassen (nr. 27), og fastgør kassen på 
kabinettet. 
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S A m L E v E J L E D N I N g

Trin 2: Monter de 4 ben (7A & 7B) på bundstykket.  
Fastgør kabinettet ovenpå, med de tilhørende 
skruer. Læg risten (nr. 23) ind i kabinettet.

Fortsættes

v E D L I g E h O L D E L S E S v E J L E D N I N g

Et godt vedligeholdt blæsekabinet kan holde i mange år, og skulle ikke give de store problemer.
Opstår der alligevel problemer, kan operatøren som regel selv afhjælpe ved at tjekke følgende:

1. Efterse dysen efter 10 – 12 timer brug. Hvis der er slidspor i den, drej den en kvart omgang. På  
 denne måde kan man forlænge levetiden på dysen betragteligt.

2. Hvis blæsemediet begynder at ”pakke”, er det fordi der enten er vand i luften, eller der er kommet  
 olie og fedt i blæsemediet via de emner der blæses.
 Tjek luften, og installer eventuelt en vandudskiller på lufttilførelsesslangen.
 Hvis det er olie og fedt, kan det være nødvendigt at rense delene i et rensekar før de blæses. 

3. Hvis pistolen eller slangen tilstoppes, så sæt en finger for dysen, og tryk på pistolen i et par  
 sekunder. Det vil medføre at luften blæses bagud i systemet, og ned igennem blæsemediet, og  
 eventuelle propper vil blive blæst ud. 

4. Hvis kabinettet bliver fyldt med støv under brug, kan det være af en eller flere følgende årsager:

5. Glasruden er forsynet med en plastikfilm indvendig. Efter en tid vil denne film blive sløret da det  
 ikke kan undgås at noget af blæsemediet slår tilbage på ruden. Fra fabrikken er ruden forsynet  
 med en beskyttende film, og som standard er der 10 stk. nye film med maskinen. Fjern den  
 beskadigede film ved at rykke den af, og montere en ny film.

6. Hvis blæsemediet ikke ”flyder” rigtigt, kan det være fordi:
 •	 Der er vand i luften som har forurenet blæsemediet. Installer en vandudskiller på luftsystemet,  
  udskift det våde blæsemedie, og rens alle slanger og dyser.
	 •	 Der slidt hul på en slange eller på blæsepistolen. Tjek alle slanger og blæsepistol for slidhuller og  
  udskift i nødvendigt omfang.
	 •	 Blæsemedie er forurenet med store partikler som blokerer slanger og dyser. Rens medie for store  
  urenheder.



4

b R u g E R v E J L E D N I N g

1. Vær opmærksom på at de dele der skal blæses, er tørre og rengjort for olie og fedt, før de placeres  
 i kabinettet. (Olie, fedt og fugt vil få blæsemediet til at klumpe sammen).

2. Det bedste resultat opnås ved et tryk på mellem 4 til 6 bar. Der kan i nogle tilfælde blæses med et  
 højre tryk, (max. 7 bar) men det vil forkorte levetiden af blæsemediet betragteligt. 
 De fleste materialer kan blæses ved ca. 6 bar, men for bløde materialer som aluminium bør man  
 starte med et tryk på omkring 4 bar, og så gradvist sætte trykket op indtil man opnår den ønskede  
 finish.
 Vær opmærksom på at kompressoren kontinuerligt kan levere minimum 150 liter luft pr. minut.

3. Hold blæsepistolen i en vinkel på 45° – 60° grader i forhold til emnet for at undgå at blæsemediet  
 ryger bagud i kabinen når det har ramt emnet.
 Hvis blæsepistolen holdes i en vinkel på 90° grader i forhold til emnet, vil blæsemediet slå bagud  
 imod pistolen og nedsætte effektiviteten.
 For at opnå det bedste resultat, skal afstanden fra blæsepistolen til emnet være omkring  
 12 – 15 cm.

4. Blæsemediet bør være af en god kvalitet, og det skal være tørt. Fugt vil få mediet til at klumpe  
 sammen, og tilstoppe slanger og ventiler.
 Der findes mange former for blæsemedie, til mange forskellige formål. 
 Kontakt Deres forhandler for yderlige råd og vejledning.

5. Maskinen er leveret med 3 forskellige størrelse dyser. Jo større hul der er i dysen,  jo hurtigere kan  
 man blæse et givent emne. Jo større dyse der bruges, jo større bliver behovet for luft, og kompres- 
 soren skal være i stand til at levere nok luft til at give et jævnt flow.
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Trin 7: Blæsepistolen samles som vist på 
tegningen.

Trin 9: Monter låseskruerne til låget. Trin 10: Åben låget, og monter sikkerheds-
kæden som vist. Dette er for at undgå at låget 
falder bagover.

S A m L E v E J L E D N I N g

Trin 8: De 2 hængsler monteres som vist, og låget 
samles og monteres på hængslerne. 

VIGTIGT: Husk at kabinettet skal forbindes til jord for at undgå elektriske stød.


