
Használati utasítás 

Airflow 400/600 pneumatikus működtetésű 
kinyomó pisztoly 
(régi név: Wilton Mipo/Mopo) 
 
Csatlakoztatás 
Az eszközt csatlakoztassuk egy sűrített levegős hálózathoz a mellékelt csatlakozó, megfelelő menetes csatlakozó vagy 
gyorscsatlakozó segítségével. 
 
Ragasztóanyag behelyezése a kinyomó pisztolyba 
300-600 ml-es zacskós kiszerelés használatakor: 
1. Csavarjuk le a pisztoly elején található lezáró sapkát. 
2. A zacskós kiszerelésű ragasztóanyagot helyezzük bele a pisztoly csövébe, és toljuk bele annyira, hogy kb. 20 mm 

maradjon kívül. 
3. A ragasztóanyagon lévő klipszet egy oldalcsípőfogó segítségével csípjük le, és helyezzük fel a zacskós anyaghoz való 

kinyomócsőrt. 
4. A lezáró sapkát csavarjuk vissza úgy, hogy a kinyomócsőrt egyenletesen szorítsa. 
 
Pisztoly működtetése 
A kinyomáshoz szükséges sűrített levegő a fogantyún elhelyezett szelep működtetése után jelenik meg a pisztoly belsejében. 
A szelep elengedésével a kinyomás megáll, a sűrített levegő a pisztoly hátsó részébe épített tehermentesítő szelepen 
keresztül távozik (Amennyiben nem így történik, nézze meg a „Figyelmeztetés” fejezet 4. pontját). 
 
Kinyomási sebesség beállítása 
A nyomásszabályozó szelep segítségével a kinyomási sebesség fokozatmentesen beállítható. A szelep segítségével a 
nyomás teljesen el is zárható. Nagyobb mennyiségű anyag kinyomásához fordítsuk el a nyomásszabályozót az óramutató 
járásával megegyező irányba. 
 
Figyelmeztetés 
1. A csatlakoztatott sűrített levegős rendszer nyomása nem lépheti túl a 10 bar-t. 
2. A pisztoly szétszedése előtt először a sűrített levegő csövét kell eltávolítani. 
3. A megfelelő működés biztosítására, a pisztolyt minden használat után az esetleges tömítő- és ragasztóanyag 

maradványoktól meg kell tisztítani. Ehhez használjuk a Sika Remover-208 eltávolító folyadékot (A KOMPLETT 
PISZTOLYT NEM SZABAD OLDÓSZERBE MÁRTANI!). 

4. A tehermentesítő szelep meghibásodása felismerhető, amennyiben a levegő a nyomásszabályozó szelepen keresztül 
csak lassan távozik. Ilyen esetben a nyomásszabályozó szelep alatt lévő gumimembránt (2413701) ki kell cserélni. 
(Kifogástalan működéshez ajánljuk, hogy kb. 2000 kiszerelés felhasználása után a gumimembránt cseréljük ki). 

5. Az első lezáró sapkát mindig szorosan vissza kell zárni a használat idejére. 
6. Sűrített levegővel működő eszközök használatakor védőszemüveg viselése ajánlott. 
 

 

EU Megfelelőségi Nyilatkozat a kézi gépekre vonatkozó 
89/392/EGK irányelv szerint 
A sűrített levegős berendezés megfelel az új EU-
gépszabvány előírásainak. A zajvédelmi mérések alapján a 
berendezés hangnyomása átlépi a 70 dB (A)-t.

Alkatrész cikkszámok rendeléshez: 
2413701 Gumimembrán (zöld) 
2415202 Nyomásszabályozó szelep (narancs) 
2411001 Nyomólap (kék) 
2411401 Első lezáró sapka 
2414503 Dugattyú 
 


