Pistolet aplikacyjny NEWBORN z kołnierzem podawczym – instrukcja obsługi.

UWAGA! Unikaj wyciągania skórzanych tłoków z tuby pistoletu. Tłoki są ściśle dopasowane i
każda próba wciśnięcia ich z powrotem do tuby skraca ich żywotność.

Otwórz opakowanie zawierające uszczelniacz. Upewnij się, że powierzchnia uszczelniacza
jest równa i wypoziomowana. Jeżeli nie, potrząśnij wiadrem, aby wyrównać powierzchnię
uszczelniacza. Umieść kołnierz podawczy na powierzchni uszczelniacza. Przyciśnij kołnierz
lekko ku dołowi tak, aby uszczelniacz pojawił się w otworze podawczym.
Z pistoletu odkręć końcówkę aplikacyjną. Zwilż wnętrze pistoletu oraz gwint końcówki wodą
lub nawilżaczem typu WD-40. Załóż zawleczkę na blokadę pręta. Osadź pistolet w pozycji
pionowej na otworze podawczym kołnierza. Jedną ręką mocno dociśnij pistolet w dół. Drugą
ręką zaciągnij uszczelniacz do pistoletu. Po wypełnieniu pistoletu uszczelniaczem, zwolnij
zawleczkę i postaraj się zdjąć pistolet z kołnierza w taki sposób, aby uszczelniacz nie
ubrudził ani kołnierza, ani pistoletu. Możesz posłużyć się drewnianą deszczułką, szmatką lub
papierem. Nakręć na pistolet odpowiednią końcówkę (do uszczelniacza LOG CHINK
najlepsze są plastikowe stożki docięte na różne grubości szczelin). Teraz jesteś gotowy do
nakładania kitu w szczeliny.
Po wyczerpaniu pojemnika z uszczelniaczem lub kiedy potrzebujesz wydostać kołnierz z
wiadra, możesz posłużyć się dołączonym prętem, który należy wkręcić w kołnierz i
pociągnąć.
Jeśli nie korzystasz z kołnierza wspomagającego: Po usunięciu z końcówki pistoletu
obręczy zaciskowej zanurz uprzednio nawilżoną wodą lub środkiem nawilżającym (np. WD40
lub podobnym) końcówkę pistoletu w masie uszczelniającej na 5 do 7 cm. Po
odbezpieczeniu zaworu spustowego pociągnij za tłok, by powoli napełnić pistolet. Oczyść
końcówkę pistoletu, żeby mieć pewność, iż jest czysta przed zamontowaniem obręczy
zaciskowej i odpowiedniej końcówki.
Czyszczenie i konserwacja: Po zakończeniu pracy pozostałą w pistolecie ilość
uszczelniacza wyciśnij z powrotem do wiadra. Po zdemontowaniu końcówki aplikacyjnej
pistoletu, umieść koniec rury w wiadrze z wodą. Poruszaj tłokiem w przód i w tył, aż wnętrze
pistoletu będzie czyste. Nawilż wnętrze pistoletu za pomocą środka nawilżającego (np.
WD40 lub podobny) tak od przodu jak i od tyłu pistoletu. Pozostaw pistolet otwarty (ale bez
wyciągania tłoka z tuby) aż do wyschnięcia. Wierzchnią część nawilż i zabezpiecz
przecierając ją szmatką nawilżoną niewielką ilością oleju mineralnego.
Jeśli pistolet nie chce się ponownie napełnić, skóra okalająca tłok może być zużyta lub
sucha. Jeśli tak – włóż końcówkę pistoletu do ciepłej wody i pociągnij za tłok, aż pistolet
zassie wodę. WAŻNE Skóra, która okala tłok, może się odkształcić, jeśli będzie zbyt długo
nasiąkać wodą – unikaj zbyt długiego moczenia tłoka w wodzie.

Używanie masy w opakowaniach typu „kiełbaska”:
1) Odsuń tłok do tyłu tak daleko, jak to tylko możliwe.
2) Usuń przednią obręcz zaciskową
3) Umieść w rurze niebieską, płaską końcówkę dostarczoną (HFC-81) w komplecie do
pistoletu. Końcówka HFC-81 powinna być umieszczona równo. Dociśnij HFC-81 do
tłoka, za pomocą „kiełbaski” z której chcesz skorzystać.
4) Odetnij końcówkę „parówki” i zamknij pistolet, nakładając plastikową końcówkę
odpowiednio przyciętą do Twoich potrzeb.
5) Powoli naciśnij spust pistoletu, aż poczujesz, że końcówka HFC-81 została wciśnięta
w zapadki na skurzanym tłoku.

