
KASUTUSJUHEND LIIVAPRITSILE

Mudelid: SCX

                  
LUGEGE HOOLIKALT KASUTSJUHENDIT ENNE SEADME
SISSELÜLITAMIST (hoia juhend seadme ekspluatatsiooniajal
läheduses, et seda oleks võimalik vajaduse korral kasutada).
          
MASKI KASUTAMINE ON KOHUSTUSLIK
                 
KÕRVAKLAPPIDE KASUTAMINE ON KOHUSTUSLIK.
MÜRATUGEVUS ASTE MIDA SEADE TEKITAB ON ÜLE 85 dB

KINNASTE JA KAITSEMASKI KASUTAMINE TÖÖTAMISE AJAL ON
KOHUSTUSLIK

HOIDKE VÕÕRAD INIMESED OHTLIKUST TÖÖALAST EEMALE!

                                        



1.1)TRANSPORT
-seade ei tohi transpordi ajal ümber kukkuda ega liikuda
-seadme sisse ei tohi paigaldada teisi pakke või muid seadmeid
-masinat ei tohi jätta vihma, külma ning kuuma kätte
-masinat ei tohi hoida niisketes ja märgades kohtades
-masinat tohib transportida nii, nagu on näidatud joonistel originaal
kasutusjuhendis joonisel 2.

1.2) MAHALAADIMINE JA TRANSPORTIMINE
Seadet peab maha laadima või liigutama, kasutades selleks
tõstevarustust. Juhul kui masinat, tuleks tõstevarustuse vastavust
eelnevalt kontrollida.

Liivapritse, mahuga 24 ja 60 liitrit võib transportida ka käsitsi,
kasutades masina küljes olevaid rattaid ja käepidet “M “, mis asub
paagi esiosal. Masin peab olema tühi ja ei tohi olla ühenduses surve
all oleva õhu- ja töövarustusega. Põrand peab olema tasane ja sellel
ei tohi olla takistusi.

Mahalaadimise käigus ja enne paki avamist kontrolli kõikide masina
osade olemasolu ning informeeri tootjat võimalike vigade suhtes.

Masinat võib pakitult säilitada kuni 3 aastat kinnises kohas -10 kuni
+50 kraadisel temperatuuril ja niiskusega max 70%. Kui
säilitustingimused on teistsugused, tuleb pakend vahetada sobiliku
vastu.
Kui seadet tahetakse pikka aega säilitada peale kasutamist, tuleb
seade väga hoolikalt puhastada ja hoiustada tingimustes, millest oli
juttu eelmises veerus.

1.3)MASINA KASUTUSELEVÕTT PEALE PIKKA SÄILITAMIST
Enne masina tööle panemist peale pikka säilitamist on vaja läbi viia
järgmised toimingud:
eemalda kogu pakend٭
kontrolli suruõhu seadmete olukorda٭
viia läbi täielik hooldus٭



II

2.1)MASINA KASUTAMINE
►Seadmega võib töötada korraga ainult üks operaator. Ta peab
kasutusjuhendi tähelepanelikult läbi lugema ja peab mõistma
võimalikke toiminguid, kasutamispiiranguid ja ta peab teadma lubatud
liikumisi ja toiminguid mida selle seadmega teha tohib.

►Operaator peab olema saanud ka vastava väljaõppe, nii et ta
suudab masinat kasutada endale ja teistele inimestele kahju
tekitamata.

►Ennem masina sisse lülitamist peab operaator kindlaks tegema, et
masina töötamis raadiuses ei oleks ühtegi inimest ega looma ja
töötamis tsoon võiks võimaluse korral märgistatud olla nagu joonisel 3
on näidatud.

Operaator peab kindlaks tegema,et :
-masin on asetatud põrandale stabiilsel viisil
-ühendustoru seadme ja operaatori vahel on kaitstud nii,et seda ei saa
katki teha või purustada.
Ülalmainitud käib ka toru kohta, mis ühendab seadet ja kompressori
õhupaaki. Kui seade on operaatorist kaugel siis peab see olema hästi
kaitstud ja paidutatud kohta, kus kõrvalised isikud selle lähedale ei
pääseks. Seade tekitab tolmu kuna, sellel ei ole
tolmuimemissüsteemi. Seade tekitab üle 85 dβ(A) müra. Liivapritsiga
töötades pidage meeles kanda kindlasti kaitseriietust (kindaid,maski ja
kõrvaklappe) kaitstes nii oma keha ja tervist tööga kaasnevate riskide
eest saada vigastatud. Kohustuslik on ülaltoodud tingimuste arvesse
võtmine.
Masinat ei saa kasutada teatud kliima tingimustes, suitsuses või
korrosiooni tekitavas keskonnas, kuuma-allikate läheduses. 
Masinat tuleb kasutada ainult järele proovitud ja tõhusal viisil, jälgides
täielikult ohutu kasutamise juhiseid.

KUI MASINAT EI KASUTATA,SIIS PEAB SEE OLEMA TÜHI, ILMA
ABRASIIVITA PAAGIS.



2.2)OHUTUSEESKIRJAD
Inimene kes seda masinat kasutab peab olema instrueeritud ja ta:

-peab olema täisealine
-peab olema nii füüsiliselt kui psühhiliselt terve 
-peab olema vaimselt tasakaalukas
-peab olema hoolas ja suutma vastutada oma tegude eest
-peab teadma kuidas käituda ohu korral
-ettevõtte vastutav isik peab kindlaks tegema et inimene kes masinat
kasutab on hästi koolitatud ja oleks tähelepanelikult läbi lugenud
kasutusjuhendi.
-enne tööle asumist peab operaator kontrollima kas kõik punktid
peatükist 2.1 on täidetud
-enne liivapritsi käivitamist (vaata pt. 2.1), tee kindlaks, et ümbruses ei
ole ühtegi eset või elusolendit mis võiks töötamist takistada.
-liivapritsi kasutades liigu ettevaatlikult 
-õhu ja abrasiivi segu ei tohi olla suunatud kõrvaliste esemete, teiste
inimeste või loomade suunas.

Masinat tuleb kasutada ainult juhiste järgi 



III
3.1)LIIVAPRITSI KAAL JA SUURUS vt.originaaljuhendist pt. 4.1

3.2)SEADME TEHNILISED OMADUSED
Liivapritsi mudelit SCX on uuritud ja see on ehitatud nii, et see oleks
turvaline ja sobiks pindade puhastamiseks, rooste- ja värvikihi
eemaldamiseks suruõhu ja abrasiivi joaga puhastatava pinna vastu.

Liivaprits mudel SCX töötab suruõhu abil.

Liivaprits koosneb järgmistest osadest:
►paak ja seadmed masina küljes
►abrasiivi reguleerimise ventiil
►kaugjuhtimise kontrollseadmed koos voolikutega
►töövarustus ja düüs

3.3)PAAGI OMADUSED
Liivapaak on rõhu all olev konteiner, mis on testitud Settimo Milanese
tehases.
Paak on varustatud järgnevaga:

►käe-ava sisemise ülevaatuse jaoks
►liivasõel
►täiskummist rattad liigutamiseks
►tõsteaasad
►paagi sulgemis ventiil

3.4)MASINA SEADMETE ISELOOMUSTUS vt. Joonist 12
originaaljuhendist.
Masina seadmed on:

►vastavalt direktiivile 97/23/CE testitud kaitseventiil
►manomeeter
►surveõhuvooliku ühendus ”A” suruõhu ventiil ”E”
►õhu ventiil ”K”
►abrasiivi reguleerimise klapp ”G”
►õhu-filter pneumo-seadmetele



►töö-varustuse liitekoht ”D”
►õhu väljalaskmise ventiil ”H”

3.5)KAUG-JUHTIMIS-SEADE
►käsi-klapp ”O“, koos turva-süsteemiga ”N”. See süsteem

väldib seadme ise-eneslikku töölehakkamist.
Klapp seadmega on ühendatud kaetud topelt-voolikuga.
Kaug-juhtimine toimib pneumaatiliselt ning selle suurim töökaugus
seadmest on 80 meetrit.

3.6)TÖÖ VARUSTUS
Sisaldab abrasiiv-voolikut koos nr. 1 toru-ühendustega + kiir-ühendus
liivapritsiga ühendamiseks ja nr. 1 toruühendusega + rõngasmutriga
lukustusdüüs.

3.7)SEADME MÜRASTASE
Arvestades, et seda seadet kasutatakse väga erinevates, erinevate
omadustega kohtades ning erinevate pindade töötlemiseks, sõltub
müratase neist tingimustest.



IV
PAIGALDAMINE

4.1) Seadme (liivapritsi) korpus peab olema paigutatud nii,et ta on
kindlal pinnal ja et masina vertikaalne telgjoon on alati diameetriga
1cm (kalle ei tohi ületada 1 cm),  masin tuleb paigutada nii, et ta
töötamise ajal pikali ei kukuks.

4.2) Ühenda suruõhuvoolik, miinimum siseläbimõõduga vähemalt  25
mm (1 toll), seadme kiirliitmikusse”A” joonis 12

4.3) Suruõhu voolik peab olema masinale võimalikult lähedal ja see
peab tulema otse suruõhu paagist. NB! Alati on vajalik monteerida
sulgemis ventiil automaatse välja lülitumisega suruõhu-voolikule.

4.4)Kontrolli, et suruõhk oleks kuiv, puhas ja ilma õli jääkideta. Kui õhu
kvaliteet ei ole rahuldav, on vaja lisada niiskuse-eraldaja või veel
parem jahutuskuivati liivapritsile nii lähedale kui võimalik.

4.5)Laota töövarustus täies pikkuses laiali
▪kinnita kaugjuhtimisseadeldis “O” otsiku-hoidjale võimalikult

lähedale
▪ühenda õhuvoolik kaugjuhtimisseadmega plastikust

klambritega,1 m pikkuses
▪kruvi lahti liblikkruvi”X”(liivapritsil tüüp 24 ei ole seda kruvi

komplektis)
▪kinnita töövarustus (mille saite koos liivapritsiga) kasutades

ühendust ”D” ja kruvi peale liblikkruvi”X” (vt. Joonis 10)
▪sobita otsik ”A” töövarustusele keerates mutrit ”B”

sulgemaks otsikut kuni otsik on kinnitunud. Kui otsik on lahti on vaja
koheselt keerata otsik otsiku-hoidja külge. NB: ära lülita masinat sisse
ennem kui oled teinud kõik IV peatükis märgitud toimingud. 



V
TÄHELEPANU

LOE TÄHELEPANELIKULT KASUTUSJUHEND LÄBI JA TEE  ه
KINDLAKS ET KÕIK ON TÖÖKORRAS

MASKI KASUTAMINE ON KOHUSTUSLIK ه
                  
KÕRVAKLAPPIDE KASUTAMINE ON KOHUSTUSLIK, MASINA ه
TEKITATAV MÜRA ON ÜLE 85 dB(A)

MASKI JA KINNASTE KASUTAMINE TÖÖ AJAL ON ه
KOHUSTUSLIK

5.1)ÜLESANDED MIS TULEB TÄITA KONTROLL JA JUHTIMIS
SEADMETE ABIL -MUDEL SCX (joon. 12)
Need juhised sobivad kõigile pneumaatilise juhtimisega SCX tüüpi
liivapritsidele.

5.1.1)Veendu, et klapid „G“ ja „M“ oleks suletud ja et klapp
„K“ oleks avatud, nii nagu joonisel 12.

5.1.2)Täida paak abrasiiviga lehtri “B” abil

5.1.3)Ava suruõhu klapp mis on ühendatud sisselaske ”A”-
ga. Haara kindlalt otsikust ja liigutage eest lukk “N” ning vajutage
käsi-klappi “O”. See toiming sulgeb automaatselt sulgemis ventiili ”C”
ja põhjustab seadme survestumise umbes 2 sekundiga.

5.1.4)Ava abrasiivi reguleerimis ventiil “G” aeglaselt, kuni
saavutatakse õige õhu-abrasiivi segu. Peale iga reguleerimist mis
tehakse ventiiliga “G” või peale igat uut käivitamist peale pausi, oota
paar sekundit et segu stabiliseeruks. Kui õhu-abrasiivi segu on ventiili
“G” abil reguleeritud, ei ole enam vajadust uuesti reguleerida, kui ei
soovita just segu muuta.

5.1.5)Liivapritsi seiskamiseks vabastage käsi-klapp “O”.



5.1.6)Kui õhuniiskus põhjustab ebaühtlast abrasiivi väljumist
(või tekitab blokeerumise), sulge kuulkraan ”K” ja ava see uuesti
peale 2-3 sekundit. See põhjustab otsiku ajutise ummistuse, peale
mida saavutatakse õhu ja abrasiivi normaliseerumine. Ülaltoodud
toiminguid peab läbi viima siis kui liivaprits töötab.

5.1.7)Voolu-regulaatori “L” sättimine
Voolu-regulaatorit „L“ kasutatakse kaug-juhtimis-seadme alustamise
ja lõpetuse viivitus-aja muutmiseks. Kui see on testitud, on see paika
pandud 2 sekundi peale, 20 meetrise vooliku kohta, 7 bar'ise surve
juures. Kui survet või voolikute pikkust muudetakse, saab viivitust
muuta järgnevalt:

-pöörates nuppu vastupäeva väheneb viivitus-aeg
-pöörates nuppu päripäeva suureneb viivitus-aeg



VI
Hooldus

TÄHELEPANU: Enne igasugust masina hooldamist, tuleb ühendus
suruõhuga katkestada! 

Teostatavad ope  ratsioonid  Kor  ra  
nädalas

Iga 6 kuu
jär  el  

Kor  ra aastas  

Pneumaatiliste klappide kontroll *
Pneumaatiliste ühenduste kontroll *
Stopper-klapi “C” seisundi kontroll *
Töö-varustuse kontroll *
Paagi sisemuse puhastamine *
Paagi seisundi kontroll *

6.1)PAAGI SISEMUSE PUHASTAMINE
Et puhastada paagi sisemust:
-võta ära puhastusava kaan ”P” keerates kruvi lahti. Tehes 90º
pöörde ja siis väljapoole tõmmates 
-tõmba tihend “N” välja 
-peale puhastamist, puhastusava tagasi panemisel pööra tähelepanu
tihendi”N” korrektselt õigele kohale asetamisele
  
Vt. originaaljuhendis  joonist 13.

6.2)PAAGI SEISUNDI KONTROLL
Kontrolli kas paagil on lohke või kas ta on kannatada saanud löökide
läbi. Sel juhul on vajalik uut testi ja/või asendust

6.3)KORRALINE HOOLDUS
Kõik komponendid, mis on seotud liivapritsi seadmega, on kuluvad ja
väsivad objektid. Seega on hea reegel kontrollida iga nädal kõigi
seadme pneumaatiliste klappide seisukorda.
Nende osade kulumist tuvastada, on väga raske, kuna need
halvenevad vastavalt seadme alustamise ja peatamise arvule,
vastavalt kasutatava düüsi diameetrile ja kasutatavast abrasiivist ning



töösurvest. Osad, mida on soovitatav hoida vahetamiseks varuks,
kuna on eriti kuluvad ja väsivad objektid, on:

1)ÕHU TOITE-KLAPP NA 3/4'' FF AL, positsioon „H“, ainult
mudelil SCX24, meie varuosakoodiga 52525504

2)ÕHU TOITE-KLAPP NA 1'' – 3/4'' FF AL, positsioon „H“,
mudelitele SCX 60 – 120 – 200, meie varuosakoodiga 52525554

3)PNEUMAATILSTE KLAPPIDE MEMBRAAN,
positsioonidel „E“ ja „H“, mudelitele SCX 24 – 60 – 120 – 200, meie
varuosakoodiga 59063005. 

6.4)PNEUMAATILISE KLAPI MEMBRAANIDE VAHETAMISE
JUHEND
Pneumaatilise klapi membraani vahetamiseks (positsioonidel „E“ -
„H“) toimida järgnevalt:

1)Keerake lahti 4 lukustusmutrit „A“ (vaata joonist 14)
2)Vahetage membraan „E“ ja pange kate tagasi

6.5)KUIDAS TÜHJENDADA SEADET
Et tühjendada liivapritsi mudelit SCX, toimi järgnevalt:
                                 ▪eemalda otsik
                                 ▪sulge õhu reguleerimis ventiil”K”
                                 ▪ava täielikult abrasiivi reguleerimis ventiil”G”
                                 ▪käivita masin vajutades kaugjuhtimisseadmele
“O” ja haara tugevasti voolikust
                                  Mõne sekundiga on masin tühi.



VII
Võimalikud vead

Anomaaliad töös            Võimalik põhjus Kuidas toimida
Vajutades klappi „O“,
seade ei käivitu

Suruõhk lekib mõnest pneumaatilise
ringluse ühendusest, mis ühendab
kontroll-seadet liivapritsiga

Suruõhu puudus

Väljastus-klapp „M“ on avatud

Kontrolli pneumaatilist ringlust
ja kõrvalda õhu leke

Kontrolli suruõhu liini, kas
õhuvarustuse klapp on
korralikult avatud

Sulge klapp „M“ (vt. Joon. 12)
Düüsist väljuv õhu-
abrasiivi segu pole
ühtlane või segu ei tule

Abrasiivi reguleerimise klapp „G“ on
suletud või vähe avatud

Paak võib abrasiivist tühi olla

Õhu-abrasiivi segu on ummistunud õhu
niiskuse tõttu

Paagi põhjas on mõni võõr-keha

Hoolitse klapi „G“ korraliku
reguleerimise eest

Täida paak lehtri „B“ kaudu

Tee läbi „avamise“ protseduur
(vaata peatükki V punkti 6)

Kontrolli paagi sisemust ja
puhasta see (vaata peatükki VI
punkti 6.1)

Vajutades klappi „O“,
paak survestub, kuid
düüsist ei välju õhu-
abrasiivi segu

Düüs on ummistunud

Õhueraldus-klapp „K“ ja abrasiivi
reguleerimis-klapp „G“ võivad olla
suletud

Võta düüs osadeks ja puhasta see

Esiteks avage õhu-eraldusklapp
ja siis reguleerige klappi „G“
nagu näidatud peatükis V punktis
5.1.4

Töö-tsükli ajal lekib
õhu väljalaske-klapp
„H“

Klapp  on rikutud

Õhu väljalaske-klapi „H“ membraan on
osaliselt katki

Asendage klapp uuega

Asendage membraan uuega
(vaata peatükk VI punkti 6.4)

Liivapritsi ühendamisel
suruõhuga toimub
kontrollimatu start

Õhu sisselaske-klapi „E“ membraan on
täielikult katki.

Asendage membraan uuega
(vaata peatükk VI punkti 6.4)


