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Köszönjük, hogy az EXPERT Luft homokfúvó pisztoly megvásárlása mellett döntött. 

Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és 
helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen! 

 

Rendeltetésszerű használat 

A homokfúvópisztolyt sűrített levegővel pl. kompresszorral és abrazív anyagokkal, mint 
például homok, szóda, üveg, acél, habkő, alumínium-oxid, dióhéj és szilikon-karbid 

(nem mellékelt) együtt használhatja, különböző rétegek eltávolításához olyan 
felületekről, mint a fém és a fa. A készüléket barkács felhasználásra tervezték. Bármely, 

az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű 
használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli. 

 

A használati utasítás elolvasásának és a benne foglaltaknak a figyelmen kívül hagyása 
komoly sérülésekhez vezethetnek. Az ebből a gondatlanságból származó személyi 
sérülésekért és károkért sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget! 

Kérjük őrizze meg ezt a használati utasítást! 

Figyelmeztetés 

A fúvópisztoly használatát megelőzően olvassa el és értelmezze a használati utasítást! 
Óvja magát és a környezetét a szükséges óvintézkedésekkel és így a lehetséges 
veszélyek elkerülésével! 

 

A homokfúvó használatához kapcsolódó biztonsági figyelmeztetések: 

• Viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és munkacipőt a pisztoly 
használatakor. 

• Soha semmilyen körülmények között ne irányítsa a pisztolyt más személyre 
vagy állatra. 

• A fúvópisztolyt csak rendeltetésének megfelelően használja fel! A fúvópisztoly 

például nem alkalmas étel vagy orvosság adagolására. 

• A légkompresszorhoz történő csatlakoztatást gyors kapcsolású kötésekkel 

végezze el! 

• Soha ne lépje túl a megengedett légnyomás értékét! 

• Ne használjon oxigén palackot vagy éghető gázt energiaforrásként! 

• A karbantartás előtt válassza le a fúvópisztolyt a légforrástól! 
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Sűrített levegő: 

• A szerszám bemenetén megfelelő nyomású és száraz sűrített levegőt kell 
biztosítani. A nagyobb nyomástól a szerszám gyorsabban elhasználódik, 

csökken az élettartama és sérülést okozhat. 
• A sűrített levegő csatlakozások mérete feleljen meg az előírásoknak. 
• Különös figyelmet kell fordítani a sűrített levegőben található víznek 

(használjon levegőelékészítőt), amely a szerszám károsodását okozhatja. A 

készüléken található kondenzvíz szelepet naponta le kell engedni, illetve a 
tömlőkből az esetlegesen lerakódott nedvességet ki kell fújatni. 

• A gépet óvja a szennyeződésektől, ügyeljen arra, hogy szennyeződések ne 
kerülhessenek a gépbe. Ügyeljen a bemeneti és a kimeneti furatok és 

csatlakozók tisztaságára. 

• A csatlakozások megbontása előtt a gépen állítson be légköri nyomást 
(csökkentse le az üzemi nyomást). 

• A munka megkezdése előtt ellenőrizze le a csatlakozások tömítettségét, a 
szivárgásokat azonnal szüntesse meg. A tömítetlenség túlterheli a 
kompresszort és növeli az üzemeltetési költségeket. 

• Rendszeresen ellenőrizze a tömlők állapotát. Amennyiben a tömlőn 
mechanikus sérülést vagy szivárgást tapasztal, akkor a készüléket azonnal 

kapcsolja le, és a tömlőt szakszervizben cseréltesse ki. A tömlőket nem szabad 
tekeréssel megterhelni – figyelje a tömlő felületén található vonalat (az nem 
lehet megtekeredett). 

• A tömlőt ne vezesse olyan helyeken, ahol éles sarkok vagy tárgyak vannak, 
illetve fennáll a becsípődés vagy a mechanikus sérülés veszélye. 

• Az új tömlőt mindig fújja át sűrített levegővel. 
• Falakon vagy más elválasztókon való átvezetés esetén használjon megfelelő 

átvezető elemeket, ezek állapotát rendszeresen ellenőrizze le. 
• A szennyeződések gépbe való bejutásának a megakadályozása érdekében 

használjon dugókat és fedeleket. 

 

A fúvópisztoly üzemeltetése 

• Öntse a választott abrazív anyagot a homokfúvó pisztoly alján lévő edénybe, és 
szorosan zárja le.  

• Ezután rögzítse a kompresszor tömlőjét a fogantyú alján lévő tömlő rögzítőhöz. 
• A homokfúvó pisztollyal való munka közben mindenképpen használjon 

védőfelszerelést, mint például védőkesztyűt, védőszemüveget és munkacipőt. 
Ez fontos a sérülések elkerülése érdekében, mivel a pisztolyból származó 

abrazív anyagok súlyos károkat okozhatnak emberekben és állatokban. 
• Irányítsa a homokfúvó pisztolyt a kívánt felületre. A homokfúvás 

megkezdéséhez húzza meg a ravaszt. 
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• Győződjön meg arról, hogy a kompresszor / sűrített levegős rendszer megfelel-

e a jelen használati utasítás műszaki adatokban felsorolt követelményeknek. 
 

A hatékony és biztonságos munka érdekében tartsa be a következőket. 
• Elszennyeződött és elkopott homokot ne használjon a munkához. 
• Rendszeresen ellenőrizze le a pisztoly alkatrészeit, a kopott fúvókákat cserélje 

ki. Kopott fúvóka használata a pisztoly meghibásodását okozhatja. 

• Ellenőrizze le az összes olyan alkatrészt, amely a homok koptató hatása miatt 
meghibásodhat vagy elhasználódhat. 

• Cserélje ki a védőkesztyűt. 

A fúvóka, a koptató anyag (homok) a törvényes garancia szempontjából 
fogyóeszközöknek számítanak. 

Problémamegoldás: 

Leírás Ok Elhárítás 

Egyenetlen vagy 

gyenge 

homoksugár. 

1. A fúvóka meglazult 

2. A fúvóka eltömődött 
3. A tömlő meglazult. 

1. Húzza meg a fúvókát. 
2. Tisztítsa meg a fúvókát vagy a 
pisztolyt. 

3. Húzza meg a tömlő csatlakozásokat. 

A készülék nem 

működik. 
A homok nedves, eltömítette 
a pisztolyt.  Használjon száraz homokot. 

 

Műszaki adatok 

Típus: LXA125 

Szükséges/max. légnyomás: 6 bar 

Szórófej és fúvóka: 6mm 

Tartálykapacitás: 850 ml 

Légbevezetés:  ¼” NPT 
A mérési eredmények az EN ISO 12100:2010 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra. 

A www.novotrading.hu oldalon keresztül többek között az alábbi kiegészítőket is 
megvásárolhatja: 

LXA141 Spiráltömlő 5 méter, gyorscsatlakozóval 
LXA142 Spiráltömlő 10 méter, gyorscsatlakozóval 
LXA143 Spiráltömlő 20 méter, gyorscsatlakozóval 
LXA131 PVC tömlő 10 méter, gyorscsatlakozóval 

LXA132 PVC tömlő 20 méter, gyorscsatlakozóval 
LXA152 Levegőelőkészítő 

LXF301 Gyorscsatlakozó készlet 1/4" 5db-os 

 

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95 
v220826 

http://www.novotrading.hu/
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EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
(a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet előírásai szerint) 

 

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 
(gyártó) 

 

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék: 
(a termék azonosító adatai) 

 

LXA125 Homokfúvó pisztoly 
 

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó 
előírásoknak 

 

M E G F E L E L  
 

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke: 
 

Irányelvek: 
 

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre 

 

 

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány: 
 

EN ISO 4414:2010 

 

 

A tanúsító szerv neve: 
LTI Testing & Certification Ninbo Co., Ltd. 

Room 302, Building 037, No. 166, Jinghua Road, Hi-Tech Zone, Ningbo, Zhejiang, Kína 

 

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált 
jogszabályok előírásainak megfelelően. 

 
Budapest, 2022.08.26. 

A nyilatkozattétel helye és kelte 

  
 Dobák István 
 Ügyvezető 
 (A gyártó nevében kötelezettség vállalására  

 feljogosított aláíró neve, P.H.) 
 


