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GR 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την αμμοβολή πριν διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης.  Οι 
οδηγίες χρήσης αυτές, αποσκοπούν στην διατήρηση της ασφάλειας σας.  

Η σκόνη που δημιουργείτε από την χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου μπορεί να περιέχει 
χημικές ενώσεις οι οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και 
άλλες παραμορφώσεις. Κάποια παραδείγματα υλικών που μπορούν να αποβούν 
επικίνδυνα :  

Υπολείμματα βαφής αυτοκίνητου 

Κρυσταλλικό πυρίτιο από τούβλα και άλλες κατασκευαστικές εργασίες.  

Αρσενικό και χρώμιο από χημικά επεξεργασμένη ξυλιά 

Ο κίνδυνος από έκθεση σε τέτοια υλικά διαφέρει ανάλογα από την διάρκεια της έκθεσης 
και από το ποσό συχνά πραγματοποιείτε τέτοιου είδους εργασίες. Για να μειώσετε τον 
κίνδυνο επιπλοκών από την εργασία σας καλό θα ήταν να δουλεύετε σε έναν καλά 
αερισμένο χώρο εργασίας καθώς επίσης και να χρησιμοποιήσετε όλα τα ατομικά μέσα 
προστασίας.  

Χρησιμοποιώντας την αμμοβολή για να λειάνετε επιφάνειες, δημιουργείτε επικίνδυνα 
αέρια στην περιοχή γύρω από εσάς και όλοι όσοι είναι σε αυτήν την περιοχή πρέπει να 
φοράνε προστατευτικές μάσκες.  

Πνευμονοκονίαση και άλλες επικίνδυνες περιπτώσεις. 

Η αναπνοή υπολειμμάτων λείανσης μπορούν να περιέχουν ακρυλικό πυρίτιο. Η αναπνοή 
ακρυλικού πυριτίου δημιουργεί πνευμονοκονίαση στους πνεύμονες η οποία είναι 
θανάσιμη. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθεί ασβεστώσεις των πνευμόνων ή 
κάποια άλλη θανάσιμη ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος.  

Μια ειδική μάσκα προσώπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς, καθώς επίσης και από 
οποιοδήποτε βρίσκετε σε ακτίνα προσβολής, με αναπνευστήρα για να αποφύγετε τέτοιους 
κίνδυνους.   

Πριν αφαιρέσετε την μάσκα από το πρόσωπο σας βεβαιωθείτε για την ποιότητα του 
ευάερα χρησιμοποιώντας μια συσκευή μέτρησης ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο αέρας είναι 
ελεύθερος από επικίνδυνα αέρια και σωματίδια.  

Οι μάσκες αυτές δεν προστατεύουν από το μονοξείδιο του άνθρακα οπότε καλό θα ήταν να 
δουλεύατε σε ένα καλά αερισμένο χώρο. Χρησιμοποιήστε για την καλύτερη προστασία σας 
μια μάσκα που να σας προστατεύει από οποιοδήποτε επικίνδυνο αέριο στον χώρο 
εργασίας σας.  
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Χαρακτηριστικά.  

Χωρητικότητα      80 λίτρα 

Μήκος σωλήνα      3 μετρά 

Πίεση λειτουργίας    60-110 Psi 

Κατανάλωση αέρα    6-25 cfm 

 

Φυλάξτε τις συγκεκριμένες οδηγίες. 

Φυλάξτε τις οδηγίες, το εγχειρίδιο χρήστη, την λίστα των ανταλλακτικών καθώς και όλα τα 
έγγραφα που συνοδεύουν το συγκεκριμένο εργαλείο για μελλοντική χρήση.  

 

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν χρησιμοποιείτε αεροσυμπιεστές, είτε αυτοί είναι κινούμενοι με 
ηλεκτρική ενέργεια είτε με κινητήρα εσωτερικής καύσης, πρέπει να παρθούν κάποια 
συγκεκριμένα μετρά για την διασφάλιση της προσωπικής σας ασφάλειας. 

Διαβάστε τις οδηγίες ασφάλειας και τις οδηγίες χρήσης του αεροσυμπιεστή σας πριν τον 
συνδέσετε στην αμμοβολή για να εξαλείψετε κάθε μορφή κίνδυνου. 

 

Οδηγίες ασφάλειας για αμμοβολής. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφάλειας στο σύνολο. Εξαρτήματα του 
αμμοβολέα εμπίπτουν σε αυτές τις οδηγίες ασφάλειας επίσης. 

 

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφάλειας δεν έχουν σκοπό απλά να κάνουν την χρήση του 
αμμοβολέα πιο δύσκολη. Για αυτόν τον λόγο μια βασική οδηγία ασφάλειας που πρέπει να 
ακολουθείτε κάθε στιγμή που χρησιμοποιείτε τον αμμοβολέα είναι να καλύπτεται το 
πρόσωπο σας, τα ματιά σας, τα αυτιά σας, τα χεριά σας καθώς και κάθε ελεύθερη 
επιφάνεια του σώματος με τα καταλληλά προστατευτικά ώστε να διασφαλίσετε ασφαλή 
χρήση.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η χρήση χωρίς περισπασμούς καθώς επίσης και η προσεκτική χρήση δεν 
εμπεριέχονται στην συσκευασία και πρέπει να παρέχονται από τον χρήστη. 

1. Μην βάζετε τα δάκτυλα σας καθώς επίσης και κανένα μέρος του σώματος σας στην 
έξοδο του αμμοβολέα όταν αυτός δουλεύει. Κίνδυνος τραυματισμού. 

2. Μην υπερβαίνετε την μέγιστη πίεσης λειτουργίας του αμμοβολέα(110 Psi). Σε 
περίπτωση που η πίεση λειτουργίας ξεπεράσει τα 125 Psi υπάρχει κίνδυνος γη 
έκρηξη του αμμοβολέα και σοβαρό τραυματισμό σας καθώς και θάνατο.  

3. Όλοι στον χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένου και του χειριστή του αμμοβολέα 
πρέπει να φοράνε την μάσκα προστασίας ακόμα και όταν έχει σταματήσει η 
αμμοβολή. Επικίνδυνη σκόνη μπορεί να έχει μείνει στην ατμόσφαιρα για μεγάλο 
διάστημα χρόνου ακόμα και μετρά την αμμοβολή.  

4. Πριν χρησιμοποιήσετε την αμμοβολή: Φορέστε τα γυαλιά ασφάλειας σας, γάντια 
και μάσκα προστασίας. Φοράτε πάντα τα συγκεκριμένα προστατευτικά όταν 
λειτουργείτε την αμμοβολή και όταν προχωράτε σε συντήρηση της. Ενώ μια 
κουκούλα μπορεί να σας προστατεύσει από αιωρούμενα αντικείμενα στο χώρο 
εργασίας παρόλα αυτά δεν θα προστατεύσει το αναπνευστικό σας σύστημα. 
Χρησιμοποιείτε πάντα μια μάσκα προστασίας σχεδιασμένη για χρήση με 
αμμοβολέα. 

5. Χρησιμοποιείστε χοντρά γάντια με ισχυρή προστασία για να προστατεύσετε τα 
χεριά σας.  

6. Χρησιμοποιήστε ένα χαρτόνι πίσω από το αντικείμενο που κατεργάζεστε ώστε να 
αποφύγετε πιθανή ζημιά σε αλλά αντικείμενα πίσω από το κομμάτι κατεργασίας 
σας.  

7. Μην μεταφέρετε την αμμοβολή σας χρησιμοποιώντας κάποιον αγωγό και μην 
αφήσετε την αμμοβολή να πέσει κάτω. Μην αφήνετε την αμμοβολή σας με πίεση 
χωρίς κάποια επίβλεψη. Σε περίπτωση ανάγκης κλειστέ την αμμοβολή σας αμέσως.  

8. Αδειάστε την αμμοβολή σας από αέρα και αποσυνδέστε την από την παροχή αέρα 
πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Προσοχή ιδιαίτερη πρέπει να δοθεί 
κατά την αποσύνδεση των σωληνώσεων λόγο πίεσης που μπορεί να υπάρχει ακόμα 
στο σύστημα.  

9. Για ασφαλή χρήση πραγματοποιήστε όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης 
στην δεξαμενή και στα εξαρτήματα της αμμοβολής. Αντικαταστήστε όλα τα 
φθαρμένα εξαρτήματα με καινούργια γνησιά εξαρτήματα το συντομότερο δυνατόν. 
Αποτυχία για γρήγορη αντικατάσταση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και κατ’ 
επέκταση κίνδυνο ατυχήματος.  

10. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά υλικά οποιουδήποτε τύπου στο συγκεκριμένο 
εργαλείο για τον καθαρισμό του. 

11. Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε τον αγωγό της αμμοβολής η οποιοδήποτε 
άλλο αγωγό. Υπάρχει κίνδυνος η επιδιόρθωση του αγωγού να μην αντέξει την πίεση 
λειτουργίας και να υπάρξει θραύση στο συγκεκριμένο σημείο. Αποτέλεσμα αυτού 
θα είναι ο πιθανός τραυματισμός σας.  

12. Η επισκευή κάθε είδους και όχι η αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων της 
αμμοβολής μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή ατύχημα. Γενικότερα η αποδυνάμωση 
μέσω της συγκόλλησης της δεξαμενής μπορεί να προκαλέσει θραύση της 
δεξαμενής και κατ’ επέκταση τραυματισμό.  

13. Πάντα τοποθετείτε την αμμοβολή σας με τέτοιο τρόπο ώστε η έξοδος της 
αμμοβολής σας να μην στοχεύει άλλα αντικείμενα ή ανθρώπους.  
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14. Στατικός ηλεκτρισμός δημιουργείτε από την χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. 
Μην χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο εργαλείο σε περίπτωση ύπαρξης στον χώρο 
σας επικίνδυνων αναθυμιάσεων και σε περίπτωση ύπαρξης κίνδυνου φωτιάς.  

15. Μην υπερχειλίζετε την αμμοβολή και μην την γεμίσετε πάνω από το άνω οροί της 
δεξαμενής. Το άνω οροί της δεξαμενής είναι 6’’ κάτω από την κορυφή. 

16. Πριν ανοίξετε την δεξαμενή αφήστε τον αέρα να βγει έξω και να εκτονωθεί η πίεση 
από μέσα της. Για να εκτονώσετε την δεξαμενή γυριστέ την  βαλβίδα παροχής αέρα 
(19) και πιέστε κάτω την βαλβίδα (34) για να εκτονώσετε την πίεση από το 
κύκλωμα. Βεβαιωθείτε ότι το όργανο πίεσης (16) δείχνει 0 πριν ανοίξετε την 
δεξαμενή.  

17. Διατηρήστε την μέγιστη πίεση αέρα μέσα στην δεξαμενή σας κάτω από τα 110 PSI 
με μέγιστο τα 125 PSI. Αν η πίεση υπερβεί τα 125 PSI σταματήστε την εργασία σας 
και αποσυνδέστε τον αεροσυμπιεστή για να μειωθεί η πίεση στην δεξαμενή σας. 
Μην προχωρήσετε σε έλεγχο του προβλήματος αν δεν έχει μηδενιστεί η πίεση (16) 
στην δεξαμενή σας. 

Συναρμολογώντας την αμμοβολή.  

1. Δείτε το σχέδιο για το βήμα 1 την συναρμολόγηση του 
βύσματος εισόδου (15).   
Πρώτα συνδέστε το όργανο πίεσης (16) στο βύσμα στην 
κορυφή του με τέτοιο τρόπο που να είναι εύκολη η 
ανάγνωση του από τον χρήστη. Έπειτα συνδέστε την 
βάνα (19 Α) στο κάτω μέρος  του βύσματος. Συνδέστε το 
βύσμα σύνδεσης σωλήνα (21) στο κάτω μέρος μετρά την 
βάνα (19 Α). Συνδέστε τον σωλήνα (14) στο βύσμα. 
 
 

2. Δείτε το σχέδιο για το βήμα 2 την συναρμολόγηση του 
φίλτρου νερού (18).  
Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης σωλήνα στο φίλτρο 
νερού δεξιά και αριστερά (17). Στην μια μεριά του 
φίλτρου συνδέστε την βάνα παροχής αέρα(19) στο 
βύσμα σύνδεσης (17) και μετρά συνδέστε το βύσμα 
σύνδεσης (20) στην βάνα.  
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3. Τοποθετήστε την δεξαμενή (1) Σε ένα τραπέζι σταθερό με 
τα τέσσερα κλιπ στην θέση τους. Δείτε το σχέδιο για το 
βήμα 3. Συνδέστε την διάταξη του βήματος 2 στην 
διάταξη του βήματος 1. Συνδέστε την συνολική σας 
διάταξη στην δεξαμενή βιδώνοντας την διάταξη 
ολόκληρη στην υποδοχή της δεξαμενής στο πάνω μέρος 
της. Βεβαιωθείτε ότι τα όργανα μέτρησης είναι σε τέτοιο 
προσανατολισμό ώστε να μπορεί να διαβαστεί το όργανο 
από τον χρήστη.   

 

 

4. Δείτε το σχέδιο για το βήμα 4 την συναρμολόγηση του 
βύσματος εξόδου της άμμου στο κάτω μέρος της 
δεξαμενής. Τοποθετήστε τα 4 εξαρτήματα όπως 
φαίνονται στο σχέδιο με την εξής σειρά. Βύσμα σύνδεσης 
(17) , βάνα ρύθμισης (19 Β), βύσμα σύνδεσης (17) και στο 
τέλος το βύσμα εξόδου της άμμου (23). 

 

 

5. Συναρμολόγηση του πιστολιού αμμοβολής (34). 
Για αυτήν την σύνδεση θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα τέσσερα στόμια 
εκτόξευσης (28). Αυτή δεν είναι μια μόνιμη επιλογή καθώς μπορείτε να αλλάξετε τα 
στόμια ανάλογα με την δουλειά που θέλετε να κάνετε. Βιδώστε τον αντάπτορα (26) 
στο στόμιο (34). Βιδώστε την ροδέλα (27) στο βύσμα και μετρά εγκαταστήστε το 
βύσμα (28) στο σφικτήρα (29).  
 

6. Συνδέστε το πιστόλι αμμοβολής του βήματος 5 στην διάταξη του βήματος 4.   
Τοποθετήστε τους συνδέσμους (24) στο κάθε άκρο του αγωγού σας (25). Βαλτέ το 
ένα άκρο στην διάταξη του βήματος 4 και συνδέστε τον αγωγό σας με το εξάρτημα 
(23) χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο 24. Το άλλο άκρο του αγωγού συνδέστε το με 
το πιστόλι αμμοβολής σας στο εξάρτημα 26. Και τα δύο άκρα του αγωγού σας 
πρέπει να είναι σωστά στην θέση του και σφιχτά τοποθετημένα για να μην 
υπάρχουν διαρροές υλικού και αέρα.  
 

7. Τοποθετήστε τις δυο λάβες (6) στην δεξαμενή χρησιμοποιώντας τέσσερις βίδες (8), 
τέσσερις ροδέλες (10) και τέσσερα παξιμάδια (9).  

 

8. Εντοπίστε τον άξονα (5) και γλιστρήστε τον διάμεσο των τρυπών στις άκρες των 
λαβών (6). Τοποθετήστε τις βίδες σε κάθε άκρο του άξονα και βιδώστε τις στα άκρα 
του άξονα χρησιμοποιώντας τις ροδέλες συγκράτησης (30) και τα καρφάκια (3).   
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9. Εισάγετε το ποδαράκι στήριξης (4) στη υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος της 
δεξαμενής. Χρησιμοποιήστε το τελευταίο καρφάκι (3) για να συγκρατήσετε το 
ποδαράκι στην θέση του.  
 

10. Πριν εκκινήσετε την χρήση του εργαλείου σας Ελέγξτε όλη την εγκατάσταση ώστε 
να είστε σίγουροι ότι όλες οι συνδέσεις σας είναι σωστές.  

Συντήρηση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν τηρήσετε τα ακόλουθα πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία 
συντήρησης τότε υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος από την απελευθέρωση 
συμπιεσμένου αέρα.  

 

- Αποσυμπιέστε την αμμοβολή  
- Αποσυνδέστε οποιαδήποτε παροχή ρεύματος.  
- Κλειστέ την παροχή αέρα και αποσυνδέστε την . 
- Πιέστε την σκανδάλη ώστε να αποσυμπιέσετε πλήρως την δεξαμενή σας και της 

σωληνώσεις.  

 

Αντικαταστήστε αμέσως οποιοδήποτε φθαρμένο εξάρτημα και οπουδήποτε φθαρμένο 
αγωγό. Αν δεν αντικαταστήσετε άμεσα τα φθαρμένα εξαρτήματα υπάρχει κίνδυνος για 
πρόκληση ατυχήματος.  

Διαρροές γύρω από τις συνδέσεις και τους σωλήνες είναι ενδείξεις χάλαρων εξαρτημάτων ή 
φθαρμένων. Προσπαθήστε να μειώσετε την διαρροή σφίγγοντας τα συγκεκριμένα 
εξαρτήματα αφού πρώτα έχετε αποσυμπιέσει τα συγκεκριμένα εξαρτήματα. Αν δεν μειωθεί 
η διαρροή τότε αντικαταστήστε τα συγκεκριμένα εξαρτήματα και τις συνδέσεις.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Πριν αποσυνδέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκετε υπό 
πίεση.  

 

Για να βελτιώσετε μια μακροχρόνια και αποδοτική διάρκεια ζωής του εξαγωγές άμμου σας 
συνιστάται να ακολουθήσετε τις παρακάτω διαδικασίες.  

 

1. Περιοδικά (μετρά από 5-6 μήνες λειτουργίας σε ρυθμούς ερασιτεχνικούς ή μετρά 
από 10-15 ώρες βιομηχανικής χρήσης) αλλάξτε όλες τις συνδέσεις στον εξαγωγές 
άμμου.  

2. Περιοδικά αλλάξτε τις τσιμούχες στεγανοποίησης και όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα 
στον ενεργοποίηση της αμμοβολής στο στόμιο εξαγωγής άμμου ώστε να 
διασφαλίσετε την σωστή σφράγιση του στομίου εξόδου άμμου. 

3. Αντικαταστήστε τον αγωγό όταν ξεκινάει και μαλακώνει αρκετά ή όταν υπάρχει 
διαρροή αέρα σε κάποιο σημείο του. 

4. Η ρύθμιση των φλαντζών στεγανοποίησης και η αντικατάσταση τους σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι απαιτούμενη.  
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5. Προσπαθήστε να διατηρήσετε τον αεροσυμπιεστή σας σε καλή κατάσταση 
κρατώντας τον μακριά από τις ριπές του αμμοβολέα σας. Είναι προτιμότερο να 
εγκαταστήσετε τον αμμοβολέα σας μακριά από τον αεροσυμπιεστή σας.  

6. Κάποια μέρη της αμμοβολής σας υπάρχει περίπτωση να φθαρούν πιο γρηγορά από 
άλλα και για αυτό χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Αυτά τα μέρη είναι οι 
σωληνώσεις αέρα(25) καθώς επίσης τα κεραμικά σημεία της αμμοβολής σας και η 
βαλβίδα ελέγχου εξόδου άμμου.  

7. Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε διαρροή αέρα σταματήστε άμεσα την εργασία σας και 
προχωρήστε σε έλεγχο της εγκατάστασης σας. Ένας τρόπος για να προχωρήσετε σε 
έλεγχο των σωληνώσεων σας και  της εγκατάστασης σας είναι να πρεσάρετε το όλο 
σας σύστημα με αέρα χρησιμοποιώντας τον αεροσυμπιεστή σας και κλείνοντας 
όλες τις βάνες. Ακουστέ προσεκτικά για οποιαδήποτε διαρροή αέρα και 
επισκευάστε την άμεσα.  
 

Προτάσεις για τον αεροσυμπιεστή σας. 
 
Για να έχετε καλύτερη απόδοση από τον αεροσυμπιεστή σας ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες. 

1. Μειώστε το μέγεθος της εξόδου του αέρα ώστε να μειώσετε την παροχή αέρα στην 
αμμοβολή.  

2. Μην χρησιμοποιείτε την αμμοβολή συνεχόμενα σταματήστε την εργασία σας και 
αφήστε τον αεροσυμπιεστή σας να ξεκουραστεί. Κανένας αεροσυμπιεστής δεν 
είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί συνεχόμενα. Χρησιμοποιήστε το 70% της 
παραγόμενης δύναμης του αεροσυμπιεστή.  

3. Χρησιμοποιήστε το λιγότερο ένα σωλήνα ½’’ από τον αεροσυμπιεστή σας στην 
αμμοβολή. Αν ο αεροσυμπιεστής σας δημιουργεί περίσσια υγρασίας στον 
παραγόμενο αέρα χρησιμοποιήστε μια παγίδα νερού για να τον ξηράνετε.  

4. Ο αεροσυμπιεστής σας και η δεξαμενή του θα πρέπει να αδειάζουν κάθε μέρα από 
αέρα ώστε να είστε σίγουροι ότι κρατάνε μέσα του την μικρότερη δυνατόν 
ποσότητα νερού. |Χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες που αναγράφονται στον 
αεροσυμπιεστή σας ώστε να είστε σίγουροι για την μικρότερη ποσότητα νερού 
στον πιεσμένο αέρα σας.  

5. Κρατήστε την σκόνη και τα παραγόμενα κομμάτια από την αμμοβολή μακριά από 
την είσοδο αέρα του αεροσυμπιεστή σας. Μελετήστε την μέγιστη πίεση 
λειτουργίας κάθε εργαλείου σας και ρυθμίστε τον αεροσυμπιεστή σας ανάλογα.  
 

Άμμος  
 

1. Αν υπάρχει στην άμμο σας υγρασία καλυτέρα θα ήταν να μην την εγκαταστήσετε 
στην δεξαμενή σας.  

2. Αν η άμμος σας έχει υγρασία αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της 
δεξαμενής σας και την ανεπανόρθωτη ζημιά των εξαρτημάτων του αμμοβολέα σας.  

3. Μην αφήνετε άμμο μέσα στην δεξαμενή σας μετά την εργασία σας μιας και μπορεί 
να απορροφήσει υγρασία από το περιβάλλον και να επηρεάσει την ποιότητα της 
εργασίας σας.  

4. Κρατήστε την άμμο αποθηκευμένη σε ένα στεγνό μέρος και όχι στο έδαφος. 
Αποφύγετε τσιμεντένια δάπεδα μιας και μπορούν να δημιουργήσουν υγρασία στην 
άμμο. 
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5. Αν η υγρασία της ατμοσφαίρας την συγκεκριμένη στιγμή που θέλετε να 
προχωρήσετε στην αμμοβολή είναι υψηλή τότε καλυτέρα θα ήταν να αποφύγετε 
την εργασία σας εκείνη την στιγμή.  

6. Χρησιμοποιήστε διαφορετικές άμμους αμμοβολής για διαφορετικές εργασίες για 
να αποφύγετε το μπλοκάρισμα του στομίου εκτόξευσης από υγρασία στην άμμο.  

7. Μην χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε άλλο εκτός από ειδική άμμο για αμμοβολή.  

Οδηγίες χρήσης 

Λειτουργία 

1. Συνδέστε τον αγωγό του αέρα στην είσοδο αέρα. Ο κατασκευαστής προτείνει να 
χρησιμοποιήσετε το λιγότερο μια σωλήνα  ½’’  Αν χρησιμοποιήσετε μια σωλήνα 
μικρότερη από αυτήν την διάμετρο το αποτέλεσμα θα είναι μια μικρότερης 
ποσότητα εισαγωγή αέρα και θα χειροτερέψει την λειτουργία της αμμοβολής.  
Πριν την έγχυση αέρα στην δεξαμενή σας βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εισαγωγής 
αέρα και η βαλβίδα εξαγωγής άμμου είναι κλειστές. Αφήστε τον αέρα να πρεσάρει 
την δεξαμενή μέχρι ο δείκτης σας να δείξει από 40 – 110 PSI  
Σημείωση : Για να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος στόμιο ψεκασμού υπάρχει πιο 
κάτω πίνακας αναφοράς. Μετά από την σωστή επιλογή στομίου εκτόξευσης 
εισάγετε το στόμιο στον υποδοχέα στο πιστόλι εκτόξευσης σύμφωνα με τα βήματα 
που παρουσιάστηκαν πιο πριν. 

2. Ο κατασκευαστής προτείνει να χρησιμοποιήσετε μια άμμο με μέγεθος παρόμοιο 
αυτού του ψιλού αλατιού. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη ροή καθώς 
επίσης μειώνει την πιθανότητα μπλοκαρίσματος στο στόμιο εξαγωγής.  

3. Με την δεξαμενή άμμου πρεσαρισμένη με αέρα κλειστέ την παροχή άμμου από την 
βάνα στο κάτω μέρος της δεξαμενής. Ανοίξτε τον διακόπτη παροχής αέρα στο 
σύστημα (19) και ανοίξτε και την βάνα (19 Α) ώστε να περάσει αέρας στον 
εξαγωγέα άμμου. Ανοίξτε την βάνα (19Β) και πιέστε τελείως την σκανδάλη. Ενώ 
βγαίνει αέρας σκέτος από το στόμιο σας ανοίξτε σιγά σιγά την παροχή άμμου 
ρυθμίζοντας την βάνα στο κάτω μέρος της δεξαμενής (19 Β). Επιθυμητή ροή άμμου 
είναι αυτή που μπορεί να είναι ορατή.  

Για καλυτέρα αποτελέσματα η βαλβίδα εξόδου της άμμου πρέπει να ανοίγει και να κλείνει 
συχνά.  

 

Η αμμοβολή χρειάζεται μεγάλη ποσότητα από αέρα και σε υψηλές πιέσεις. Η απόδοση της 
αμμοβολής σας μπορεί να διαφοροποιηθεί από την χρήση μικρού αγωγού αέρα ή 
μεγαλύτερου.  

Συνιστούμε πιέσεις λειτουργίας από 65 έως 110 Psi  
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