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9. Kiinnittäessäsi saranoita aseta ensin nuppi. Vie ruuvit (22) sara-
noiden reikiin ja kiinnitä painamalla voimakkaasti. 
 
10. Avaa kansi ja asenna ketju. Kiinnitä ketjun päät ruuvein ja 
mutterein. Ketju estää kantta pyörähtämästä alas, jolloin isku saat-
taisi vaurioittaa sitä.  
 
 
 
ENNEN KÄYTTÖÖN OTTOA  
 
VAROITUS: Puhalluskaapissa syntyy hiovien hiekanjyvien voimakas virtaus. Välttääksesi henkilö- 
ja omaisuusvahinkoja, lue nämä käyttöohjeet huolellisesti kokonaan läpi ennen laitteen kokoamista, 
käyttöä tai huoltoa. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa loukkaantumiseen sekä aiheuttaa takuun 
raukeamisen! 
 
Hiekkapuhalluskaappi on suunniteltu puhdistukseen, kiillottamiseen ja viimeistelyyn ainoastaan 
kuivalla materiaalilla, kuten lasilla tai muovirakeilla. Lopputulos voi olla joko hieno tai karkea riip-
puen käytetyn hiontamateriaalin karkeudesta. Aloita hiominen pienimmällä mahdollisella ilmanpai-
neella hioessasi herkkiä osia. Näin vältät turhan kolhinnan ja liiallisen hionnan.   
 
Laite on varustettu maadoitetulla ja muuntimella varustetulla johdolla (lampun johto). Noudata 
kaikkia sähkö- ja työturvallisuuteen liittyviä ohjeita kytkiessäsi laitteen virtalähteeseen. Johto tulee 
kytkeä sopivaan, maadoitettuun pistorasiaan. Vain sähköalan ammattilainen saa suorittaa säh-
köön liittyvät huoltotoimet ja asennukset.  
 
Hiontamateriaali voi olla erittäin liukasta ja se tulee siivota pois välittömästi käytön jälkeen. 
 
KÄYTTÖ  
 
1. Aseta laite lähelle virtalähdettä (240V/50Hz AC). Varmista, että pistorasia ja johto ovat maadoi-

tettuja. Mikäli sopivaa pistorasiaa ei ole käytettävissä tai olet epävarma jostain laitteen kytken-
tään liittyvästä asiasta, pyydä aina apua sähköalan ammattilaiselta. 

2. Liitä ilmaletku kompressorista ( 142 l/min / 5,5 bar) kaapin oikealla puolella sijaitsevaan liitän-
tään. Liitin ei tule laitteen mukana, käytä omaan ilmanlähteeseesi sopivaa liitintä. Älä käytä lai-
tetta yli 6,9 barin paineella. 

3. Tarkista ilmalähteen letku ja liitännät hiomapistooliin asti. Varmista myös, että hiontamateriaa-
lin letku on kiinnitetty tiukasti hiomapistoolin alaosan nippaan.  

4. Kaapissa olevan hiovan materiaalin määrä ei saa ylittää 4,5 kg. Liian suuri määrä haittaa näky-
vyyttä, saa hiomamateriaalin puhaltumaan ulos ilmanpoistoaukosta tai tuottaa huonon hiontatu-
loksen.  

5. Kun ilmanlähde on kytketty, liitännät ym. on huolellisesti kiinnitetty ja pistoke on kytketty pis-
torasiaan, voit aloittaa laitteen käyttämisen. Noudata seuraavia ohjeita: 

a) Aseta hiottava esine kaappiin. Käännä ilman varoventtiilin karaa niin, ettei kantta voi 
nostaa. Sulje kannen lukot aina ennen hionnan aloittamista. Hiontamateriaalin puhaltu-
minen käyttäjän iholle tai silmiin saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.  

b) Työnnä kätesi käsineisiin, ota hiomapistooli käteesi ja paina liipaisinta. Puhalluksen tuli-
si alkaa. 

c) Voit aloittaa hiomisen. Liikuta puhallusvirtaa esineen yli jatkuvalla, pyörivällä liikkeel-
lä. Virtaus ei saa olla liian voimakasta tai keskittyä vain yhteen kohtaan esineen kolhimi-
sen välttämiseksi.  
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HUOLTO  
 
HUOMIO: Katkaise laitteesta virta ja paineilma ennen minkään huoltotoimen aloittamista.  
 
Käytetyn hiomamateriaalin takia puhalluskaapit ovat herkkiä tukkeumille ja kulumiselle. Tarkista 
seuraavat kohdat säännöllisesti: 
 
Tukkeumat 
Pistoolin suutin saattaa tukkeutua kosteasta hiomamateriaalista. Yritä puhdistaa suutin käsin poran-
terällä. Älä koskaan käytä kosteata hiomamateriaalia. Mikäli letku on tukkeutunut, peitä pistoolin 
suu ja pakota ilma takaisin letkuun. Tämä saattaa aiheuttaa pölyämistä, joten pidä aina kansi alhaal-
la. 
 
Kuluminen 
Tämän voi yleensä huomata, kun kaappiin alkaa ilmestyä pölyä. Pölyä aiheutuu, kun: 

1. Hiomamateriaali on kulunut ja menettänyt rakeisen ja pyöreän muotonsa tai materiaaliin on 
sekoittunut liikaa hiottavasta esineestä irronnutta hiomajätettä. Tällöin näyttää kuin pistoolin 
suuttimesta nousisi savua. Vaihda hiontamateriaali.  

2. Ilmanpoisto on tukkeutunut tai ilman ulosvirtaus on estynyt. Ilmanpoiston puhdistaminen 
vähentää pölyä kaapin sisällä.  

3. Hiomapistoolin osat saattavat kulua. Tällöin hionta on epätarkkaa ja tehotonta. Vaihda kär-
kiosa tai suutin. 

 
Kansi-ikkuna 
Kannessa on 0,5 mm paksuinen, vaihdettava PVC-levy. 
Levy saattaa menettää läpinäkyvyyttään ajan mittaan, 
jolloin se on hyvä vaihtaa näkyvyyden varmistamiseksi.  
 
 
 
 
 
 
VIANETSINTÄ  
 

Ongelma Syy Ratkaisu 

Liikaa pölyä kaapissa. 

- Ilmanpoisto on tukkeutunut tai 
ilman ulosvirtaus on estynyt. 

- Hiomamateriaali on kulunut. 
- Kaapissa on liikaa hiomamate-

riaalia. 
- Löystyneet liitännät. 

- Puhdista ilmanpoisto ja pidä se 
etäällä seinistä. 

- Vaihda hiomamateriaali. 
- Poista liika hiomamateriaali. 
- Kiristä liitännät. 

Epätasainen puhallus. 
- Kaapissa on liikaa hiomamate-

riaalia. 
- Kaapissa on kosteutta.  

- Poista liika hiomamateriaali. 
- Tarkista ilmaletku kosteuden 

varalta. 

Liian heikko ilmavirta 
tai hiontateho. 

- Hiomamateriaali on kulunut. 
- Liian alhainen ilmanpaine. 

- Vaihda hiomamateriaali. 
- Lisää painetta ja varmista, että 

säätöventtiili on täysin auki.  
Staattinen sähkö. -   Kuivat olosuhteet.  - Jätä hiottava esine ritilälle. 
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OSAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kansi 6. Lampun pidike 15. Teräksinen imuletku 25. Kiinnityslevy 
1-1. Ketju 7A Vas. etujalka/oik. ta-

kajalka 
16. Letkun liitin. 26. Lamppu 

1-2. Ruuvi 7B Oik. etujalka/ vas. 
takajalka 

17. Aluslaatta 26-1. Läpivienti 

1-3. Mutteri 8. Ruuvi (1/4”x3/8”) 18. Liittimen ruuvi 27. Liitäntäkotelo 
1-4. Sarana 9. Ruuvi (5/3”x3/8”) 19. ¼” letkun puristin 27-1. Virtamuunnin 
1-5. Muoviruuvi 9-1. Mutteri (5/3”) 20. Käsineen puristin  
2. Etulevy 10. Mutteri 21. Käsineet  
3. Takalevy 11. Hiomapistooli 22. Ruuvi  
4R Oikea sivulevy 12. Suutin 23. Ruuvi  
4L Vasen sivulevy 13. Ilmaletku 24. Ilmanpuhdistin  
5 Alusta 14. Muovinen imuletku 24-1. Suodatin  
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9. Upon fastening the movable leaf, fasten the handle first. Then 
insert screws (22) through the holes on the leaf. Press hard to lock.  
 
10. Open up the lid and connect the positioning chain. Please con-
nect the two end of chain with nut and screw. Chain will prevent 
the lid from falling off and being damaged by the blow. 
 
 
 
BEFORE USE   
 
WARNING: This blast unit will produce a powerful flow of abrasive particles. To avoid personal 
injury and property damage, read the manual thoroughly before assembling, operating or servicing 
the unit. Failure to follow these instructions could result in operator injury as well as void the 
warranty on the blasting system. 
 
Your blast cabinet system is designed to clean, polish, and finish with dry abrasives ONLY, such as 
glass bead or plastic granule abrasives. The finishes can vary from course to fine according to the 
sizing of the glass bead. On delicate parts, start out with minimal air pressure to avoid unnecessary 
peening or undesired excessive abrasion.  
 
Your blasting system (its lamp) is equipped with a grounded plug with an adapter. When connecting 
your unit, obey all applicable electrical and safety codes. The blasting system should be plugged 
into an adequately grounded receptacle. Only a qualified electrician should perform any main-
tenance or installation work.  
 
Abrasive media is very slippery and should be cleaned up immediately to avoid possible op-
erator injury. 
 
OPERATION  
 
1. Place the blast cabinet near an electrical outlet (240V/50Hz AC). Make sure that the receptacle 

is properly grounded. Also check to make sure the power source is adequate for use with this 
blast system. An electrician should be consulted if the proper outlet is not available or if the user 
in any way questions the condition of the electrical circuit. 

2. Attach the air supply line from a compressor ( 142 l/min / 5,5 bar), to the inlet connection of the 
lid safety valve assembly found on the left side of the cabinet. The air inlet coupling is not pro-
vided. Use the particular fitting that is compatible with your air supply system. Do not operate 
the blasting system over 6,9 bar. 

3. Check the supply air line fittings and hose attachments to the rear of the trigger gun. Also make 
sure the media supply hose is attached tightly on the nipple on the underside of the trigger gun. 

4. Place no more than 4,5 kg of abrasive media into the centre of the cabinet. Excessive amounts 
will create clouded cabinet conditions, blow-by of media through the exhaust, or sluggish and 
ineffective blasting performance. 

5. With the air supply connected, all fittings and joints not leaking, and the unit plugged in you are 
ready to test the blasting system. Now follow these steps for start-up operation: 

a) Place the part in the cabinet. Turn the air safety valve handle so that it is over the win-
dow preventing it from being lifted. Always close lid latches prior to blasting. Severe in-
jury to the skin and eyes may result from exposure to the blast stream. 

b) After inserting your hands into the gloves, grasp the gun and depress the trigger. This 
should begin the blasting flow. 
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c) Now you may begin finishing the part. You should move the blast stream continuously 
over the part in an even circular motion. The flow should not be too hard or concentrated 
to avoid undesirable peening. 

 
MAINTENANCE  
 
NOTE: Disconnect power and air before performing any maintenance. 
All blasting systems are prone to plugging up or wear because of the abrasive material used and the 
applications. The following items should be checked as indicated. 
 
Plugged conditions  
The blast nozzle may become plugged with moist of media. Try dislodging the media with a drill bit 
held in your hand. You should get rid of the moist media. If the abrasive pick-up tube appears to be 
clogged with media, cover the gun tip and force the air back through this hose. Dust may fly up 
when you do this so make sure the lid is down.   
 
Wear conditions  
This is evident when an excessive amount of dust appears in the cabinet. Dust will occur if: 
1. The abrasive blasting media is worn out. If it has lost its granular or spherical appearance or has a 

lot of debris from the blasted part mixed in, replace the media. This is usually noticed when the 
abrasive media that exits the nozzle looks like a smoke cloud instead of a stream. 

2. The air outlet vent is plugged or airflow out is blocked. Cleaning this vent should help reduce the 
dust in the cabinet. 

4.The gun parts may wear with use. This is evident when the blast pattern is too wide and ineffec-
tive. Replace the orifice or nozzle.  

 
Transparent PCV board 
There is a transparent, replaceable PCV board (0,5 mm) 
on the lid. The board may become unclear or scratched 
after many uses. You can replace the board with a new 
one to avoid affecting the sight during work.  
 
 
TROUBLESHOOTING  
 

Problem Cause Remedy 

 
Excessive dust 
in cabinet. 

- Exhaust vent plugged or airflow 
is blocked.  

- Abrasive media worn. 
- Too much abrasive media in 

cabinet. 
- Loose fittings. 

- Clean rear vent and keep vent 
away from any wall. 

- Replace abrasive media.  
- Remove excess media.  
- Tighten all fittings. 

Uneven blasting ac-
tion 

- Too much abrasive media in 
cabinet. 

- Moisture inside cabinet. 

- Remove excess media. 
- Check airline for moisture. 

Inadequate speed or in 
inefficiency of blast.   

- Abrasive media worn. 
- Pressure too low 

- Replace abrasive media. 
- Increase inlet pressure and 

make sure control valve is fully 
opened.  

Static electricity Dry conditions. - Leave the item being cleaned 
on the grating 
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PARTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lid 6. Lamp clamp 15. Steel suction hose 25. Anchor plate 
1-1. Chain 7A Left front/ right rear leg 16. Air hose connector 26. Lamp 
1-2. Screw 7B Right front/ left rear leg 17. Washer 26-1. Feed thru 
1-3. Nut 8. Screw (1/4”x3/8”) 18. Connection screw 27. Wire connection 

box  
1-4. Movable leaf 9. Screw (5/3”x3/8”) 19. ¼” hose clamp 27-1. AC-DC Adapter 
1-5. Plastic screw 9-1. Nut (5/3”) 20. Glove clamp  
2. Front panel 10. Nut 21. Gloves  
3. Rear panel 11. Sanding gun 22. Screw  
4R Right panel 12. Nozzle 23. Screen  
4L Left panel 13. Air supply hose 24. Ilmanpuhdistin  
5 Base 14. Plastic suction hose 24-1. Suodatin  
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