
LAUDADE VÄRVIMISE SEADE

Kasutusjuhend



Seade on mõeldud laudade värvimiseks ja immutamiseks. Seadet läbival laual värvitakse kolm 
külge, neljanda külje värvimiseks tuleb laud teist korda seadmest läbi lükata. Värvida saab vee- ja 
lahustibaasil värvidega. Seade on lihtsalt demonteeritav ja puhastatav.

1. Tehnilised andmed
   
            värvitava laua maksimaalne laius                                      160 mm
            värvitava laua maksimaalne paksus                                    30 mm
            vajalik värvikogus kastis                                                     2-5 l
            värvitava laua maksimaalne pikkus (oleneb värvist)         kuni 6 m
            kasti mõõdud:

– pikkus                                                         490 mm
– laius                                                            310 mm
– kõrgus                                                         190 mm

            kaal                                                                                     6,5 kg

      2.   Kasutamine.

2.1. Paigaldage seade töölauale. Kinnitage seade kruvide või klambritega töölaua külge. Kruvide 
tarvis on seadme otstel neli kinnitusava.
2.2. Paigaldage küljerullide alusraam (pos. 3) nagu näidatud joonisel.
2.3. Seadme küljerullid (pos. 11) ja hari (pos. 9) vajavad reguleerimist vastavalt laua laiusele ja 
paksusele.
   2.3.1. Avage küljerullide telje näpumutrid (pos. 12) ja nihutage küljerullid laiali.
   2.3.2 Paigaldage laud seadmesse.
   2.3.3 Lükake küljerullid kergelt vastu laua serva ja pingutage näpumutter.
   2.3.4 Kontrollige, et  hari (pos. 9) oleks ühtlaselt surutud vastu lauda. 
   2.3.5 Seadmest väljuv värvitud laua ots peab toetuma harjale, mitte värvikasti otsale. Vajadusel 
reguleeri harja kõrgust harjahoidikutega (pos.2).
2.4.Valage seadmesse 4-5 liitrit varem valmis segatud värvi (värvitase ulatub alumiiniumist 
juhtsiinide (pos.14) alumiste otsteni). Töö ajal tuleb vastavalt vajadusele lisada värvi.
2.5. Võtke puhas ja kuiv laud. Vajutage laua otsaga küljerullide alusraamile (pos. 3) nii, et rullid 
tõuseksid värvi seest välja. Lükake laud läbi seadme, jälgige, et küljerullid pöörleksid. Vajadusel 
seadistage kasutusjuhendi punkt 2 järgi. Asetage laud kuivama. Pärast värvi kuivamist värvige 
laua neljas külg. Tööd on mugavam teostada kahekesi.
2.6. Peale tööd puhastage seade kohe. Demonteerige värvirullid (pos.10 ja 11), surverullid (pos. 7) 
ja hari (pos.9). Surverullide eemaldamiseks vabastage vedru (pos. 8) otsad. Puhastage 
eemaldatud detailid. Valage värvikast tühjaks. Puhastage kast.

      3. Soovitused

3.1.Ärge jätke lauda seadmesse seisma, ka mitte lühemaks ajaks. Võite rikkuda harja ja rullid.
3.2.Seadet võib puhastada ka kõrgsurvepesuriga.
3.3.Peale pesemist kuivatage seade.
 

      4. Ohutustehnika

– enne seadmega töötamist loe läbi antud kasutusjuhend;
– kinnita seade kindlalt alusele, vali võimalikult stabiilne alus;
– kasuta isikukaitsevahendeid;
– tutvu kasutatavate värvide ohutusjuhendiga ja toimi vastavalt ohutusjuhendi nõuetele;
– puhastamiseks kasuta harja ja vett või lahustit. 



Pos. Det. nr. Nimetus Kogus

1 VÄ-01.00 konteiner 1
2 VÄ-04.00 harjahoidik 2
3 VÄ-05.00 küljerullide alusraam 1
4 VÄ-06.00 küljerulli telg 2
5 VÄ-07.00 surverulli telg 2
6 VÄ-08.00 alusrulli telg 1
7 VÄ-00.02 surverull 6
8 VÄ-00.04 vedru 4
9 VÄ-00.05 hari 1

10 VÄ-00.17 18 cm värvirull 1
11 VÄ-00.18 6 cm värvirull 2
12 VÄ-00.01 näpumutter 4
13 VÄ-02.00 küljerullide hoidja 1
14 VÄ-03.00 juhtsiin 4
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