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                                                                                                                                                                                                                            Montagem   

1.   Montando para uso

• Fixe o corpo da pistola (#8) utilizando a furação (#7) e aperte os parafusos (#6).

• No cotovelo (#4) coloque o ar de acionamento.

• O niple (#5) é para a entrada do produto.

• Após estes componentes, deve inserir o porta bico (#1*não inclusos) e o bico (#2*não inclusos).

Atenção

Este produto foi desenvolvido para a utilização em equipamentos de pintura  airless,
 com o objetivo de atender necessidade e praticidade do cliente, para utilizar em ambientes fechados  

e/ou superfícies delicadas evitando névoas e até mesmo desperdício de tinta. 
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                                                                                                                                                                                                                  Componentes     

2.   Componentes inclusos
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO RAZÃO DE TROCA CÓDIGO
1 4 Parafuso M5x16 - 500. 864
2 1 - 500. 687
3 1 Gaxeta da BP-30 Consumível 500. 693
4 1 Corpo da pistola Airless Automática Consumível 503. 650
5 1 Cotovelo 1/4 x 1/8 NPT - 500 .069
6 4 Parafuso allen S/C M5x6 - 500. 845
7 1 - 500. 151
8 1 Niple de alta pressão 1/4 x 1/4 NTP - 501. 978
9 1 Consumível 501. 161

Embulo da BP-30

Plug 1/4

Kit reparo Lx-80
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Termo de Garantia
                      

Este acessório está garantido pelo prazo de 6 (seis) meses posto fábrica CETEC SP.
(exceto as peças que são consumíveis )

Os serviços de garantia a serem prestados na CETEC posto fábrica, estarão isentos de quaisquer taxa. 
Caso o cliente solicite a assistência técnica em sua empresa será cobrado o  

Chamado Técnico e a Hora Técnica. 

       
        A garantia será concebida pela CETEC, gratuitamente, desde que as peças ou componentes 
apresentam defeitos de fabricação ou montagem , exceto as peças que são consumíveis e devem ser 
substituídas .

        A ocorrência de quaisquer dos fatos abaixo citados determina o cancelamento automático e a 
perda da garantia :

• Defeitos decorrentes de acidentes e agentes da natureza.

• Inconformidades geradas pela instalação elétrica, ar comprimido ou falta de aterramento.

• Violações de serviços prestados por terceiros.

• Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do MANUAL DE  
INSTALAÇÃO.

• A utilização de peças não originais.

• Alteração do equipamento ou qualquer característica do projeto original.

• Violação do lacre durante o prazo de garantia.

                  CERTOS DE SUA COMPREENSÃO E COLABORAÇÃO
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