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2015.4 1 Instruções de manuseamento

Relativamente a indicações de aviso
 　Aviso Ignorar avisos poderá dar origem a lesões graves ou   
  mortais.

 　Atenção Ignorar avisos poderá dar origem a danos pessoais ou  
  materiais.

1.  Cuidados com o local de instalação

       　Atenção
 Instale a bomba onde ela não seja exposta à água da chuva e   

 queda de neve.
 A exposição à água pode causar fugas elétricas e choque   

  corrente.

             Atenção
 Instale a bomba acima do nível da água.

 Consulte o desenho na página 7.
Instalar a bomba abaixo do nível de água pode resultar que   

  elétrico e acidentes de curto-circuito dado que o condutor   
  de corrente poderá ser exposto à água.

 Não instale a bomba onde possam existir fugas de gases   

 Instale a bomba afastada de locais onde seja necessário   
 silêncio, como quartos de dormir e salas de reuniões.

O ruído da máquina pode propagar-se durante a noite.

 Instale a bomba num local arejado.
Uma temperatura elevada permanente do corpo da bomba   

  poderá encurtar a duração da vida do diafragma.

 Evite locais empoeirados e sujos, húmidos e com correntes de ar.
A duração de vida do diafragma pode diminuir com o   

  volume de ar e um aumento extremo da temperatura da bomba.

 Instale a bomba onde seja fácil efetuar a sua manutenção.
 

2.  Cuidados com o trabalho elétrico

           Atenção
 Instale um disjuntor de fuga elétrica não superior a 30 mA 

A falta de um disjuntor de fuga elétrica poderá dar origem  
  a choque elétrico.

           Atenção
 

 ao ar livre.
A água da chuva que cai diretamente em partes sob tensão 

  pode causar fugas e / ou choque elétrico.

3.  Para o produto permanentemente ligado

           Atenção
Diagrama da ligação elétrica.

4.  Cuidados com o trabalho de instalação

           Atenção

 água abundante, providencie um telhado ou uma cerca para   
 proteção da água.

Se a bomba aspirar água até ao condutor de corrente,   
  poderá provocar acidentes de fugas elétricas, de choque   
  elétrico e / ou de curto-circuito.

A água não penetrará na bomba no caso de uma    
  quantidade normal de precipitação.

 Monte a bomba em um pedestal para uso exclusivo. O pedestal deve ser de cimento e  
 estar em 10 cm acima das fundações da construção.

 Instalar a bomba sobre um bloco de cimento ou prateleira pode provocar que o ruído  
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     Clipping Date
Meio Ambiente e Qualidade ISO
A norma ISO-14001 da International Organization for Standardization solicita às organizações, incluindo empresas comerciais, que 

esses objetivos a nível da organização. Além disso, incita as organizações a estabelecer uma estrutura para, de forma contínua, 
realizar melhoramentos e operar em conformidade com os regulamentos relativos ao ambiente. Esta ISO-14001 também é chamada 
de Passaporte Ambiental das Normas Internacionais. Por outro lado, a série ISO-9000 é o controlo de qualidade e a garantia 
estabelecida pela ISO em 1987. É a norma internacional de requisitos para o sistema de garantia de qualidade, e não para o produto 
em si. Existem três modelos de garantia de qualidade em ISO (ISO-9001, 9002 e 9003); ISO é a norma mais rigorosa a alcançar, dado 

uma auditoria do cliente e uma auditoria de terceiros, e mesmo depois de obter essa norma, são realizados controlos regulares. Além 

e futuro.

Lei da Responsabilidade pelo Produto TECHNO TAKATSUKI
A Lei da Responsabilidade pelo Produto foi adotada em julho de 1995. Anteriormente, tornava-se difícil para os clientes em geral 
avaliar a qualidade de um produto, devido a variações rápidas da tecnologia de vanguarda, o que era uma grande desvantagem para o 
cliente que intentasse uma ação contra produtos defeituosos. Hoje em dia, como é mais fácil ser compensado por perdas provando 
que um produto é defeituoso, os fabricantes precisam de prestar atenção à qualidade mais do que nunca. Foi avaliada a Lei da 
Responsabilidade pelo Produto e realizadas várias medidas, em seguida, obteve-se a ISO-9001 em dezembro de 1995 e a ISO-14001 
em novembro de 2000. Temos ainda o objetivo de reforçar o controlo de qualidade e de proteger o meio ambiente global; portanto, 

1 1  Antes da utilização

           Atenção
 Esta bomba destina-se a ser usada exclusivamente com ar.

  acidentes de ignição, de choque elétrico ou de curto-circuitos.

 A fonte de alimentação desta bomba está indicada na etiqueta.
 Usando uma fonte de alimentação diferente da designada poderá provocar   

  acidentes de choque elétrico ou de curto-circuito.

 Dado que esta bomba não foi concebida para ser   
 equipada em veículos, não a instale em carros ou   
 outros veículos.

 uma bomba extra.

  funciona corretamente.

1 2  Para usar com segurança

           Atenção

 A bomba não deve ser usada por crianças ou pessoas doentes sem supervisão.

1 3 Armazenamento e transporte

            Atenção
 Ao transportar o corpo da máquina, o corpo deve ser suportado com   

 as duas mãos.

  fazer com que a tampa se solte e a máquina caia.
 Não transporte segurando pelo cabo elétrico. Isso pode 

  causar aquecimento ou fogo devido a separação no núcleo 
  central.

 Evite queimaduras usando luvas: a temperatura da bomba aumenta  
  durante a operação.

 Armazene a bomba numa área com temperaturas de   
 -10 a 50 graus Celsius. Temperaturas fora deste   
 intervalo podem causar a deterioração natural das   
 peças de borracha (diafragma etc.) no interior da   
 bomba.

1 4 Durante a instalação

         Aviso
 

 máquina, incluindo a parte elétrica e de canalização.
  Poderão resultar fugas de ar, choque elétrico ou incêndio se  

  não for corretamente instalada.

 Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e por pessoas  
 com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou falta de experiência e  
 de conhecimento, se estas tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do  
 aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.

 As crianças não devem brincar com o aparelho.
 A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem   

  supervisão.
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 Usando um nível para a colocar na horizontal, instale a bomba só depois de o cimento  
 estar completamente seco.

Se instalar a bomba antes de o cimento estar completamente seco resultará que a  
  bomba se afunde no cimento.

Se não instalar a bomba numa posição horizontal poderá encurtar a duração de vida  
  das peças, dado que as peças de borracha sofrem pressões não apropriadas.

Se for instalada uma cerca de proteção de água ou de insonorização, instale um   
 ventilador para evitar o aumento da temperatura acima de 40 graus (Celsius) no interior  
 da cerca. Contacte com o Suporte ao Cliente para obter mais detalhes.

5.  Cuidados com o trabalho de canalização

            Atenção

 Não ligue o equipamento a tubagem que aumente a pressão do ar ou semelhante.

 Para tubagem pneumática, use um tubo de água rígido  
 (diâmetro interno de 13 mm, diâmetro externo 18 mm).

 Use um tubo pneumático tão curto quanto possível e  
 minimize as curvas.

Em regra o comprimento do tubo deve ser inferior a  
  5 metros.
    Se for superior, por favor entre em contacto   
  connosco.

 canalização ou construção.
Reduzindo o diâmetro do tubo, aumentando o   

  comprimento ou deixando acidentalmente um objeto  
  no interior do tubo dá origem a uma pressão   
  excessiva na bomba e isso poderá causar uma   
  menor duração de vida do diafragma, dado que a  

 Ligue a bomba e a canalização pneumática com a   

 uma braçadeira.
Ajuste a saída da bomba e a posição dos tubos   

  pneumáticos para evitar pressão inapropriada na   
  mangueira em forma de L.

 Quando utilizar a bomba para injetar ar para dentro 

 elevada do que o nível da superfície da água; de 
 outro modo a água pode correr de volta para a 
 bomba, se a alimentação for interrompida. 
 A bomba deve estar direita numa posição nivelada 
 e permanecer sobre uma superfície estável e rígida 
 para o funcionamento adequado.

6.  Cuidados preliminares

       Aviso

Não aqueça o objeto, puxe o objeto ou coloque coisas em 
  cima do objeto, pois isso pode causar danos.

　　     Atenção

 

 Segurando no cabo para desligar pode causar calor e fogo, 

 Não lave a bomba com água.
 

Tanque de água

             Atenção

bomba.

 Fluxo de ar adequado.
 Ruídos ou vibrações extraordinários na bomba.
 Temperatura da bomba muito elevada.

3  Serviço pós-venda (Isto é para o pessoal de   
 manutenção)

3 1 Pedido de reparação
 

 itens.

  Nome do produto: Bomba de ar HIBLOW

  Relatório de falha (o mais detalhado possível)

     Aviso 
 Não mantenha a máquina em funcionamento em condições questionáveis.

 Não tente reparar a bomba por si próprio.

 de manutenção ou o serviço de apoio ao cliente da nossa empresa.  

3 2  Peças de reparação
    (Não tente reparar a bomba por si próprio)

Use peças da nossa marca para a reparação.
A utilização de peças de outras marcas poderá provocar danos,  

  dado que os tamanhos são diferentes.
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Problema
A bomba não funciona 

Diminuição do volume de ar

Temperatura extremamente elevada
Bomba às vezes para de funcionar
Faz sons incomuns 

Existe um corte de corrente?
Está desligada?
Estará entupida a entrada de ar, a    

 canalização ou o tubo de ar?
Estará entupida a válvula da canalização?

Estará em contacto direto com objetos ao   
 seu redor?

Sede,
    

Manual
Refer to the website other languages.

Bedienungsanleitung

Manuel
Consultez le site internet pour d’ autres langues. 

Manuale
Fare riferimento al sito web per le altre lingue.

Manual
Consulte el resto de idiomas en el sitio web.

Návod

Návod

Vadovas

Manual
Consulte o website em outras línguas.
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2 Manutenção diária

           Atenção
Antes de limpar, desligue o cabo de alimentação para interromper 

 

 Desligue a alimentação antes de trabalhar.

=> 

 Remova a areia e poeira em primeiro lugar, e, em seguida,  
 retire o parafuso.
 Tenha cuidado para não deixar cair ou perder o parafuso.

 extremidades e puxe para cima.
 => 
  objetos estranhos ou pó podem cair. Pó de areia   
  relativamente 
  na carcaça traseira.

 ou limpo.

 estiver muito sujo, use detergente neutro e enxague bem, e  
 depois deixe secar na sombra.

 entupida.
 Remova a poeira da parte superior da carcaça traseira.

 estão presas nos furos da carcaça superior, e em seguida  


