Handleiding jGun Digital luchtregulator
(opbouwserie)
1 Veiligheidsinstructies
•
•
•
•

Gebruik alleen door HYTORC geproduceerde regulators.
Pas de regulators op geen enkele manier aan.
Zorg ervoor dat de luchttoevoerdruk tussen 6,2 bar (90 psi) en 10 bar (145 psi) ligt.
Zorg ervoor dat de maximale uitgaande bedrijfsdruk van de regulator niet hoger is dan de maximaal toegestane
druk van 6,2 bar (90 psi).

2 Beschrijving
Met de op het handgreep opgebouwde regulator wordt de luchtdruk en daarmee het moment ingesteld. Het moment
is digitaal op het display van de jGun Digital af te lezen.
A.
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Handgreep
Drukregelunit
Borgkraag
Persluchtinlaat

3 Het moment instellen
De jGUN Digital is voorzien van een ingebouwde
luchtdruksensor. Hiermee kan de koppelwaarde direct
vanuit de luchtdruk worden omgerekend en hoeft u
niet meer over een druk-momenttabel te beschikken.
De koppelwaarde wordt op het display weergegeven. In tegenstelling
tot andere series dient de luchtmotor van de jGUN Digital serie niet te
draaien tijdens het instellen van de koppelwaarde/luchtdruk. Stel
altijd de druk in van lagere druk naar de gewenste druk.

A
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Procedure
1.
2.
3.
4.

D

Schuif de borgkraag (C) naar beneden
Draai aan de drukregelunit (B) tot het gewenste koppel op de display wordt weergegeven. Draai deze met de
klok mee om het koppel te verhogen, draai deze tegen de klok in om het koppel te verlagen.
Wacht minimaal vijf seconden en controleer of het gewenste koppel op het display wordt weergegeven. Zo
nee, herhaal stap 2. Zo ja, ga naar stap 4.
Schuif de borgkraag omhoog om onbedoeld verstellen te voorkomen.

4 Onderhoud
•
•
•
•

Zorg ervoor dat het gereedschap vrij is van vuil en stof.
Reinig vuile slangkoppelingen. Vervang defecte slangkoppelingen.
Laat uw gereedschap regelmatig onderhouden.
Berg het gereedschap op met de luchtdrukregelaar dichtgedraaid.
(Handvast, tegen de klok in)

Raadpleeg bij vragen of twijfel altijd uw HYTORC-vertegenwoordiger.
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