
Spot blaster with tank
Punktbläster med tank

Item No: 
81868



Kontaktinformation
Verktygsboden Erfilux AB 
Källbäcksrydsgatan 1 
SE-507 42  Borås
Telefon: 033-202650 
Mejl: info@verktygsboden.se

Miljöskydd / Skrotning
Återvinn oönskat material, släng 
det inte bland hushållssoporna. Alla 
maskiner, tillbehör och förpackning-
ar skall sorteras och lämnas till en  
återvinningscentral och där  
kasseras på ett miljövänligt sätt.

Säkerhets försiktighetsåtgärder och drifts-
anvisningar
När den används på rätt sätt kommer maskinen 
att leverera många timmars kvalitets blästrings tid. 
Punktblästerns unika tyngdkrafts matnings design 
är oöverträffad i prestanda, kvalitet och bläster-
medlets konsistens.

Läs varningarna och bruksanvisningarna för kor-
rekt användning av din punktbläster innan du börjar 
använda den. Detta är ett kraftfullt verktyg och alla 
försiktighetsåtgärder bör användas för din egen 
säkerhet. Liksom andras säkerhet.

VARNING: 1. Använd INTE punktblästern utan 
ansiktsmask och ögonskydd. Sand, rost, kalk, färg, 
etc. kan komma tillbaka från att arbetet blästras 
och kan orsaka allvarliga skador. Inklusive  
eventuell blindhet.

VARNING: 2. Använd INTE punktblästern utan 
skyddshandskar. Sandpartiklar rör sig i hög  
hastighet och direktkontakt med händer och andra 
huddelar kan orsaka allvarlig abrasion.

VARNING: 3. Använd INTE punktblästern utan 
andningsmask. Inandning av damm och andra 
luftburna partiklar i lungorna kan orsaka allvarliga 
hälsorisker.

VARNING: 4. Rikta INTE blästersprutan mot någon 
annan person, djur eller dina egna kroppsdelar. 
Sandpartiklar kan orsaka allvarliga skador.  
Blästringsstrålen kan tränga sig igenom de flesta 
kläderna och orsaka skador.

VARNING: 5. Det rekommenderas att en rock av 
gummi eller liknande används för att skydda en 
från att blästringsmaterial.

VARNING: 6. Använd INTE punktblästern vid luft-
tryck över 125 PSI.

VARNING: 7. Fyll INTE sandbehållaren medan tryck-
luftsledningen fortfarande är ansluten till punkt-
blästraren. Oavsiktlig tryckning på avtryckaren kan 
aktivera blästringsstråle medan  
punktblästern riktar sig mot dig själv eller andra 
och orsakar allvarliga skador.

VARNING: 8. KONTROLLERA att  
sprutmunstycket är helt åtdraget när det används 
(endast för handdrag). Det finns en liten insats 
direkt bakom munstycket som hålls i linje med 
munstycket. Om denna insats inte är korrekt riktad 
kommer inte sanden.

VARNING: 9. Använd INTE blästermedel som är 
större än 14 korn. Korrekt blästermedel ska alltid 
användas i din punktbläster. Större partiklar täpper 
till sand flödets kontrollventil och orsakar felaktig 
eller sporadisk drift.

VARNING: 10. ÅTERANVÄND INTE blästermedel 
om det inte har silats genom ett fint filter (mönstret 
får inte överstiga 1/16 ”). Partiklar som är större än 
det rekommenderade 14-kornet täpper till  
sandflödesventilen.

VARNING: 11. KONTROLLERA att  
sandflödesventilen är i av-läge innan du ansluter 
kompressorns till punktblästern. Om du av misstag 
trycker ner avtryckaren när sandflödesventilen är 
öppen startar du omedelbart blästringen.



Rekommenderade drift procedurer
1. Installera en utvändig 1/4 ”NPT-rörnippel efter 

eget val i handtaget. Teflontejp rekommende-
ras för att förhindra luftläckage. Dra inte åt för 
hårt, då det finns en möjlighet att stålinsatsen 
eller pistolhandtaget går av, vilket inte täcks av 
garantin. (Högst 27 N.m rekommenderas.)

2. Se till att kompressorn är frånkopplad. Öppna 
locket och fyll sand behållaren med  
blästermedel (det rekommenderas starkt att 
medlet som används är speciellt tillverkad för 
punktblästring) och sätt tillbaka locket 
 ordentligt.

3. Sätt på dig ögonskydd, ansiktsskydd, handskar, 
andningsmask och en skyddskläder ... Nu är du 
redo att punktblästra!

4. Ställ in lufttrycket vid regulatorn på högst 8 
BAR. Se till att luften är ren och torr. Ingen 
punktbläster fungerar effektivt med fuktig luft, 
MASKINEN FUNGERAR INTE KORREKT ÖVER 8 
BAR.

5. Öppna flödesventilen till önskat läge. Placera 
munstycken på ett bekvämt avstånd från den 
del som ska blästras, ca 15 till 60 cm rekom-
menderas. Avståndet från den del som ska 
blästras bestämmer mönstret.

6. Den har 4 olika typer av hotspots som passar 
för alla ytor, inklusive tändstifts rengöring.

Felsökning
1. Punktblästringen stannar:
• Luften kan innehålla fukt. Se till att en korrekt 

vattenavskiljare är installerad.
• Kontrollera lufttrycket (minst 4 BAR krävs)
• Ta bort den främre klämman på behållaren, lyft 

och sväng behållaren något och kontrollera 
öppningen i kontrollventilen. Om den är  
blockerad ta bort smutset.

• Se till att munstycket är helt åtdraget (endast 
åtdragning för hand). Se till att det inte finns 
några partiklar mellan stålinsatsen direkt 
bakom munstycket och pistolen. Avlägsna vid 
behov stålinsatsen och blås ut förgasaren för 
att ta bort sand eller smuts som kan komma in 
i detta område. (Se till att du använder skydds-
glasögon.)

• Ta bort munstycket för att se om stålinsatsen 
saknas. PUNKTBLÄSTERN FUNGERAR INTE 
UTAN STÅLINSATSEN.

2. Blästringsmönstret är oregelbundet:

• Luften kan innehålla fukt. Se till att en korrekt 
vattenavskiljare är installerad.

• Blästringsmedlet har inkonsekventa partikel-
storlekar och måste vara silade. Använd en 
liten sil med maximalt 1/16 ”öppningar.

• Munstycket är slitet och måste bytas ut.
• Stålinsatsen är sliten eller saknas.







Contact
PELA Tools 
Solängsvägen 13 
SE-513 70  Borås
Telefon: 033-202650 
E-mail: order@pelatools.com

Environmental protection / 
Scrapping
Recycle any unwanted material,  
do not throw it in the household  
rubbish. All machines, accessories 
and packaging must be sorted and left 
at a recycling center and disposed  
of in an environmentally friendly  
manner.

Safety precautions and operating  
instructions
When properly used, Hand Held Spot blaster will 
deliver many hours of quality spot blasting time. 
Hand Held Spot blaster’s unique gravity feed  
design is unsurpassed in performance, quality, and 
sand flow consistency.

Before operating, read and understand the warning 
and operating instructions for the proper use of 
your Hand Held Spot Blaster. This is a powerful tool 
and every precaution should be used for your own 
safety. As well as the safety of others.

WARNING: 1. DO NOT operate Hand Held Spot 
Blaster without a face shield and eye protection. 
Sand, rust, scale, paint, etc. can rebound from work 
being blasted and can cause serious injury.  
Including possible blindness.

WARNING: 2. DO NOT operate Hand Held Spot 
Blaster without protective gloves. Sand particles 
travel at high speed and direct contact with hands 
and other skin parts can cause serious abrasion.

WARNING: 3. DO NOT operate Hand Held Spot 
Blaster without a respirator mask. Inhaling dust 
and other airborne particles into the lungs can  
cause a serious health hazard.

WARNING: 4. DO NOT point sand spray at another 
person, animal, or your own body parts. Sand 
particles can cause serious abrasions. Further, 
sand spray can penetrate the average clothing, and 
cause injury as well.

WARNING: 5. It is recommended that a rubber 
raincoat or similar covering be worn to protect one 
from blast media rebounding, and from overspray.

WARNING: 6. DO NOT operate Hand Held Spot 
Blaster at air pressures above 125PSI(Pounds per 
Square inch).

WARNING: 7. DO NOT fill sand reservoirs while the 
compressed air line is still attached to the Hand 
Held Spot Blaster. Accidental squeezing of the  
trigger can activate sand spray while Hand Held 
Spot Blaster is aimed at self or others, causing 
serious injury.

WARNING: 8. MAKE SURE ceramic blast nozzle 
is fully tightened when in use (hand tighten only). 
There is a small steel carburettor insert directly 
behind the ceramic nozzle that is held in alignment 
by the nozzle. If this insert is not aligned properly. 
Sand will not flow.

WARNING: 9. DO NOT use abrasive media larger 
than 14 grit. Proper blast media should always be 
used in your Spot Blaster. Larger particles will clog 
the sand flow control valve and cause faulty or 
sporadic operation.

WARNING: 10. DO NOT REUSE SAND unless it has 
been strained through a fine screen strainer  
(pattern not to exceed 1/16”). Particles larger than 
the recommended 14 grit will clog the sand flow 
valve.

WARNING: 11. MAKE SURE the sand control valve 
is in the off position before connecting the airline 
to Hand Held Spot Blaster. Accidentally depres-
sing the trigger with the sand flow valve open, will 
immediately initiate the blast mode.



Recommended Operating Procedures
1. Install a male 1/4” NPT pipe thread nipple of 

your choice in the handle base. Teflon tape is 
recommended to prevent air leaks. Do not over 
tighten, or there is the possibility of stripping 
the steel insert, or the gun handle, which  
constitutes abuse, and is not covered by the 
warranty.(No more than 27 N.m torque is  
recommended.)

2. Make sure the air line is disconnected. Open 
the lid and fill the sand container with sand.(it 
is highly recommended that the sand used is 
specifically made for Spot blasting purposes)
and replace the lid securely.

3. Put on eye protection, face shield, gloves,  
respirator mask, and a rubber coat... Now 
you’re ready to sandblast!

4. Set air pressure at the regulator to no more 
than 8 BAR .Make sure the air delivered is  
clean and especially dry. No spot blaster will 
work effectively with moisture laden air, UNIT 
WILL NOT WORK CORRECTLY OVER 8 BAR.

5. Open the sand flow valve to the desired posi-
tion. Place ceramic nozzles at a comfortable 
distance from part to be spot blasted,  
approximately 15 to 60 cm is recommended. 
The distance from the part to be blasted will 
determine the pattern.

6. It has 4 different types of hot spots, which 
conform to any surface, Including spark plug 
cleaning

Troubleshooting
1. Spot Flow Stops:
• Air delivered may contain moisture. Make sure 

a proper water separator is installed

• Check air pressure (Minimum 4 BAR required)

• Remove the front clip on the reservoir, lift and 
swing the reservoir slightly and check the  
orifice in the material control valve. If  
obstructed, remove debris and reassemble.

• Make sure the nozzle is fully tightened (Hand 
Tighten Only). Make sure there are no particles 
between the steel insert directly behind the 
nozzle and the body of the gun. If necessary 
remove the steel insert and blow out the  
carburettor to remove any sand or debris that 
may be lodged in this area. (Make sure to wear 
safety goggles.)

• Remove nozzles to see if the steel insert is lost 
or missing. HAND HELD SPOT BLASTER WILL 
NOT WORK WITHOUT THE STEEL INSERT IN 
PLACE.

2. Sand Pattern Erratic:

• Air delivered may contain moisture. Make sure 
a proper water separator is installed.

• Sand blast media have inconsistent particle 
sizes and must be strained. Use a small pattern 
screen with maximum 1/16”openings.

• Nozzle is worn and must be replaced
• STEEL INSERT IS WORN OR LOST
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