*Imagens meramente ilustrativas

AERÓGRAFO HOBBY
V8-AE04

Manual de Instruções

Prezado Cliente
Este manual tem como objetivo orientá-lo na instalação e
operação do seu Aerógrafo Hobby V8AE04, que disponibiliza de
facilidades que deixarão seu dia a dia mais prático e ágil.
Conheça todas as facilidades oferecidas por seu equipamento
lendo atentamente este manual.
Entre em contato conosco para dar sugestões e críticas sobre o
manual do usuário, pois sua opinião ajudará na melhoria e
adequação deste manual às suas necessidades.
Sua satisfação é o nosso maior objetivo.

Atenciosamente,
Equipe V8 Brasil
OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso
prévio por parte da V8 Brasil. As imagens mostradas são meramente ilustrativas.
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1. INTRODUÇÃO
Além da pintura de detalhes em peças automotivas, este produto
pode ser utilizado também em artes comerciais, ilustrações,
retoques de fotos, passatempos e desenhos artísticos.

2. DESCRIÇÃO
Modelo
Diâmetro do bico
(Suporta variação de 0,3 a 0,8mm)
Faixa de pressão
Capacidade do copo

V8-AE04
0,5mm
15-50 PSI
20 ml

OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso
prévio por parte da V8 Brasil. As imagens mostradas são meramente ilustrativas.

3. COMO UTILIZAR
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Preencha o copo de fluído após limpá-lo apropriadamente
com solvente;



Conecte o aerógrafo em uma rede de ar comprimido com
pressão entre 15 e 50 PSI;



Segure o aerógrafo suavemente e pressione o gatilho
levemente;



O padrão de pintura é de acordo com a distância entre a
superfície de trabalho e o aerógrafo;



Para uma pintura mais fina, remova a tampa da agulha e
segure o aerógrafo próximo à superfície de trabalho.
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4. MANUTENÇÃO


Esvazie o copo de fluído e lave com água ou solvente;



Preencha o copo de fluído com água ou solvente e em
seguida tampe o bico da saída de tinta do aerógrafo.
Pressione o gatilho repetidamente para que o ar retorne,
limpe o interior do produto e em seguida esvazie o copo de
fluído.



5. VISTA EXPLODIDA
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ITEM
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DESCRIÇÃO

1

PONTEIRA DE AR

2

ANEL ORING

3

BUCHA DE PONTEIRA DE AR

4

CORPO

5

MANIPULADOR

6

TAMPA FINA DE FLUÍDO

7

GRAMPO DA ARRUELA

8

AGULHA FINA DO FLUÍDO

9

CONJUNTO DE AGULHA DO
FLUÍDO

10

TAMPA RECIPIENTE

11

ADAPTADOR DA JARRA 3/4

12

TUBO

13

JARRA DE 3/4

14

TAMPA VEDAÇÃO

15

JARRA DE 3/4

16

ACOPLAMENTO PONTEIRA

17

ACOPLAMENTO PORCA

18

MANGUEIRA DE AR
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Nº Série Equipamento

Nome do comprador
Modelo

Nota: A garantia do aparelho somente será válida com a apresentação da nota ﬁscal de compra do produto.

Transferência: Se o proprietário transferir este produto no período da garantia, esta ﬁca automaticamente transferida,
continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador, somente para
eventuais trocas de peças, não incluindo serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.

A V8 Brasil obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades
onde mantiver oﬁcinas de serviços especiﬁcamente autorizadas. O proprietário residente em outra localidade será, portanto, o
único responsável pelas despesas e riscos de transporte desde aparelho a oﬁcina autorizada pela V8 Brasil mais próxima (ida e
volta).

A V8 Brasil declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da
natureza, ou em desacordo com o manual de instruções, ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado
ou consertado por pessoa não autorizada pela V8 Brasil.

Este produto possui garantia total de 6 (seis) meses sendo, 3 (três) meses de garantia legal + 3 (três) meses de garantia V8
Brasil contados a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador. A V8 Brasil restringe sua responsabilidade à sua
substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado se constate falha em condições normais
de uso.

A V8 Brasil assegura ao proprietário deste produto, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação
que nele apresentar no prazo de:

Temos a certeza que a qualidade e tecnologia dos nossos produtos proporcionarão a você rapidez nos serviços e
tranquilidade, e assim ficará completamente satisfeito com o produto adquirido.

Parabéns pela aquisição do Aerógrafo V8-AE04

Certiﬁcado de Garantia

6. GARANTIA

SUPORTE TÉCNICO: 0800 642 1003 / (48) 3341-8611
www.v8brasil.com.br
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