U Ž I VAT E L S K Á
P Ř Í RU Č K A

Pro modely:
14-8FL-5S: Plochá horní strana o průměru 8"
14-8FL-545: Zkosená horní strana o průměru 8"
15-12SX-20FT: Plochá horní strana o průměru 12"
15-12SX-20ANG: Zkosená horní strana o průměru 12"
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Schéma jednotky MiJET®
Přívodní
trubice
Transportní
rukojeti

Vzduchová pistole
se spouštěcí rukojetí
Vzduchová
přípojka –
připojte přímo
k přívodu
vzduchu nebo
použijte rychlospojku s vysokým
průtokem

Vzduchový
filtr

Přídržné
západky
(nejsou
znázorněny)

Vzduchová
hadice

Nádoba
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Schéma jednotky MiJET®
Vzduchová pistole se
spouštěcí rukojetí

Vzduchová přípojka –
připojte přímo
k přívodu vzduchu nebo
použijte rychlospojku
s vysokým průtokem

Přívodní
trubice

Transportní
rukojeti

Vzduchový
filtr
Aretační páka
(s pružinou, při
odblokování
dbejte opatrnosti)

Vzduchová
hadice

Nádoba
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Uživatelská příručka jednotky MiJET®
Popis
Jednotka MiJET® je určena k čištění součástí a zachytávání zbytků jediným
dotekem, čímž je zajištěna čistota pracovní oblasti a okolního vzduchu.
Vzduchová tryska slouží k odfukování zbytků do vstupní trubice, čímž
zároveň vzniká podtlak. Jeho působením jsou odřezky a mazivo vháněny
do spodní nádoby.
Zachycené zbytky lze recyklovat a tím dochází k úsporám nákladů na
drahá maziva a ke snadnější recyklaci většího množství odřezků, které by
jinak pokrývaly podlahu.

Co je třeba pro používání
Jednotka MiJET® je dodávána s armaturou
1/4" FNPT pro připojení ke stávajícímu
dílenskému rozvodu vzduchu. Prousnadnění
používání lze připojit rychlospojku
s vysokým průtokem; pro zajištění
dostatečného přívodu vzduchu však
doporučujeme stroj připojit k hlavnímu
vzduchovému rozvodu bez jakýchkoli
omezujících prvků, např. rychlospojky.
Dále je doporučeno připojit jednotku
MiJET® k hlavnímu rozvodu pomocí
vzduchové hadice o průměru 3/8".
Vzduchové potrubí o malém průměru,
spirálové nebo příliš dlouhé potrubí nemusí
zajistit optimální přívod vzduchu.

Bezpečnostní pokyny
Před montáží si pozorně přečtěte
uživatelskou příručku.
V případě rozebrání jednotky za účelem
recyklace chladiva, demontáže součástí nebo jakékoli jiné údržby odpojte
přívod vzduchu.

**NENÍ URČENO PRO POUŽITÍ SE SILNĚ
VZNĚTLIVÝMI KAPALINAMI**
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Přívod vzduchu
Aby byla zajištěna optimální výkonnost jednotky MiJET®,
dodržujte následující zásady:
Vzduchová hadice k jednotce MiJET® musí být co nejkratší a musí mít
průměr nejméně 3/8 palce (větší průměr je vhodnější).

•

Nízký tlak vzduchu na pistole může být výsledkem příliš malého
průměru hadic z hlavního rozvodu vzduchu nebo jejich nadměrné
délky.

•

Používání spirálových hadic z hlavního rozvodu vzduchu k jednotce
MiJET® není doporučeno.

Příčinou nízkého tlaku mohou být také omezující rychlospojky.
•

Zapojení dvou běžných komerčně dostupných rychlospojek do
přívodního potrubí k jednotce MiJET® může snížit tlak na vzduchové
trysce jednotky MiJET® o 30 %.

•

Jsou-li potřeba rychlospojky, použijte rychlospojky s vysokým
průtokem, např. spojovací těleso #13-057 a spojovací konektor
#13-058 v příslušenství jednotky MiJET®. Podrobný popis naleznete
na straně 15 s informacemi o příslušenství.

Rychloodpojovací adaptér
s vysokým průtokem

Přímá hadice přivádí stlačený
vzduch do jednotky MiJET®
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Pokyny
1. Vyjměte jednotku MiJET® z obalu.
2. Odstraňte plastový chránič ze spodní armatury znázorněné
na obrázcích 1a a 1b pro modely 14-8FL–5S, 14-8FL-545.

Obrázek 1a

Obrázek 1b

3. Našroubujte vzduchové potrubí přímo na armaturu

jednotky MiJET® (1/4" FNPT), jak je patrné z obrázku 2a.
•

Mazání vnitřního vzduchového motoru je nutné provádět
v měsíčních intervalech. Viz část Údržba.

•

Je-li potřeba rychlospojka, doporučujeme použít
rychloodpojovací adaptér s vysokým průtokem pro snadné
odpojení během údržby.

Obrázek 2a
Strana 8

Obrázek 2b
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Pokyny
4. Připojte dílenskou vzduchovou hadici k adaptéru způsobem
znázorněným na obrázku 2b.
• Přívod vzduchu musí být schopen dosáhnout 35 CFM při tlaku

90 PSI a musí být opatřen filtrací.
• Jednotku MiJET® lze namontovat do potrubí za olejovou maznici.
• Poznámka: U modelů 15-12SX-20FT a 15-12SX-20ANG,

které jsou opatřeny rychlospojkou s vysokým průtokem,
připojte vzduchové potrubí stejným způsobem, jaký je
popsán na straně 8.
5. Přidržte součást určenou k čištění
co nejdále uvnitř otvoru jednotky
MiJET®, viz obrázek 3.
6. Stiskněte spoušť vzduchové pistole,
čímž bude zahájeno ofukování
společně s odsáváním.
• Vzduch lze aplikovat tak dlouho,
jak je potřeba k odstranění chladiva

Obrázek 3

a odřezků.

7. Shromážděné chladivo lze navrátit

do zásobníku stroje, jak je
znázorněno na obrázku 4.
• Před vyjmutím nádoby odpojte přívod
vzduchu.

• Zajistěte potřebnou filtraci podle
předpisů společnosti.

Obrázek 4
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Údržba
Po vyčištění 5 000 součástí nebo měsíčně:
1. Odpojte dílenský přívod vzduchu a do armatury
vzduchové hadice jednotky MiJET® nakapejte 10 kapek

nástrojového oleje, viz obrázek 5.
2. Shromážděné chladivo
lze po odpojení přívodu
vzduchu navrátit do
zásobníku stroje.
• Zajistěte filtraci

chladiva podle zásad
společnosti.

Obrázek 5

Strana 10

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Údržba
Jednou ročně nebo podle potřeby:
Vyměňte filtr jednotky MiJET® podle následujících pokynů:
1. U modelů 14-8FL-5S, 14-8FL-545 – odpojte dílenský
přívod vzduchu a otevřete dvě kovové západky, jak je

znázorněno na obrázku 6a.
2. U modelů 15-12SX20FT, 15-12SX-20ANG – odpojte
dílenský přívod vzduchu a otevřete kovový aretační
kroužek, jak je znázorněno na obrázku 6b.

Obrázek 6a – jednotka o průměru 8"

Obrázek 6b – jednotka o průměru 12"

2. Demontujte horní
díl jednotky
MiJET® a umístěte
jej horní stranou
dolů, jak je
znázorněno na
obrázku 7.
Obrázek 7
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Údržba
3. Demontujte tři (3) matice z adaptéru filtru nádoby, jak je
znázorněno na obrázku 8.

Obrázek 8

4. Vytáhněte adaptér filtru nádoby (znázorněný ve spodní
části obrázku jako šedý plastový kroužek), poté demontujte filtr
znázorněný v levé části obrázku 9. Nahraďte původní filtr
novým filtrem, namontujte jej zpět znázorněným způsobem na
tři závitové tyče podle obrázku 9.

Obrázek 9
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Údržba
5. Namontujte zpět adaptér víka nádoby pomocí tří (3) matic
a dbejte na to, aby nedošlo k jejich přetažení a rozdrcení
filtru znázorněného na obrázku 10.

Obrázek 10

6. Umístěte horní díl na nádobu.
7. Vystřeďte jej a vyrovnejte šedý plastový kroužek
znázorněný na obrázku 10 s okrajem černé nádoby na
obrázku 11.
8. Pro jednotky o průměru 8": Zavřete dvě (2) západky na
každé straně nádoby, aby bylo zajištěno utěsnění.
9. Pro jednotky o průměru 12": Znovu vyrovnejte kovovou
aretační páku a zajistěte jednotku uzavřením kroužku
(obrázek 12).

Obrázek 11 – jednotka
o průměru 8”

Obrázek 12 – jednotka o průměru 12"
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Montáž vzduchového deflektoru –
pouze u 8”
1. Pomocí 7/32" klíče Allen odšroubujte černé šrouby z jednotlivých
rukojetí, jak je znázorněno na
obrázku 12.

2. Odejměte z jednotky jednotlivé
šrouby a rukojeti.

Obrázek 12
3. Umístěte vzduchový deflektor
do jednotky MiJET®. Vyrovnejte
otvor ve vzduchovém
deflektoru (obrázek 13)
s otvorem na jednotce MiJET®.

Obrázek 13

4. Zasuňte šroub do vzduchového
deflektoru a poté do boční stěny.
5. Utáhněte oba šrouby pomocí 7/32"
klíče Allen. Během utahování
podržte černou plastovou rukojeť

tvaru T, aby byla zajištěna správná
vodorovná orientace.
6. Zopakujte stejný postup pro druhý
šroub na opačné straně. Konečný
produkt musí vypadat jako snímek
Obrázek 14
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jednotky MiJET® na obrázku 14.
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Odstraňování problémů
Problém: Součást je ofukována, vzduchová pistole se
nepoužívá, ale motor běží příliš dlouhou dobu.
A: Jednotka obsahuje o-kroužky Viton, které musejí zůstat promazány;
zkuste přidat nástrojový olej podle postupu údržby na straně 6.
B:

Zkontrolujte vzduchové netěsnosti na přípojkách hadice ke vzduchové
trysce a samotné vzduchové pistole. V případě potřeby netěsnící
součásti vyměňte.

Problém: Podle zvuku vzduchového motoru je patrné, že jeho
chod je pomalejší v porovnání se zcela novou jednotkou.
A: Zkuste přidat nástrojový olej podle postupu údržby na straně 6.

Problém: Zhoršení sání v porovnání se zcela novou jednotkou.
A: Zkuste přidat nástrojový olej podle postupu údržby na straně 6.
B:

Zkontrolujte filtr, a pokud je nasáklý olejem nebo je znečištěný, je
třeba jej vyměnit. Ohledně zakoupení náhradního filtru nás
kontaktujte.

Problém: Během používání vzduchové trysky došlo ke snížení
ofukovacího tlaku.
A: Zkontrolujte neporušenost všech armatur a přípojek. Pokud jsou
v pořádku, zkuste připojit jednotku MiJET® k rozvodu vzduchu bez
použití jakékoli armatury pro rychlé odpojení.
B:

Zkuste připojit potrubí hlavního rozvodu vzduchu k jednotce MiJET®
pomocí vzduchové hadice o dostatečně velkém průměru (3/8"), aby
do jednotky byl přiváděn dostatečný průtok vzduchu v m3/min.
(CFM).

C: Zkuste odstranit vzduchovou pistole, kterou nahraďte běžnou
vzduchovou pistole operátora schopnou během ofukování součástí
vytvořit obvyklý zvuk a dostatečný tlak.
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Pouze pro modely 14-8FL-5S a 14-8FL-545

Volitelné příslušenství
Vozík MiJET® – 5 kol se 2 aretačními koly

13-034

13-036

41 cm × 39 cm × 18 cm
(16" × 15,5" × 7")

Koš z nerezové oceli na součásti –
jemná oka a 2 rukojeti pro model
s plochou horní stranou
38 cm × prům. 18 cm × 13 cm
(15,0" × prům. 7,25" × 5,0")

13-039

Koš z nerezové oceli na součásti –
jemná oka a 1 rukojeť pro model
se zkosenou horní stranou

33 cm × prům. 18 cm × 13 cm
(13,0" × prům. 7,25" × 5,0")

13-038

Nekovová výstelka koše (pro koše
na součásti u 8" modelů)
Pro použití uvnitř koše z nerezové
oceli k ochraně jemných součástí
proti poškození

Vzduchový deflektor pro použití
s libovolným modelem o průměru 8"
13-044
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V 38 cm × prům. 19 cm
(V 15" × prům. 7,5")

Pouze pro modely 14-8FL-5S a 14-8FL-545
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Náhradní díly
13-035

Vzduchová pistole s nízkou hlučností od
společnosti Silvent vyhovující normám
OSHA a CE
Filtr MiJET® na míru, pouze pro 8" modely

13-006

13-028

13-029

V 20 cm × prům. 35 cm
(V 8" × prům. 13,63")
Vzduchová pistole od společnosti Prevost
vyhovující normě OSHA
20 cm × 11 cm × 2 cm
(8,0" × 4,25" × 1,0")
Spirálová vzduchová hadice s otočnou
koncovou armaturou 13

3,96 m × 0,63 cm MNPT, 0,79 ID
(13 stop × 1/4" MNPT, 5/16" ID)
Košík – ocel s vnitřní antikorozní úpravou
13-030

13-033

13-032

V 34 cm × prům. 30 cm
(V 13,38" × prům. 11,75")
Sada o-kroužků
Viton, 70 jedn. dle měřiče tvrdosti
Držadlo ve tvaru T
Nylon s hliníkovou vložkou
Rychloodpojovací adaptér s vysokým
průtokem – tělo

13-057*

Rychloodpojovací adaptér s vysokým
průtokem – konektor

13-058*

**Není součástí dodávky u jednotek
o průměru 8"

*Správné připojení vyžaduje objednání těla i konektoru.
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Pouze pro modely 15-12SX-20FT a 15-12SX-20ANG

Volitelné příslušenství

13-070

15-105

Bubnový vozík MiJET® – 4 kola
se 2 aretačními koly

Koš z nerezové oceli na součásti –
jemná oka a 2 rukojeti pro model
s plochou horní stranou

47 cm × prům. 26 cm × 13 cm
(18,5" × prům. 10,13" × 5,0")

15-110

Koš z nerezové oceli na součásti –
jemná oka a 1 rukojeť pro model
se zkosenou horní stranou
41 cm × prům. 26 cm × 13 cm
(16,25" × prům. 10,13" × 5,0")

Nekovová výstelka koše (pro koše
na součásti u 12” modelů)
15-104

Pro použití uvnitř koše z nerezové
oceli k ochraně jemných součástí
proti poškození.
Prům. 26 cm (Prům. 10,13")
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Pouze pro modely 15-12SX-20FT a 15-12SX-20ANG
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Náhradní díly
13-035

13-041

Vzduchová pistole s nízkou hlučností od
společnosti Silvent vyhovující normám CE
a OSHA
Filtr MiJET® na míru, pouze pro 12"
modely
Vzduchová pistole od společnosti Prevost
vyhovující normě OSHA

13-028

20 cm × 11 cm × 2 cm
(8,0" × 4,25" × 1,0")

13-029

Spirálová vzduchová hadice s otočnou
koncovou armaturou
3,96 m × 0,63 cm MNPT, 0,79 ID
(13 stop × 1/4" MNPT, 5/16" ID)
Košík – ocel s vnitřní antikorozní úpravou

13-030

V 34 cm × prům. 30 cm
(V 13,38" × prům. 11,75")
Sada o-kroužků

13-033

13-032

Viton, 70 jedn. dle měřiče tvrdosti

Držadlo ve tvaru T
Nylon s hliníkovou vložkou

13-067*

Rychloodpojovací adaptér s vysokým
průtokem – konektor

13-068*

Rychloodpojovací adaptér s vysokým
průtokem – tělo

*Správné připojení vyžaduje objednání těla i konektoru.
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MiJET®
www.mijet.com

Podpora prodeje:
Jeff Gagnon, viceprezident prodeje
Tel.: 585-472-6294
Fax: 207-345-3171
E-mail: jeff@mijet.com
Technické dotazy:
Tel.: 585-637-3760
E-mail: paul@mijet.com nebo navštivte www.mijet.com
MiJET Division of Custom Service Solutions, Inc.
1900 Transit Way, Brockport, NY 14420

Produkt:

