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LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES 
ANTES DE OPERAR A MÁQUINA

Obrigado por adquirir a Pistola de Pintura RAZI 500W. Por motivos de segurança, e 
para um melhor desempenho, leia atentamente o manual de instruções, seus anexos, 
instruções de segurança e notas.

A Pistola de Pintura RAZI apresenta algum desconforto ao operador, quando analisado 
os níveis de ruído. Assim sendo é aconselhável  que o operador sempre utilize protetor 
auricular quando operar a máquina, respeitando as normas de segurança no trabalho 
do seu país.

NOTAS:

1. O conteúdo desse manual pode ser alterado sem aviso prévio.
2. Este manual foi cuidadosamente redigido, qualquer erro ou omissão que venha a 

causar danos, a Razi não poderá ser responsabilizada.
3. Este manual é parte integrante da máquina, tenha certeza de te-lo em mãos 

sempre que a máquina for vendida ou transferida.

Índice

Se
gu

ra
nç

a

Te
rm

o 
de

 
Ga

ra
nt

ia

in
st

ru
çõ

es

Termo de Garantia                                   
Apresentação

Instruções Gerais de Segurança

Segurança Pessoal

Área de Trabalho

Especificações Técnicas

Partes

Montagem

Instalação

Utilizando seu equipamento

Como fazer a medição de viscosidade

Materiais de acabamento que podem ser 

aplicados

Materiais de acabamento que não podem 

ser aplicados

Regulagem do volume de spray

Técnicas de Pulverização

Manutenção preventiva                                                                 

Diagnósticos e falhas

Manutenção e Limpeza

Montagem e preparo

Armazenagem 

Garantia 

Condições gerais da garantia

Extinção da garantia

Observações 

07

16

07
15

06 14

04
06

14

08

1809

1810
11
12

13

20

20

21

22

22

23



4 5

Termo de Garantia

Garantia

A Yangzi Brasil Corporation Ltda, mantenedora da marca RAZI, garante seus produtos, contra 
defeitos de material e de fabricação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de 
emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda, conforme dispõe o artigo 26 do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº. 8.078 de 11.9.90), comprometendo-se a reparar ou substituir, dentro 
do prazo citado, gratuitamente, peças que sejam reconhecidas pelo seu Departamento Técnico 
como defeituosas, mediante aprovação da Solicitação de Garantia.

Condições gerais da garantia 

O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da Nota Fiscal ou 
Cupom Fiscal original de venda.
Qualquer serviço em garantia deve ser realizado exclusivamente pelo posto de assistência 
técnica credenciado.
São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular, 
tais como: mangueira, cabo elétrico, bicos, pistola, carenagem, botão liga/desliga, acessórios, 
filtro de ar e escovas do motor. São de responsabilidade da RAZI as despesas relativas aos 
serviços que envolvam os componentes acima citados, somente nos caso sem que o posto de 
assistência técnica constatar defeito de fabricação.
A garantia não abrangerá os serviços de instalação e limpeza, os danos à parte externa do 
produto bem como os que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação do 
motor oriunda de agentes externos, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, 
mal dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização em 

desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes 
sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.
A RAZI concederá garantia no motor elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo assistente 
técnico constatar defeito de fabricação. Os defeitos oriundos de má instalação não estão 
cobertos pela garantia.
Nenhum representante ou revendedor está autorizado a receber produto de cliente para 
encaminhá-lo ao posto de assistência técnica ou deste retirá-lo para devolução ao mesmo e a 
fornecer informações em nome da RAZI sobre o andamento do serviço.
A RAZI ou o POSTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora 
em decorrência desta não observância.

Extinção da garantia

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

•Do decurso normal do prazo de sua validade.
•O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela  RAZI, forem verificados 
sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
•Qualquer reparo ou ressarcimento por danos ocasionados durante o transporte (de ida e volta 
do posto de assistência RAZI ) se for efetuado pelo cliente.
•Caso for constatado o uso do equipamento para fins profissionais e/ou industriais.
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Apresentação

Parabéns por escolher os produtos RAZI. 
Solicitamos que sejam lidas e seguidas atentamente as instruções a seguir.
Leia atentamente o manual completo antes de tentar utilizar este
equipamento. O não cumprimento ou negligência às instruções listadas abaixo pode resultar em choques elétricos, 
incêndio e/ou sérios danos ao usuário.
O presente Manual do Proprietário  é parte integrante da
Pistola de Pintura RAZI.  
A Pistola de Pintura / pulverizador,  serve  somente  para  uso ocasional, residencial, hobby e não profissional 
seguindo corretamente as orientações deste manual.

Para melhor funcionamento do seu equipamento siga as instruções de segurança abaixo:
Antes de  ligar  o  equipamento veja  se  a  voltagem é  a  mesma do equipamento.
Assegure-se que o botão esteja na posição (OFF) antes de conectar o plugue na tomada elétrica.
Não modifique o plugue em nenhuma condição.
Durante a operação da pistola evite o contato do corpo com superfícies aterradas tais como peças metálicas 
e refrigeradores.
Tenha cuidado com o cabo elétrico. Nunca use o cabo para carregar o equipamento ou puxar o cabo para tirá-lo da 
tomada. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, superfícies cortantes e partes móveis. Substitua os cabos 
danificados imediatamente.
NÃO toque no plugue e/ou tomada elétrica com as mãos molhadas.
NÃO dirija o jato contra o equipamento e/ou componentes elétricos de
nenhum tipo. Todas as partes condutoras de energia devem ser protegidas.
Não exponha a máquina à chuva. Se estiver chovendo, Não utilize ao ar livre.

Instruçõ    Gerais de Segurançaes

Não dirija o jato contra pessoas ou animais.
Óculos  de  segurança,  máscara  contra  pó,  sapatos  de  segurança antiderrapantes, capacete 
ou proteção auricular devem ser utilizados
nas condições apropriadas.
Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta elétrica adequada ao trabalho a realizar. 
Com a ferramenta elétrica adequada você trabalha
melhor e com mais segurança.
Não utilize seu equipamento para pulverizar substâncias inflamáveis (gasolina, álcool, etc.), 
pois o motor elétrico gera faíscas que podem ocasionar explosão.
Não deve ser utilizado em presença de fontes de ignição como, por exemplo, fogo aberto, 
cigarros acesos, centelhas, fios incandescentes e superfícies quentes, durante a 
pintura / pulverização.

Mantenha sua área de trabalho organizada e bem iluminada.
Tome cuidado em trabalhar com seu equipamento em locais fechados, sempre utilize EPI e 
ventilação adequada.
Não aspire vapores de solventes durante o trabalho, pois pode trazer
danos a saúde.
No  exterior,  preste  atenção  da  direção  do  vento.  O  vento  pode transportar  o  produto  
pulverizado  a  grandes  distâncias  e  provocar
danos.
Mantenha os observadores, crianças e animais longe da máquina a uma distância mínima de 
segurança de 15 metros.

Segurança Pessoal

Área de trabalho  
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ESPECIfICAÇÕES    TéCNICAS

1. Gatilho regulador de liberação de tinta e  Liga/desliga.
2. Reservatório.      
3. Bico pulverizador agulha.    
4. Trava de acionamento liga/desliga do  compressor.
5. Bloco compressor.     
6. Mangueira de passagem de ar do compressor ao bico. 

PARTES

Potência 500W

Tensão 127V 220V

Frequência 60HZ 60HZ

Vazão 850ml/min 850ml/min

Viscosidade Máxima 60 DIN/ s 60 DIN/ s

Cap. Reservatório 700ml 700ml

Diâmetro do Bico 2,6mm 2,6mm

Nível de Ruído 83 dB(A) 83 dB(A)

Nível de Vibração 0,1m/s² 0,1m/s²

Peso Aproximado 2,0 Kg 2,0 Kg
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MONTAGEM

Retire o aparelho e o acessório da caixa. Remova também quaisquer materiais de embalagem 
que possam estar presentes.
1. Desenrosque o recipiente de tinta do pulverizador.  
2. Coloque seu pulverizador de tinta sempre em superfícies planas e limpas.  Caso  contrário,  

o  aparelho  poderá  aspirar  poeiras  e outros corpos estranhos, ou ainda virar, causando 
acidentes.

3. Regule a imagem de pulverização conforme abaixo:

INSTALAÇãO

Potência 500W

Tensão   127V 220V

Fio (Seção min.)   0,75mm² 0,75mm²

Distância Máxima do quadro de 
distribuição

  30 m 50 m

Extensão até 10 m (Seção min.)   2,5 mm² 2,5 mm²
4.    Após o preparo da tinta no seu pulverizador, ligue o plugue na tomada da rede elétrica 

doméstica.
5. Conecte a mangueira ao compressor, conforme foto:

6. Conecte a mangueira ao compressor, conforme foto:
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Material TEMPO(SEGUNDOS)

Primer solúvel thinner 25-40

Verniz solúvel thinner 15-40

Primer solúvel em água 25-40

Verniz solúvel em água 20-35

Tintas automotivas 20-35

Preparação

Os materiais para pintura geralmente precisam ser diluídos para uso com a pistola. Estas 
informações sobre diluições eventualmente podem ser encontradas na embalagem do material, 
cada fabricante informa qual é o solúvel correspondente a tinta, caso não esteja informado, 
como auxílio do funil para teste de viscosidade você pode estar preparando o material para 
pintura (viscosidade=consistência do material de revestimento).
A tabela 3 mostra o tempo que leva para cada material escoar no funil.

UTILIZANDO SEU EQUIPAMENTO

COMO fAZER A MEDIÇãO DE vISCOSIDADE
Mexa cuidadosamente o material de revestimento antes da medição. Mergulhe o funil de teste 
de viscosidade completamente no material de revestimento.
Segure o funil de para cima e meça o tempo em segundos até que o líquido se esvazie do funil.

Conexão plugue-tomada.:

Para sua segurança contra choques elétricos, somente utilize seu pulverizador de tinta em 
instalações com disjuntor diferencial residual (DR) de 30 mA. Se necessário contrate um 
eletricista de sua confiança e solicite a instalação deste componente de segurança.
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Materiais de acabamento que não devem ser aplicados.

Soluções alcalinas e materiais de acabamento ácidos ou emulsões viscosas. Materiais de 
revestimento com um ponto de inflamação inferior a 21°C.

Preparação do material de acabamento.

Com os acessórios de pulverização fornecidos, pode se pulverizar tintas, vernizes e outros 
materiais, sem diluir, ou apenas ligeiramente diluídos. Obtenha informações detalhadas no 
folheto de instruções do fabricante da tinta.

Agite o material e insira a quantidade necessária no reservatório.

REGULAGEM DO vOLUME DE SPRAY

Defina a quantidade de material, girando o regulador do gatilho:

      + girando para direita        maior volume de material
      - girando para esquerda         menor volume de material

Recomendações de Diluição
Materiais de pulverização

Tintas Transparentes Não diluídos

Produtos de proteção para madeira, óleos, agen-
tes desinfetantes, produtos de proteção para 
plantas.

Não diluídos

Tintas com solventes ou diluíveis em água, prim-
ers, tintas de acabamento para veículos, tintas 
transparentes de película espessa.

Diluir 5-10%

Materiais de acabamento que podem ser aplicados. 

Tintas à base de solventes e água, seladores acrílicos, selador para
madeira, tintas, bi componentes, tintas transparentes, tintas automotivas e vernizes.
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TéCNICAS DE PULvERIZAÇãO

O resultado do trabalho depende diretamente do grau de acabamento e de limpeza da 
superfície a ser pintada. Prepare com cuidado a região deixando-a livre de poeiras ou sujeiras;
Proteja as superfícies que não serão pintadas;
Execute movimentos uniformes, fazendo assim você irá adquirir acabamentos com melhor 
qualidade;
Limpe  com  solvente  ou  com  água  os  resíduos  do  material  de acabamento que 
eventualmente se acumulem no bico pulverizador ou no regulador de tinta;
O movimento de pulverização deve partir do braço e não da articulação da mão. Com isso, 
você irá garantia a distância entre o equipamento e a área de trabalho mantendo-a constante. 
Dependendo da largura do jato de pulverização mantenha uma distância entre 5 a 15 cm;
É aconselhável testar a pulverização numa folha de papel branca, para     determinar a posição 
e quantidade correta do material a ser aplicado.

A Figura  11a – CORRETO - mostra distância correta comum acabamento com qualidade e 
homogêneo;
A Figura  11b  - ERRADO -  mostra  distância  desigual,  superfície  com acabamento inferior 
e não homogêneo.

         ATENÇãO
Nunca limpe as vedações, o diafragma e os furos do bico pulverizador com objetos metálicos 
afiados.
Não sobrecarregue seu equipamento. Longas horas de uso pode danificar o produto. 
Use sempre máscara de proteção e EPI’s adequados. Evite respirar a nevoa de tinta, pois pode 
causarproblemas a sua saúde.

         
         
         IMPORTANTE
Nunca bloquear totalmente os orifícios de passagem de ar.
Nunca exceda a pressão recomendada. O objeto a ser inflado pode romper-se ou causar 
danos pessoais.
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         Atenção
Nunca opere sem o filtro de ar; 
sujeira pode ser sugada e interferir no funcionamento da máquina.

Substitua o filtro de ar se estiver sujo. A face lisa do filtro deve estar sempre virada para o 
equipamento. Sempre que realizar a substituição dos filtros desligue o produto e desconecte da 
rede elétrica.

MANUTENÇãO PREvENTIvA

DIAGNóSTICOS E fALhAS

Muitas vezes, aquilo que a primeira vista parece ser um defeito, pode ser solucionado por 
você mesmo sem a necessidade de recorrer a um posto de assistência. Persistindo o problema 
depois de tentadas as ações corretivas abaixo, entre em contato com a assistência técnica 
mais próxima.

CAUSAS POSSÍVEL SOLUÇÃO
O puverizador está entupido limpe-o

O tubo de alimentação esta entupido Limpe-o

A regulagem está muito para a esquerda (-) Gire o regulador para a direita (+)

O tubo de alimentação está solto Encaixe-o

Não há pressão no recipíente Reaperte o recipiente 

Bico está solto Aperte-o

Bico da pistola danificado Substitua-o

A vedação do bico puverizador esta dani-
ficada 

Substitua-o

A tinta ou verniz acumulou na válvula de ar, 
no bico ou na agulha  

Dilua o material 

O material de acabamento tem viscosidade 
excessiva 

Gire o regulador para a direita (-)

A regulagem está muito para a direita (+) Limpe-o

O bico está sujo Substitua-o

O filtro de ar esta com excesso de sujeira Reaperte o recipiente 

A pressão do recipiente é insuficiente Recarregue-o 

O material está determinando Substitua-o

O filtro de ar está muito sujo Gire o regulador para a esquerda 

 A tinta ou verniz foi aplicado em excesso Diminua a distância de pulverização 

A superfície pulverizada está muito 
distante  

Limpe o diafragma 

O diafragma está sujo Sbstitua o diafragma 

O equipamento está sobreaqueamento Retire a tomada da rede elétrica  deixe esfriar

Verifique o filtro de ar

Problema

Não há puverização de material

A tinta ou verniz pinga do bico 
da pistola 

A puverização  está muito grossa 

O jato de tinta ou verniz pulsa 

A tinta ou verniz escorre na 
superfície aplicada 

Névoa excessiva de tinta ou 
verniz (pulverização excessiva)

Tinta ou verniz no tubo de 
ventilação 

O equipamento não liga 
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• Todos os reparos não relatados abaixo devem ser realizados em uma
Assistência Técnica autorizada.
• O uso de peças não autorizadas ou o não cumprimento das instruções
de manutenção pode ocasionar dano físico ao usuário bem como ao equipamento, acarretando 
a perda da garantia. 

ATENÇãO: 
Antes de efetuar serviços no equipamento, deve-se desconectar da tomada elétrica.

• A limpeza adequada do pulverizador de tinta é condição fundamental para seu correto 
funcionamento. Em caso de falta de limpeza ou limpeza inadequada, os direitos de garantia 
serão anulados.
• Desenrosque o recipiente de tinta e esvazie o restante do material para dentro da 
embalagem original;
• Limpe com auxílio de um pincel cuidadosamente o recipiente e tubo dealimentação;
• Insira uma pequena quantidade de solvente ou água no recipiente e rosqueio na pistola.
• Ligue novamente  seu  pulverizador  de  tinta  e  faça-o  funcionar. Direcione o solvente ou 
água para o interior de um recipiente ou pano.
Nunca pulverize para o ambiente. Evite poluir o meio ambiente;
• Repita esta  etapa  até  perceber  que  seu equipamento  esteja completamente limpo;
• Desligue seu equipamento e desconecte da rede elétrica;
• Limpe a região externa do produto com um pano umedecido com solvente ou água;
• Desenrosque a porca união, retire o regulador de tinta e o bico
pulverizador. Limpe o regulador de tinta e o bico pulverizador com um pincel com solvente ou 
água, conforme figura:

MANUTENÇãO E LIMPEZA

• Nunca limpe as vedações, o diafragma e os furos do bico pulverizador com objetos 
metálicos afiados.
• Não sobrecarregue seu equipamento. Longas horas de uso podem danificar o produto.

ARMAZENAGEM

Garanta uma boa limpeza do seu pulverizador de tintas e das peças antes do armazenamento. 
Após isso o armazene cuidadosamente em local seco e seguro.
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GARANTIA

A Yangzi Brasil Corporation Ltda, mantenedora da marca RAZI, garante seus produtos, contra 
defeitos de material e de fabricação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data 
de emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda, conforme dispõe o artigo 26 do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078 de 11.9.90), comprometendo-se a reparar ou substituir, 
dentro do prazo citado, gratuitamente, peças que sejam reconhecidas pelo seu Departamento 
Técnico como defeituosas, mediante aprovação da Solicitação de Garantia.

Condições gerais da garantia 

O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da Nota Fiscal 
ou Cupom Fiscal original de venda.
Qualquer serviço em garantia deve ser realizado exclusivamente pelo posto de assistência 
técnica credenciado.
São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular, 
tais como: mangueira, cabo elétrico, bicos, pistola, carenagem, botão liga/desliga, acessórios, 
filtro de ar e escovas do motor. São de responsabilidade da RAZI as despesas relativas aos 
serviços que envolvam os componentes acima citados, somente nos caso sem que o posto de 
assistência técnica constatar defeito de fabricação.

Este pulverizador de tinta foi comercializado de acordo com as especificações técnicas 
fornecidas pelo cliente: vazão, potência e tensão, no ato do pedido de compra junto ao 
distribuidor/revendedor RAZI.
O princípio de funcionamento do seu pulverizador de tinta é primordial, o qual para ter um 
correto funcionamento e vida útil longa, necessita também de limpeza do filtro de ar em 
intervalos regulares.
O prazo para execução de um serviço será indicado no relatório de atendimento na data de 
entrega do produto ao posto de assistência técnica.
São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas 
julgadas improcedentes.
Nenhum revendedor, representante ou posto de assistência RAZI tem autorização para alterar 
este Termo ou assumir compromissos em nome da Yangzi Brasil Corporation Ltda.
Desenhos, dimensões e fotos unicamente ilustrativos.
O atendimento será realizado pelo técnico mediante as condições de logística local.

OBSERvAÇÕES



24 25

Anotações Anotações
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