
 

www.graco.com

EASYMAX
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Verfspuittoestellen 
voor in de hand

INSTELLEN / OPSLAGMATERIAAL UITSPOELEN

EEN NIEUWE JOB BEGINNEN OF DE BEKER BIJVULLEN

SPUITEN

DRUK AFSTELLEN (niet op alle eenheden beschikbaar)

Zet het voorpomp-/spuitventiel in de 
stand OMHOOG en houd de trekker 
5 tot 10 seconden ingedrukt. Schroef de materiaalbeker eraf en verwijder hem.

Deze handleiding is bedoeld als een snel en compact overzicht. Raadpleeg de bij uw spuittoestel geleverde  
bedieningshandleiding voor uitgebreide instructies over correct gebruik en voor alle veiligheidswaarschuwingen.WAARSCHUWING

Compacte bedieningshandleiding

 
Steek het spuittoestel in een goed geaard stopcontact of 
plaats een volledig opgeladen batterij in het spuittoestel.

Vul uw maatbeker met 
spoelmiddel. Opgelet, 
EASYMAX WP mag niet 
gebruikt worden in 
combinatie met solvent 
(gedragen materialen). 

Plaats het bekerzakje (optioneel),  
vul het met materiaal en schroef  
het op het spuittoestel.

Haal de trekker van het spuittoestel 
gedurende 5 tot 10 seconden over terwijl 
het voorpomp-/spuitventiel OMHOOG staat.

Gebruik een stuk karton om 
deze basisspuittechnieken 
te oefenen. Bedek het 

omliggende oppervlak 

dat niet moet worden 

gespoten.

Houd het spuittoestel op minstens 25 cm  
(10 inch) van het oppervlak. Richt het  
spuittoestel recht op het oppervlak.

Buig uw pols terwijl uw arm beweegt. Druk de  
trekker in nadat u de strook bent begonnen.  
Laat de trekker los voor het einde van de strook.

Richt de tip van het spuittoestel op de  
onderste rand van de vorige strook waarbij  
de helft van de strook steeds wordt overlapt.

Om overspray te vermijden moet er altijd bij 
de laagst mogelijke druk worden gespoten die 
in een aanvaardbaar spuitpatroon resulteert.

Bij sommige materialen komt er geen materiaal vrij als 
de druk te laag is ingesteld. Zet de drukregeling hoger.

Begin bij de laagste druk en stel hem bij 
om de gewenste dekking te verkrijgen.

beginnen te bewegen

Verhoog de 

drukinstelling

trekker overhalen trekker loslaten

BELANGRIJK! 

Vergrendel altijd de veiligheidspal  
van de trekker wanneer u niet spuit.

Houd het spuittoestel enigszins 
boven de materiaalbeker en haal  
de trekker over om vloeistof uit  
de pomp af te voeren. Gooi het 
materiaal in de beker weg.

Laat de trekker los en zet het voorpomp-/
spuitventiel OMLAAG in de spuitstand.
U kunt nu spuiten!

OPMERKING: Als het spuit-
toestel NIET spuit, reinig 
dan het inlaatventiel met 
het Pump Armor-opslag-/
opstartgereedschap. Zie 
Inlaatventiel reinigen in de 
bedieningshandleiding.
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OPSLAG (voer de onderstaande stappen uit vooraleer het spuittoestel op te bergen of een nieuwe job te beginnen)

REINIGEN

Trek het voorpomp-/spuitventiel 
OMHOOG en verwijder het 
materiaal in de beker.

Til het ventiel OMHOOG tot  
in de voorpompstand.  
Verwijder de materiaalbeker en aanzuigbuis.

Verwijder de dop met 
kindersluiting van de 
fles met Pump Armor  
en draai de fles op  
het spuittoestel.  
OPMERKING: de beste 
resultaten krijgt u met 
een volle fles.

Houd het spuit-
toestel onderste-
boven boven  
de afvalbak.

Verwijder de inlaatbuis en gebruik een 
schroevendraaier om de zeef los te wrikken. 
Reinig met water (of spoelvloeistof).

Herbevestig de inlaat-
buis en vul de beker 
met warm zeepwater 
of spoelvloeistof.

Herbevestig de 
materiaalbeker 
en schud het 
spuittoestel om 
zuivere vloeistof 
heen en weer te 
bewegen.

Haal de trekker van  
het spuittoestel  
gedurende 10 tot  
15 seconden over terwijl het  
voorpomp-/spuitventiel OMHOOG staat.  
Zet de trekker op de veiligheidspal.

Schuif het Pump Armor-gereedschap over de materiaalinlaat en duw het 
stevig vast. Duw op de fles totdat er Pump Armor uit de afvoerbuis komt.

Verwijder het gereedschap en herbevestig 
de dop met kindersluiting voor opslag.

Bevestig de aanzuigbuis en  
materiaalbeker. Duw het ventiel 
OMLAAG tot in de spuitstand.

Gooi de verontreinigde 
vloeistof weg en vul 
opnieuw met geschikte 
spoelvloeistof.

Draai de tip op de ONTSTOP-stand en zet het voorpomp-/
spuitventiel in de stand OMLAAG. Haal de trekker van het 
spuittoestel boven de afvalruimte over totdat er geen verf 
meer in het water of de spoelvloeistof zit.

Verwijder de spuit-/
tipbeschermer. 
Reinig met water of 
spoelvloeistof.
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