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Håndholdte  
malesprøyter

KLARGJØRING / UTSKYLLING AV LAGRINGSMATERIALE (PUMPE-BALSAM)

STARTE EN NY JOBB, ELLER ETTERFYLLE MATERIALKOPPEN

SPRØYTING

JUSTERING AV TRYKKET (ikke tilgjengelig på alle enheter)

Vipp returventilen i OPP-stilling,  
og hold avtrekkeren inne i 5-10 sekunder. Skru løs og fjern materialkoppen.

Denne veiledningen er ment som en hurtigreferanse.
Se bruksanvisningen som fulgte med malesprøyten for fullstendige instruksjoner om riktig bruk, samt alle sikkerhetsadvarsler.ADVARSEL

Hurtigveiledning

 
Koble sprøyten til en jordet stikkontakt,  
eller lad batteriet og monter det på sprøyten.

Ved sprøyting av  
oljebaserte materialer: 
Fyll materialkoppen  
med egnet løsemiddel.  
Ved sprøyting av  
vannbaserte materialer: 
Fyll materialkoppen  
med vann.

Monter materialbeholderinnlegget  
(tillegg), fyll på materiale og skru  
fast på sprøyten.

Vipp returventilen i posisjon OPP,  
og hold inne avtrekkeren i  
5-10 sekunder

Øv deg på grunnleggende 
sprøyteteknikk på en papp- 
plate. Dekk til områder 

som ikke skal sprøytes.

Hold sprøytepistolen minst 25 cm fra flaten.  
Hold sprøyten rett mot overflaten.

Bøy håndleddet mens du beveger armen.  
Trykk inn avtrekkeren etter at bevegelsen er startet. 
Slipp avtrekkeren før bevegelsen avsluttes.

Rett sprøytedysen mot nedre kant av 
forrige strøk, slik at strøkene halvveis 
overlapper hverandre.

Reduser sprøytestøv ved alltid å sprøyte med det laveste 
trykket som gir akseptabelt sprøytemønster.

Enkelte materialer lar seg ikke sprøyte hvis trykket 
er stilt for lavt. Øk trykket.

Start med laveste trykkinnstilling, og juster 
trykket for å oppnå ønsket resultat.

start bevegelsen

Øk trykket

trykk inn avtrekkeren slipp avtrekkeren

VIKTIG! 

Lås ALLTID   
avtrekkeren når du ikke sprøyter.

Hold sprøyten over  
materialkoppen, og trykk inn  
avtrekkeren for å tømme sprøyten. 
Tøm ut innholdet i materialkoppen.

Slipp avtrekkeren og vipp  
returventilen i posisjon NED.
Du er nå klar til å sprøyte!

MERK: Hvis maling IKKE 
kommer ut, bruker du 
Pumpe Balsam flasken til å 
rengjøre inntaksventilen. Se 
Rengjøring av inntaksventil i 
bruksanvisningen.

jevn finish

tyktflytende

ujevn 
finishtyntflytende



LAGRING (utfør trinnene nedenfor før sprøyten settes bort eller før en ny jobb påbegynnes)

RENGJØRING

Vipp returventilen i posisjon 
OPP, og tøm ut materialet  
i koppen.

Vipp returventilen i posisjon OPP.  
Fjern materialkoppen og sugeslangen.

Fjern barnesikringshetten 
fra flasken med Pumpe-
Balsam, og monter 
fylletuppen.  
MERK: Bruk en full flaske 
for best mulig resultat.

Hold sprøyten 
opp-ned over en 
avfallsbeholder.

Fjern inntaksrøret, og bruk en  
skrutrekker til å løsne dekselet. Rengjør 
med vann (eller egnet løsemiddel).

Koble til inntaksrøret 
igjen, og fyll koppen 
med varmt såpevann 
eller egnet  
løsemiddel.

Koble til 
materialkoppen og 
rist sprøyten, slik at 
rengjøringsmiddelet 
kommer til overalt.

Vipp returventilen  
i posisjon OPP,  
og trykk inn avtrekkeren  
i 10-15 sekunder.  
Sett på avtrekkerlåsen.

Sett Pumpe-Balsam flaske over materialinntaket, og trykk bestemt til det stop-
per. Klem på flasken til det strømmer Pumpe-Balsam ut av returslangen.

Fjern Pumpe-Balsam flaske og sett på 
barnesikringshetten for lagring.

Monter sugeslangen og materialkoppen. 
Vipp returventilen i posisjon NED til 
sprøytestilling.

Tøm ut forurenset 
væske, og fyll  
med et egnet  
rengjøringsmiddel.

Vend dysen, og vipp returventilen i posisjon NED. Sprøyt 
mot en gjenstand som skal kastes til det ikke er maling i 
vannet eller løsemiddelet.

Fjern dyse-/ 
dyseholder- 
enheten, og rengjør 
med vann eller 
egnet løsemiddel.
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