
5Sänk ner sug-röret 
i färgen. Slå PÅ 

strömbrytaren och se 
efter om färg kommer ut 
ur dräneringsröret. Slå 
AV strömbrytaren. 

4Låt vätskan flöda 
upp genom sugröret 

och ut i dräneringsröret 
i 30–60 sekunder. Slå 
AV strömbrytaren. 
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Effekt Tryck

FLÖDA SPRUTA

Flöda/spruta

SPRUTA RENSA

Sprutmunstycke 1Slå AV ström-
brytaren och 

koppla sprutan 
till ett jordat uttag.

2Separera dräneringsröret (det 
mindre) från sugröret (det större). 

Sätt ner dräneringsröret i ett spillkärl. 
Sänk ner sugröret i en hink fylld med 
vatten om materialet är vattenbaserat 
eller fylld med mineralterpentin om 
materialet är oljebaserat.

3Vrid flödes-/sprutventilen 
till läget FLÖDA. Tryck på 

PushPrime™-knappen två gånger 
så att inloppsventilkulan lossas. 
Vrid tryckregulatorvredet till läget 
START. Slå PÅ strömbrytaren.

FLÖDA

7Släpp avtryckaren när det kommer 
färg ur pistolen. Lås avtryckarspärren. 

För över dräneringsröret till färgkärlet 
och fäst det på sugröret. Vrid tillbaka 
sprutmunstycket till läget SPRUTA 
och kontrollera att skyddsenheten 
är åtdragen.

1Vrid tryckregulatorvredet till läget START. Frigör 
avtryckarspärren.

2Öka tryckregulatorvredet om det 
behövs tills sprutningen är jämn 

och utan mellanrum vid kanterna.

6Vrid sprutmunstycket 
till läget RENSA. Frigör 

avtryckarspärren. Rikta 
pistolen mot spillkärlet, tryck 
på och håll in avtryckaren. 
Vrid flödes-/sprutventilen 
till läget SPRUTA och slå 
PÅ strömbrytaren.

Rikta pistolen 
så att draget 
överlappas 
till hälften

Släpp 
avtryckaren 
i slutet av draget.Tryck in 

avtryckaren 
efter att draget 
har påbörjats.

Bra sprutbild

Trycket 
är för lågt

ÄNDAR – mellanrum 
vid kanter

Mun-
stycks-
slitage

30 cm 
från ytan

SPRUTA
RENSA

SPRUTA

Roller

Läs bruksanvisningen för fullständiga anvisningar och varningar. Denna 
snabbguide ersätter inte läsning och förståelse av anvisningarna i alla 
andra handböcker eller på varningsetiketter som medföljer utrustningen. 
Handböcker finns tillgängliga på magnum.graco.com

START

VARNING

LÄS OCH SE TILL ATT DU FÖRSTÅR ALLA ETIKETTER OCH ANVISNINGAR 
FÖRE ANVÄNDNING. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR KAN 
LEDA TILL ALLVARLIG KROPPSSKADA, AMPUTATION ELLER DÖDSFALL.

Följ tryckavlastningsproceduren och använd skyddsutrustning, inklusive 
men inte begränsat till, ögonskydd.

HUDINTRÄNGNINGSRISK: Håll dig undan från sprutmunstycke och läckor.
Lås avtryckarspärren när du inte sprutar.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK:
Följ de brand- och explosionsvarningar som anges i din bruksanvisning.

magnum.graco.com/quickstart

magnum.graco.com/
howtospray

3Vrid tryckregu-
latorvredet till 

lägsta inställning. 

2Lås avtryckarspärren. 
Se till att sprutmun-

stycket har förts in 
korrekt i skyddsenheten 
och att skyddsenheten 
är ordentligt åtdragen 
på pistolen. 

1Anslut slangen till 
pistolen om det behövs. 

Ta bort det röda locket och 
anslut sedan slangen till 
sprutan. Dra åt ordentligt.

magnum.graco.com/quickassembly

NU KAN DU BÖRJA ANVÄNDA SPRUTAN!



VÄNDBARA 
SPRUTMUNSTYCKEN

FÖRVARINGS-/
RENGÖRINGSVERKTYG
Finns inte för alla modeller. Information finns i bruksanvisningen.

Sprutan levereras med ett sprutmunstycke för färgsprutning. Om 
du ska spruta fläckar kan du köpa ett sprutmunstycke i mindre 
storlek från ansluten butik.
Om din spruta upphör att fungera har munstycket troligtvis 
täppts igen. Lås avtryckarspärren och vänd på munstycket 
till läget RENSA. Koppla ur avtryckarspärren och spruta 
ut i ett avfallsområde för att avlägsna igensättningen. Lås 
avtryckarspärren och sätt tillbaka sprutmunstycket i läget 
SPRUTA. Mer information finns i bruksanvisningen.

Använd förvarings-/rengöringsverktyget om 
det uppstår problem vid rengöring av sprutan.

HAR DU NÅGRA 
FRÅGOR?

888-541-9788
magnum.graco.com/aplus

ti32204a

1Slå AV strömbrytaren. Sätt 
ner sug- och dräneringsrören 

i ett spillkärl. Vrid flödes-/
sprutventilen till FLÖDA. Vrid 
tryckregulatorvredet till läget 
START. Tryck av pistolen i ett 
spillkärl.

2Lås avtryckarspärren. 
Ta bort munstyckets 

skyddsenhet från pistolen 
och lägg det i ett spillkärl.

3Skruva på Power Flush™-ventilen 
(medföljer sprutan) på en trädgårdsslang. 

Slå på vattnet. Öppna Power Flush-ventilen. 
Skölj av färgen från uppsugnings- och 
dräneringsrör, inloppssil, sprutmunstycke 
och skyddsenhet. Stäng Power Flush-
ventilen. 

4Skruva loss inloppssilen och lägg 
det i ett spillkärl. Gänga Power 

Flush-ventilen till uppsugningsröret. 
Öppna Power Flush-ventilen. Slå PÅ 
strömbrytaren och låt vatten rinna 
genom dräneringsröret i 20 sekunder. 
Slå AV strömbrytaren.

5Spara färgen i slangen genom 
att frigöra avtryckarspärren 

i färgkärlet, vrid flödes-/sprutventilen 
till SPRUTA och slå PÅ strömbrytaren. 
Fortsätt att hålla in avtryckaren 
och rikta pistolen ner i spillkärlet 
när vatten kommer ut från pistolen. 
Fortsätt att spola tills vattnet ser 
rent ut.

6Vrid tryckregulatorvredet 
till lägsta inställning 

och släpp avtryckaren. 
Lås avtryckarspärren. 
Vrid flödes-/sprutventilen 
till FLÖDA och slå AV 
strömbrytaren. 

7Rengör sprutmunstycket, 
skyddsenheten och inloppssilen 

med en borste. Ta bort pistolfiltret 
och rengör. Montera ihop 
pistolfiltret, sprutmunstycket 
och skyddsenheten.

20s

SPRUTA

1Ta bort locket och 
folietätningen från 

Pump Armor™. Skruva 
loss inloppssilen från 
uppsugningsröret om 
det behövs.

2Vrid flödes-/sprutventilen 
till FLÖDA. Sätt ner 

dräneringsröret i ett spillkärl. 
Vrid tryckregulatorvredet till 
läget START.

3Håll uppsugningsröret över 
sprutan, häll cirka 60 ml Pump 

Armor i uppsugningsröret och slå 
PÅ strömbrytaren.

4När Pump Armor spolas 
genom sprutan slår du AV 

strömbrytaren. Sätt tillbaka och 
dra åt det barnsäkra locket vid 
förvaring.

5Skruva tillbaka inloppssilen på 
uppsugningsröret. Kontrollera 

att sprutpistolen och slangen är 
fästa i sprutan.

6 Vrid flödes-/sprutventilen till 
läget SPRUTA vid förvaring. 

Slå AV strömbrytaren och dra 
ut sprutan ur eluttaget. 
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FLÖDA

SPRUTA

RENGÖRING
Trädgårdsslang endast rengöring av vattenbaserade färger.

Information om hinkrengöring eller oljebaserade material finns i bruksanvisningen.

FÖRVARING
Utför RENGÖRING innan FÖRVARING.

Förvarings-/rengöringsverktyget är inte tillgängligt för alla modeller.  
Information finns i bruksanvisningen.

RENGÖRING fortsättning

Information om hur du 
använder förvarings-/
rengöringsverktyget finns 
i användarhandboken för 
förvarings-/rengöringsverktyg.

FLÖDA

SPRUTA RENSA

magnum.graco.com/rac

magnum.graco.com/quickcleanup


