
SKÖTSELINSTRUKTIONER
för ULTRA MAX 695, 795, 1095 och

1595 samt MARK V

VARNING

UPPSTART

Denna procedur är för vattenbaserad färg och vatten som rengöringsmedel. Vid lösningsmedelsbaserad färg
och lösningsmedel (typ lacknafta) måste du läsa informationen för brand och explosionsrisker i den kompletta
manualen för utrustningarna. Begär denna vid användande av lösningsmedelsbaserade färger.

Anslut slang till utrustningen samt pistolen.
Efterdra kopplingarna med skiftnycklar.

Demontera munstycke samt
munstyckshållare från pistolen.

www.anti-corrosion.com

Fyll halspackingskoppen med TSL-olja
för att förhindra skador på packningarna.

Kontrollera att ström-
brytaren är i OFF-läge.

Anslut elkabel till
jordat 230 Volts uttag.

Öppna avlastningsventilen
under filterhuset (nedåt).

Placera sugröret i
behållare med vatten.

Vrid tryckregleringsratten
till lägsta tryck och sätt 
strömbrytaren i läge ON.

Öka trycket tills sprutan startar.
Vatten pumpas nu från avlast-
ningsventilen tillbaka i kärlet.
Låt nu pumpen pumpa lugnt i
retur i ca 15 sekunder.

Minska trycket tills
maskinen stannar.

Stäng avlastnings-
ventilen (horisontalt 
läge).

Kontrollera att pistolens
säkerhetsspärr är frånslagen.

Rikta pistolen mot färg-
kärlet och tryck av
pistolen försiktigt.

Öka trycket tills sprutan startar,
håll pistolen avtryckt riktad i
kärlet och låt pumpen cir-
kulera i ca 1 minut. Släpp
pistolavtryckaren.

Öppna avlastnings-
ventilen (nedåt)

Placera sugröret i färgkärlet
men låt returledningen
vara kvar i vattenkärlet.

Rikta pistolen mot insidan
av vattenkärlet och tryck
av pistolen försiktigt.

Öka trycket tills sprutan
startar och färg kommer
ur returledningen.

Behåll pistolen avtryckt i vatten-
kärlet, stäng avlastnings-
ventilen (horisontalt läge).

När färg kommer ur pistolen,
släpp avtryckaren och säkra
pistolen med avtryckarstoppet.

Flytta över returledningen från
vattenkärlet till färgkärlet.

Montera munstyckshållare med packningar och 
munstycke, försäkrad om att munstycket är 
ordentligt monterat och i sprutläge. Munstycket 
är vändbart för enkel hantering vid rengöring.
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Vrid från pistol-
säkringen

Rikta pistolen mot ytan som ska sprutas med ett avstånd av ca 30cm. Börja röra pistolen innan pistolen trycks av. En god sprutbild är bra sönder-
delad innan den träffar ytan. Öka trycket till jämn sprutbild erhålls utan kraftiga ytterkanter (fingrar) i sprutbilden. Använd ej högre tryck än nöd-
vändigt. Mindre munstycken för tunnare material och större munstycken för kraftigare material.

AVSLUTAT ARBETE OCH RENGÖRING      * för AutoClean ™ : se längst ned på denna sida

Sätt strömbrytaren
i läge OFF.

Tryck av pistolen
tills trycket är
borta.

Öppna avlastnings-
ventilen (nedåt).

Demontera pistolfiltret från
pistolen (endast vid lackfärg).

Demontera pumpfiltret med
silstöd. Återmontera filterhuven.

Återmontera pist-
olen utan filter.

Demontera sugsilen
från sugröret.

Demontera munstycket och mun-
styckshållare från pistolen. Ren-
gör sug-, pump- ochpistolfilter
samt munstycke med hållare i
lämpligt rengöringsmedel.

Placera sugröret
och returled-
ningen i ett kärl
med vatten.

Minska trycket till lägsta
nivå och sätt strömbrytaren
i läge ON. Öka trycket tills
sprutan startar och låt
maskinen pumpa runt 
under ca 2 minuter.

Håll pistolen avtryckt
i kärlet med vatten,
stäng avlastningsventilen
(horisontalt läge).

Håll pistolen avtryckt
i kärlet med vatten och
låt pumpen pumpa 
runt tills rent vatten
kommer (ca 1 min).

Sätt strömbrytaren i läge OFF.
minska tryckregleringen till min
och öppna avlastningsventilen
(nedåt).

Placera returledningen i ett
kärl och sugledningen i en
behållare med Pump Armor.

Sätt strömbrytaren i läge
ON och öka trycket tills
sprutan startar.

Så snart Pump Armor kommer
ur returledningen, sätt ström-
brytaren i läge OFF.

Återmontera pistolfilter,
pumpfilter, sugfilter samt
munstycke och munstycks-
hållare.

Torka rent utrustningen
med trasa med lämpligt
lösningsmedel.

Fyll halspacknings-
koppen med TSL-olja.

AUTOCLEAN ™ INSTRUKTION

Ta bort sugrör och returledning
från kärlet och torka av dessa.
Placera returledningen i ett kärl
för spillvatten.

Placera sugröret i ett kärl med 
vatten eller lämpligt lösnings-
medel. Montera av munstycke 
med hållare från pistolen.

Stäng avlastningsventilen.
Strömbrytare i läge ON. 
Tryck på minimum.

För att spara färg från slang och pump, tryck
av pistolen i färgkärlet och öka trycket så att
maskinen startar. Låt maskinen pumpa tills
lösningsmedel kommer. Släpp avtryckaren.

Minska trycket och öppna
avlastningsventilen (nedåt).

Rotera och dra anslut-
ningen till fullt ut-
draget läge.

Skruva anslutningen 
på pistolen.

Tryck och rotera tills
stiften är säkrade i sitt 
läge. Detta öppnar Auto-
Clean-ventilen.

Osäkra pistolen med
säkerhetsstoppet.

Lås pistolen i öppet läge
med tillhörande bygel.

Tryck på Smartkontroll-knappen
tills timern kommer fram. Öka
trycket tills maskinen startar.

När maskinen är klar, demontera
avtryckarbygeln från pistolen och
vrid pistolen tills stiften släpper.

Demontera pistolen från an-
slutning. Återmontera plast-
skyddet på anslutningen.

Stäng avlastningsventilen
(horisontalt läge).

Pumpa igenom med
pistolen för att skölja
igenom det sista.

Återmontera munstycke och munstycks-
hållare, spruta igenom lösningsmedel genom
dessa. Vänd munstycket om nödvändigt.
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All information, bilder och data i detta dokument grundas på den senaste produktinformationen som fanns tillgänglig vid tidpunkten för publiceringen. Vi reserverar oss för rätten till ändringar utan särskilt 

Stockholm  08-629 07 00   
Härnösand  0611-214 63
Karlstad  054-10 15 40

Malmö  040-18 70 22
Göteborg  031-779 73 30
www.anti-corrosion.com
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