
www.wsb-benelux.eu

WERKINSTRUCTIE
WAGNER  
Control Pro 
250M

InbedrIjfstellIng
1. Maak de retourleiding van de aanzuigslang los.
2. Plaats de aanzuigslang in de materiaalhouder en de 

retourleiding in een lege bak.
3. Druk op de rode inlaatklepdrukker, om er zeker van te 

zijn dat de inlaatklep vrij is.
4. Netsnoer insteken.
5. Draai de keuzeschakelaar in de stand PRIME 

(verticaal).
6. Houd de retourleiding boven de lege bak.
7. Schakel het apparaat in door de drukregelaar 

langzaam op 2 te zetten.
8. Schakel het apparaat weer uit (drukregelaar 0) zodra 

er materiaal uit de retourleiding komt.
9. Bevestig de retourleiding aan de haken van de 

aanzuigslang. 
10. Draai de keuzeschakelaar in de stand SPRAY 

(horizontaal).
11. Houd het spuitpistool aan de rand van een lege bak. 
12. Ontgrendel het spuitpistool en houd de trekker tot 

het materiaal gelijkmatig naar buiten komt.
13. Laat de trekker los en ontgrendel het spuitpistool.
14. Plaats de spuitiphouder op het spuitpistool en draai 

hem in de eindpositie om hem te bevestigen.
15. Zet de spuittip 311 met de spuit naar voren wijzend 

erin. 
16. Stel de drukregelaar op 3 in. 
17. De spuitbeweging moet niet met de pols worden 

uitgevoerd, maar met de arm. Zo blijft tijdens het 
spuiten de afstand tussen het spuitpistool en het 
oppervlak altijd gelijk. De aanbevolen spuitafstand is 
30-40 cm.

18. Gelijkmatige bewegingen met het spuitpistool geven 
een uniforme oppervlaktekwaliteit. 

 
buIten bedrIjf stellen en reInIgen
1. Voer de drukontlastingsprocure uit.
2. Borg het spuitpistool.
3. Verwijder de mondstukhouder van het spuitpistool.
4. Plaats de aanzuigslang en retourleiding in een bak 

met water. 
5. Draai de keuzeschakelaar in de stand SPRAY en zet de 

druk op maximum.
6. Houd het spuitpistool aan de rand van een lege bak.
7. Ontgrendel het pistool en houd de aftrekbeugel 

zolang ingedrukt, tot water uit het pistool naar 
buiten komt.

8. Schakel het apparaat uit en haal de netstekker eruit.
9. Draai de keuzeschakelaar in de stand PRIME 

(verticaal).
10. Trek de trekker om een drukontlasting uit te voeren.
11. Borg het spuitpistool.

VeIlIgheId op de werkplek
1. Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving met  

brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap wekt vonken 
op die stof of dampen kunnen ontsteken.

2. Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van elektrisch 
gereedschap op afstand. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over 
het apparaat verliezen.

3. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en draag altijd een 
veiligheidsbril.


