WERKINSTRUCTIE
WAGNER
Flexio 590
HVLP

Inbedrijfstelling
1. Container van het spuitpistool losschroeven.
2. Container op papieren onderlaag zetten en met het
desinfectiemiddel vullen. Draai het reservoir stevig
aan het spuitpistool vast.
3. Voor- en achterstuk van het pistool aan elkaar
koppelen.
4. Apparaat alleen op vlakke en schone oppervlakken
neerzetten om kantelen te voorkomen!
5. Haal de trekker over. De Flexio 590 is voorzien van een
tweetraps trekker. Eerst wordt de turbine gestart.
Wanneer de trekker verder wordt ingedrukt, wordt
materiaal getransporteerd.
6. Spuitbeeld aan het spuitpistool instellen:
1. Spuitopzetstuk standaard met onderbeker
800 ml.
2. De naaldafstand volledig open draaien (rechtsom
draaien) voor maximale opening, nadien 10
volledige toeren dicht draaien (linksom draaien).
3. De luchthoeveelheidsregelaar op stand 4
plaatsen.
7. 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
20-30 cm.
8. Gelijkmatige bewegingen met het spuitpistool geven
een uniforme oppervlaktekwaliteit.

Buiten bedrijf stellen en reinigen
1. Netstekker verwijderen. Ontlucht de container bij
lange werkonderbrekingen en bij het beëindigen van
de werkzaamheden. Dit kan worden gedaan door het
container kort open te draaien en weer af te sluiten.
2. Pistool demonteren.
3. Container losschroeven. Overig desinfectiemateriaal
terug in bidon gieten.
4. Vul het reservoir met water. Draai het reservoir weer
vast.
5. Pistool weer in elkaar zetten.
6. Netstekker insteken, apparaat inschakelen en water
in een container of op een doek spuiten.
7. Apparaat uitschakelen en netstekker verwijderen.

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.
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