
1. Controleer ten alle tijden 
dat het apparaat voorzien is 
van geforceerde ventilatie 
en dat deze ook actief is.

1. Schone thinner (grijze 
slangen)
2. Vuile thinner (zwarte 
slangen) hergebruik

1. Hoofdschakelaar (aan/uit)
2. Keuze schakelaar (verse/
hergebruikte tinner). Hendel horizon-
taal (t.b.v. hergebruik vuile thinner).

1. Voorbereiding

2. Automatisch reinigen

1. Verwijder de neuskap 2. Plaats klem op de haak van 
het spuitpistool, zodat het 
lakkanaal vrij kan doorspoelen.

3. Plaats de slang met 
conische spuittip op de 
onderzijde van het pistool (de 
blaast lucht en houdt het 
luchtkanaal schoon).

4. Plaats pistool ondersteboven 
in het reservoir, met bovenbeker 
adapter op de vaste connische 
spuittip, plaats de neuskap op 
het rekje en optioneel de bo-
venbeker op het frame (plaats 
voor 2 pistolen).

z.o.z.
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2. Automatisch reinigen

5. Sluit de deksel. Veiligheidscontact 
garandeert dat de automatische 
reiniging alleen werkzaam is, wanneer 
de deksel gesloten is. 

6. Inschakelen. Zet de hoofdschakelaar 
aan (nr. 1). Zorg dat de zwarte hendel 
horizontaal staat (reinigen met 
hergebruikte thinner, nr. 2). Stel de timer 
in, 4 à 5 min. standaard (nr. 3). Het 
reinigen begint. Wanneer de reiniging 
cyclus klaar is, verplaats de hendel (nr. 2) 
in verticale positie (reinigen met schone 
thinner). Druk 4 à 5 sec. op de rode knop 
(nr. 4) en zet daarna de hendel (nr. 2) 
terug naar de horizontale positie. 

7. Blaas het pistool droog of droog het 
met een doek. 
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3. Handmatige functies

1. Reinigen met de borstel (gebruik normaal hergebruikte thinner)
2. Functie thinner + lucht (jet) om adapter leeg te spoelen
3. Kraan functie t.b.v. doorspoelen van het lakkanaal


