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ULTRA® MAX II 695/795/1095
MARK V™ - MARK X™

OPSTELLEN

Sluit de slang aan op het 
spuittoestel en het pistool. Draai de
slangverbindingen aan met een tang.

Schroef de tip en de 
beschermer los van het pistool.

Vul de halspakkingmoer met TSL™

om vroegtijdige slijtage te voorkomen.

Controleer of de
AAN/UIT-schakelaar 
op OFF staat.

Steek de stekker van 
de voeding in een
geaard stopcontact.

Draai de voorvulkraan 
in de Prime-stand (omlaag).

Plaats de sifonbuis in 
een bak die gedeeltelijk
met water is gevuld.

Draai de regelknop op de 
laagste drukstand en draai 
de AAN/UIT-schakelaar op ON.

Verhoog de druk tot het spuitapparaat
start en er water uit de voorvulbuis
stroomt. Laat het water 15 seconden
lang uit de buis lopen.

Verminder de druk 
totdat het spuit-
apparaat stopt.

Draai de voorvulkraan
op de spuitstand 
(horizontaal).

Controleer of het pistool van
de veiligheidshendel AF is.

Richt het pistool op de 
binnenzijde van de waterbak
en druk de trekker in.

Verhoog de druk totdat
het spuitapparaat start.
Blijf 1 minuut lang in de
bak met water spuiten.
Laat de trekker los.

Draai de voorvulkraan in 
de voorvulstand (omlaag).

Plaats de sifonbuis in de
verfemmer maar laat de
afvoerbuis in de waterbak.

Richt het pistool op 
de binnenzijde van 
de waterbak en druk 
de trekker in.

Laat de trekker los als 
er verf uit het pistool komt.
Draai de veiligheidshendel
van het pistol op ON.

Laat de trekker los als 
er verf uit het pistool komt.
Draai de veiligheidshendel
van het pistol op ON.

Verhoog de druk totdat het
spuitapparaat start en er verf 
uit de afvoerbuis komt.

Blijf met het pistool 
in de waterbak spuiten 
en draai de voorvulkraan op
de spuitstand (horizontaal).

Schroef de tip en de beschermer op het pistool;
daarbij moet de pijlvormige hendel van de tip
naar voren wijzen. U kunt de tip omdraaien om
verstoppingen snel te verwijderen zonder dat u
het systeem uit elkaar hoeft te halen.

Deze procedure is voor waterhoudende producten.Voor producten gebaseerd op solventen (bijv. oplosmiddelen) 
moet u de raadgevingen in verband met brand- en explosiegevaar raadplegen in de gebruikershandleiding.
• Raadpleeg de Graco gebruikershandleiding bij elke machine voor meer info r m a t i e.

DE JUISTE TIP (286-XXX) & HET JUISTE FILTER KIEZEN

OPGELET

Stroomsnelheid 
(l/min.)

Pompfilter
(maasgrootte)

Pistoolfilter
(maasgrootte)

Beknopte handleiding
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SPUITEN

Draai de veiligheidshendel
van het pistool op OFF

UITZETTEN EN REINIGEN * Zie onderaan deze pagina voor de AutoClean2™-functie

Zet de AAN/UIT-
schakelaar op OFF.

Druk de trekker van het pis-
tool in tot de druk is ontlast.

Draai de 
voorvulkraan 
op de voorvulstand
(omlaag).

Verwijder het
gehele pistoolfilter.

Schroef de tip 
en de beschermer van het
pistool. Reinig het pistoolfilter,
de inlaatzeef, de tip, de
beschermer en het filter 
van het verdeelstuk met 
water en een borstel.

Zet de AAN/UIT-schakelaar 
op ON en verhoog de druk 
totdat het spuitapparaat start.

Schroef de inlaatzeef op de
sifonbuis, breng het filter van
het verdeelstuk en het afs-
tandsstuk weer aan en zet het
pistool weer in elkaar met het
filter, de tip en de beschermer.

Veeg de buitenkant van het
spuitapparaat, de slang en het
pistool af met een in water en
thinner gedoopte doek.

Vul de pakkingmoer 
met TSL™.

Plaats de afvoerbuis
en de sifonbuis in
een bak met water.

Draai de regelknop op de laagste
drukstand, draai de AAN/ UIT-
schakelaar op ON en verhoog 
de druk tot het spuitapparaat start.
Laat het spuitapparaat 2 minuten
draaien, zodat het kan doorspoelen.

Blijf in de bak met water
spuiten en draai de
voorvulkraan op de 
spuitstand (horizontaal).

Zet de AAN/UIT-schakelaar 
op OFF, draai de knop voor 
de drukregeling op de laagste
stand en draai de voorvulkraan 
op de voorvulstand (omlaag).

Plaats de afvoerbuis in een
afvalbak en de sifonbuis in
een bak met Pump Armor™.

Zet het pistool weer in
elkaar, maar zonder filter.

Schroef de inlaatzeef 
van de sifonbuis.

Blijf 1 minuut lang 
in de bak met water
spuiten tot er schoon
water uit het pistool komt.

Verwijder het 
filter en het afstandsstuk
van het verdeelstuk.
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Richt het pistool op het te spuiten oppervlak en houd daarbij een afstand aan van 30 cm. Beweeg het pistool voordat u met spuiten begint.
Een goed spuitpatroon is gelijkmatig op het moment dat het het spuitoppervlak raakt. Stel de druk precies zo hoog in, dat u zonder zware
randen spuit. Gebruik een kleiner formaat tip voor dunner materiaal en een grotere tip voor dikker materiaal als het niet mogelijk is een 
gelijkmatig spuitpatroon te krijgen door de druk af te stellen.

Zodra er Pump Armor 
uit de afvoerbuis komt,
moet u de AAN/UIT-
schakelaar op OFF draaien.

AANWIJZINGEN VOOR AUTOCLEAN2™

Verwijder de aanzuig- en afvoerbuis 
uit de verf. Plaats de afvoerbuis 
in de afvalemmer en veeg de 
aanzuigbuis schoon.

Plaats de aanzuigbuis 
in een geschikte
reinigingsvloeistof.

Sluit de afvoerkraan.
Draai de hoofdschakelaar
op ON.

Om de verf uit de slang en de pomp 
te bewaren moet u met het pistool 
in een bak spuiten en de druk verhogen.
Zodra er reinigingsvloeistof verschijnt,
moet u de trekker van het pistool loslaten.

Draai de druk volledig weg.
Draai de afvoerkraan open.

Plaats het pistool 
in de AutoClean-connector

Schroef de koppeling
op het pistool

Schuif het open uiteinde over 
de achterzijde van de hendel.

Draai clip van de trekkerbeveiliging
90° om de trekker in de open stand
vast te zetten.

Druk op de display-knop tot de timer 
te zien is en draai de knop voor de
drukregeling tot de hoogste stand.

Wanneer u klaar 
bent, verwijder dan 
de clip van de trekker 
van de hendel van het pistool.

Wanneer u klaar bent,
verwijder dan de clip van de trekker 
van de hendel van het pistool.

Sluit de 
afvoerkraan.

Spuit kort enkele
malen met schoon
materiaal in de
afvalbak om
eventueel achtergebleven 
vuil uit de voorkant van het 
pistool te verwijderen.

Installeer de tip en de beschermkap en
spuit kort in de afvalbak om de tip te
reinigen. Keer de tip om, indien nodig.
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