
Benyt altid jordet stikudtag,
stikkontakter, forlængere og
forgrener udstyr.

Maskinen kræver jordforbindelse.

Vigtigt!
Læs denne manual grundigt før
brug.
Gem manualen til senere brug.
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QUICK START GUIDE
Kom hurtigt i gang med din malersprøjte
med denne quick-start guide. Husk altid at
læse hele brugsanvisningen før start.

Tillykke med din nye Voltage Airless
Paintmaster malersprøjte.
Vi vil gerne hjælpe dig hurtigt i gang, så
start med at følge de næste trin.

Pak maskinen ud af kassen og læg
alle delene frem, så du kan danne et
overblik.
(Bemærk at ring gaffelnøgler ikke
medfølger i kassen)

Til samling af maskinen, skal du bruge
2 stk. 19 mm. gaffel nøgler, eller
justerbare nøgler, til adskillelse skal
der derudover bruges en 16mm nøgle.
(Bemærk at ring gaffelnøgler ikke
medfølger i kassen)

Inden samling af maskinen, kontroller
da venligst at pistolen er komplet.
Der medfølger udover komplet pistol;
1 stk. ekstra gummipakning for pistol.
1 stk. filter til pistol.
1 stk. børste til rensning af pistol og
maskine.
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Fastgør slangen til studsen på
maskinen og studsen på pistolen, ved
brug af 19mm gaffelnøgler
(figure4+figure5).

Maskinen er nu samlet og klar til at
blive ”primet”.

Maskinen skal være slukket når
omskifteren benyttes.

Sæt omskifteren så den peger ned.

Indstil drejehjul i så den står som på
billedet (prime/clean).

Hvis Pistolen er komplet, kontroller da
venligst at den blå dysebeskytter er
strammet godt til pistolen inden De
fortsætter (værktøj er ikke nødvendigt).

Omskifter
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Indstil omskifteren så den peger lige
frem.

Indstil drejehjul så den står på den
ønskede spray indstilling, høj for
federe maling, lav for tyndere maling.
Indstil løbende så det passer til
behovet.

Start derefter maskinen. Maskinen vil
opbygge tryk og derefter stoppe
automatisk, dette vil også ske under
brug, baseret på tykkelse af maling og
indstilling af drejehjulet.

Kom Sugeslangen ned i beholderen
med maling og start maskinen.

Maskinen vil nu suge malingen op og
sende den tilbage i spanden gennem
returslangen, så snart der kun kommer
Maling ud af den klare plastslange, er
maskinen klar til brug.
Sluk derefter maskinen.
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Hvis pistolen maler streger i siderne er
dysen for stor til den valgte maling eller
malingen er fortyndet for meget.

Hvis maskinen kører hele tiden
(pumper uden kortvarige stop),
overvej da at bruge en mindre dyse.

(Standard er dysen er 515”)

Ved spray med lak, anbefales en x10
eller x11 dyse.

Du er nu klar til at begynde at male,
husk at pilen på dysen skal pege
fremad når du sprøjter og at dysen
skal være trykket helt ned i pistolen så
langt den kan komme.

SPØRG DIN FORHANDLER INDEN DU STARTER, HVIS DU ER I TVIVL.

Vare nr. TUN/DB Hul Vifte EAN
RP8623-210 1591410 0,25 MM 100-150 MM 5704587010173
RP8623-310 1591411 0,25 MM 150-200 MM 5704587010180
RP8623-315 1591413 0,38 MM 150-200 MM 5704587009566
RP8623-415 1591415 0,38 MM 200-250 MM 5704587009573
RP8623-515 1591416 0,38 MM 250-310 MM 5704587009580
RP8623-517 1591417 0,43 MM 250-310 MM 5704587009559
RP8623-519 1591418 0,48 MM 250-310 MM 5704587009702
RP8623-619 1591420 0,48 MM 310-360 MM 5704587010197
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Husk altid at rense din maskine efter endt
brug. Her er 2 guides til hvordan du renser
sprøjten ved henholdsvis kortvarig (pkt. 1)
standsning og efter endt brug (pkt. 2)

QUICK GUIDE RENSNING

PKT. 1 Kun ved kortvarig standsning:
Hvis maskinen skal stå weekenden over eller til næste dag, kan følgende gøres:

Maskinen slukkes og suge slangen sættes i en spand med vand
(varmt vand anbefales men er ikke nødvendigt).

Omskifteren stilles nu nedad (tilbageløb) og regulatoren sættes på midterste
punkt (spand).
Maskinen startes og skal kun køre i ca. 30 sekunder eller indtil vandet der
kommer igennem afløbsslangen er delvist klart.
Herefter slukkes maskinen og kan nu stilles klar til næste dag.

Bemærk: Så længe trykslange og pistol ikke adskilles, er det ikke nødvendigt at
rense dette igennem ved dag til dag brug.

PKT. 2 Komplet rensning af system:

Maskinen slukkes og suge slangen sættes i en spand med vand
(varmt vand anbefales men er ikke nødvendigt).

Omskifteren stilles først nedad (tilbageløb) for at fjerne tryk i slangen, herefter
stilles den igen fremad (spray) og regulatoren sættes på midterste punkt (spand).

Dysen vendes modsat (pil ind mod dig selv) og pistolen aktiveres kortvarigt.
Blokerings knappen på pistolen drejes nu, så grebet er fast aktiveret og pistolen
ligges så dysen er rettet ned i spanden.
Maskinen startes og skal nu køre i ca. 2 minutter, eller indtil vandet der kommer
igennem er delvist klart.

Herefter følges hele PKT. 1 for rensning af afløbs slangen.
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Slange og pistol kan herefter afmonteres hvis det ønskes og pistolfilter kan
efterses.
Systemet er lufttæt så længe slange og pistol ikke er demonteret.

Bemærk: Ved brug af olieholdig maling bør der bruges passende rensemiddel og
herefter vand MED sæbe. Maskinen herunder dele på denne, samt pistolen må
ALDRIG stå i fortynder, ej heller kun natten over.

Husk, at der ved regelmæssig brug, cirka hver uge bør efterses og renses
pistolfilter.

Pistolfilteret sidder i selve håndtaget og der skal bruges 2 stk. 19 mm og 1 stk.
21 mm nøgle til afmontering.
Hvis filteret er trykket sammen bør det skiftes helt, ellers kan dette adskilles og
renses.

Hvis der opleves meget tilstopning af dysen, bør der skiftes pistolfilter til korn 100
(som ligger i kassen) i stedet for det korn 60 filter der som standard sidder i
pistolen.

Det anbefales IKKE at kører uden filter!

Tilføj syrefri smøremiddel til slangestud på på sprøjten, hvis den ikke bruges i
lang tid.

SPØRG DIN FORHANDLER INDEN DU STARTER, HVIS DU ER I TVIVL!
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ADVARSEL vedrørende risiko for brand, elektrisk stød eller skade på personer.

Når du bruger værktøjet, skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

GEM DISSE ANVISNINGER.

A) For at mindske risikoen for brand eller eksplosion, elektrisk stød og personskade, læs og
forstå alle instruktioner i denne vejledning. Vær fortrolig med kontrollen og korrekt brug af
udstyret.

B) For at mindske risikoen for brand og eksplosion:
1) Sprøjt ikke brændbare eller brændbare materialer i nærheden af åben ild eller antændelseskilder,

såsom cigaretter, motorer og elektrisk udstyr.

2) For enheder beregnet til brug med kun vand-baserede materialer, sprøjt ikke eller rengør med
brandbare væsker. Brug vandbaserede væsker alene.

3) For enheder beregnet til brug med kun vand-baserede eller mineral olie-type materialer med et
minimum flammepunkt på 21C ° (69,8 F °) Må ikke sprøjtes på med væsker med et flammepunkt
mindre end 21C ° (69,8 F ° )

4) Maling eller opløsningsmiddel, der sprøjtes gennem udstyret er i stand til at resultere i statisk
elektricitet. Statisk elektricitet skaber en risiko for brand eller eksplosion under arbejde med
maling eller opløsningsmiddels dampe. Alle dele af spray-systemet, herunder pumpen, slangen,
sprøjtehåndtag og objekter i og omkring spray området, skal være jordforbundet for at beskytte
mod statisk elektricitet og gnister. Brug kun jordforbundne strømforsyninger når airless
malingssprøjten bruges.

5) Kontroller altid strømforbindelser.

6) Tilslut kun til en jordet stikkontakt og brug jordforbundet forlængerledninger.
Må ikke bruges med en 3 til 2 adapter.

7) Brug ikke en maling eller et opløsningsmiddel indeholdende halogenerede carbonhydrider.
Søg på internettet for eksempler på disse typer af materialer.

8) Hold spray området godt ventileret.

9) Ryg ikke i spray-området.

10) Brug ikke lyskontakter, motorer eller lignende gnist producerende produkter i spray-området.

11) Hold området rent og fri brændbare materialer.

12) Kend indholdet af den maling og de opløsningsmidler, der sprøjtes. Læs alle
sikkerhedsdatablade og behold etiketter tilhørende med maling og opløsningsmidlerne. Følg
maling og væske producentens sikkerhedsanvisninger.

13) Ildslukker udstyr skal være til stede og fungerer.
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C) For at mindske risikoen for hud injektion.
1) Ret ikke pistolen, eller spray imod personer eller dyr.

2) Hold hænder og andre kropsdele væk fra dyseudgangen. Forsøg for eksempel ikke at stoppe
lækager med nogen del af kroppen.

3) Brug altid dysen korrekt. Sprøjt ikke uden dyse beskytteren på plads.

4) Brug kun en dyse angivet af fabrikanten.

5) Vær forsigtig ved rengøring og skift af dyse. I tilfælde af, at dysen tilstoppes, under sprøjtning,
skal du følge anvisninger for at slukke apparatet og aflastning, før du fjerner mundstykket at
rengører.

6) Når enheden ikke er i brug, skal du slukke den og lette trykket i overensstemmelse med
anvisningerne.

7) Højtryks spray er i stand til at injicere giftstoffer i kroppen og forårsage alvorlig personskade. I
tilfælde af at injektionen sker, søg lægehjælp omgående.

8) Kontroller slange og dele for tegn på skader. Udskift og beskadigede slanger og dele.

9) Dette system er i stand til eller producerer 20.7Mpa. Anvend kun reservedele eller tilbehør, som
er specificeret af fabrikanten og som er godkendt et minimum af 22.8Mpa.

10) Aktiver altid pistolen for at trykudløse, når der ikke sprøjtes.

11) Kontroller, at alle tilslutninger er spændt tilstrækkeligt, før du betjener enheden.

12) Lær hvordan man stopper enheden og udløser tryk hurtigt. Vær generelt grundigt bekendt med
kontrollen.

D) For at mindske risikoen for skader.
1) Brug altid passende handsker, øjenbeskyttelse, og en rentluftmaske eller maske, når der males.

2) Undlad at betjene eller spray i nærheden af børn. Hold børn væk fra udstyr på alle tidspunkter.

3) Stå altid på et stabilt underlag/støtte. Hold effektivt fodfæste og balance hele tiden.

4) Vær opmærksom og se hvad du laver.

5) Brug ikke enheden, når du er træt eller under indflydelse af narkotika eller alkohol.

6) Undlad at vride eller over-bøje slangen.

7) Udsæt ikke slangen for temperaturer eller tryk, der overstiger de af fabrikanten angivne.

8) Brug ikke slangen til at trække eller løfte udstyret.

9) Max. lufttrykket slangen 22.8Mpa, det normale tryk er 20.7Mpa

10) Malingen kan være af disse typer: phenol aldehyd maling, nitrylmalings serier, alkydmalings
serier, epoxy harpiks maling, oxyderede gummi malings serier, latex maling, vandopløselig
maling. Malingen skal stå i skygge og tørt sted.

11) Vær opmærksom på eventuelle risici, som materiale/maling der sprøjter og se markeringer på
beholderen eller oplysninger fra producenten af det materiale, der skal sprøjtes, herunder krav
til anvendelse af personlige værnemidler.
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Følgende advarsler gælder for opsætningen, anvendelsen, grundbrug, vedligeholdelse og reparation
af dette udstyr.

BRAND OG EKSPLOSION

Brændbare dampe, såsom opløsningsmiddel og maling røg i arbejdsområdet kan antænde eller
eksplodere. For at forhindre brand og eksplosion:

• Brug kun udstyret med god ventilation.

• Fjern alle antændelseskilder, såsom vågeblus, cigaretter, bærbare elektriske lamper og klude med
potentielle statisk antændelse.

• Når brandfarlig væske anvendes i eller i nærheden af sprøjten eller til skylning eller rengøring, hold
da sprøjten mindst 20 fod (svarende til 6 m) væk fra eksplosive dampe.

• Hold arbejdsområdet fri for snavs, herunder opløsningsmidler, klude og benzin.

• Læs Jordforbindelse vejledningen.

• Hvis der ses eller høres statiske gnister eller du føler et chok, stop da driften med det samme. Brug
ikke udstyret, før du har identificeret og løst problemet.

• Hold en ildslukker i arbejdsområdet.

FARE FOR STØD

Forkert jordforbindelse, opsætning, eller brug af systemet kan medføre elektrisk stød.

•  Sluk og afbryd strømledningen, før service af udstyr.

• Brug kun stikkontakter med jordforbindelse.

• Brug kun 3-leder forlængerledninger.

• Sørg for jord ben er intakt på sprøjten og forlængerledninger.

• Må ikke udsættes for regn og opbevares indendørs.

HUD INJEKTION FARE

Højtryks-væsker fra pistol, slange utætheder eller bristede komponenter kan gennembore

huden. Dette kan ligne bare et snit, men det er en alvorlig skade, som kan resultere i amputation.

Få øjeblikkelig kirurgisk behandling.

• Ret ikke pistol mod nogen eller på nogen del af kroppen.

• Læg ikke din hånd ud over spray dysen.

• Undlad at stoppe eller dække utætheder med din hånd, krop, handske eller klud.

• Udløs tryk når de ikke sprøjtes.

• Følg trykaflastnings proceduren i denne vejledning, når du stopper sprøjtning og før rengøring,
kontrol eller service af udstyret.

Advarsel mod forbræninger!
Udstyrets overflader kan blive meget varme under driften. For at undgå alvorlige forbrændinger, må
du ikke røre ved de varme dele. Vent, indtil udstyret er helt afkølet
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FARE VED DELE I BEVÆGELSE

Bevægelige dele kan klemme eller amputere fingre og andre kropsdele.

• Hold afstand til bevægelige dele.

• Betjen ikke udstyret med dyse beskytter eller dækplader fjernet.

• Trykudstyr kan starte uden varsel.

Følg altid proceduren for trykudløsning i denne vejledning. Afbryd altid først strøm.

FARE VED GIFTIGE VÆSKER OG DAMPE

Giftige væsker eller dampe kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis væsken

kommer i øjnene, på huden, indånding eller indtagelse.

• Læs advarslerne og kend de specifikke farer ved væsker du bruger.

• Opbevar farlige væsker i godkendte beholdere og bortskaf det i henhold til gældende

retningslinjer.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

De skal bære passende beskyttelsesudstyr, når De opererer og servicerer udstyret til at beskytte
Dem mod alvorlig skade, herunder øjenskader, indånding af giftige dampe, forbrændinger, og
høretab. Dette udstyr omfatter, men er ikke begrænset til:

• Øjenbeskyttelse

• Tøj og respirator som anbefalet af væske producent.

• Handsker

• Høreværn
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Tekniske Data
Input Power 650W

Strømbehov 220 ± 10% (V)

Spænding / frekvens 50Hz

Arbejde Nuværende 4,0 ~ 7,5 A

Max arbejder preesure 20,5 ± 0.7MPa (3300Psi)

Maksimal levering (lpm) 1,44 ± 10% L / min

Standard Dyse 0,515 ”

Slange Maks. tryk / længde 83MPa/7.6m

Vægt 7,5 kg

Temperatur 5 ~ 40º

Brugsvejledning:

Opsætning

Vigtigt: Sørg for, at sprayeren er slukket og taget ud fra strømkilden.

1. Tilslut forsynings slangen til sprøjten.

2. Forbind den anden ende af tilførselsslangen til pistol studsen.

      Brug skruenøgler til at stramme alle tilslutninger forsvarligt.

HUSK!
1. Hvis udstyret er for nylig blevet brugt, udløs da først trykket med pistolen.

2. Ved hjælp af en blyant eller en lignende genstand, Indsæt pakning i bagsiden afstudsen.

3. Sæt nu dysen i pistolen.

4. Drej dysen så pilen peger fremad ( i sprayretningen)

Operation

Sprøjtning

1. Vend spray pistolen i vandret position

2. Vær sikker på at dysen vender fremad, pil frem.

3. Hold pistolen vinkelret til emnet og ca. 350 mm. fra overfladen.

      Bevæg pistolen først, derefter aktiver pistolens udløser greb for at sprøjte et test mønster.

4. Øg langsomt pumpetryk indtil dækningen er ensartet
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Justering af sprayretning

1.   Sluk maskinen og udløs trykket i slangen.

2. Løsen dysebeskytterens holdemøtrik.

3. Juster dyse og dysebeskytter til at sprøjte et vandret mønster.

4. Juster dyse og dysebeskytter vertikalt at sprøjte er lodret mønster.

Spray instruktion

1. Under sprøjtemalning, skal du holde pistolen lodret med overfladen af emnet og holde en
konstant sprøjte afstand på 350 ~ 400mm.

2. Flyt pistolen, før du aktiverer aftrækkeren. Husk at flytte pistolen med jævnt tempo, når
sprøjtearbejdet udføres. Til sidst, slip aftrækkeren og stop bevægelsen øjeblikkeligt.

Airless Sprayer rengøringsprocedure

Når dysen er blokeret, drej den 180 grader, ret pistol ned i spanden med maling og tryk på pistolens
aftrækker, derefter drej dysen tilbage i position til brug under sprøjtning. Pil frem.

Daglig Vedligehold

Udstyrets levetid er afhængig af det daglig vedligehold. Følgende punkter skal overholdes:

1. Læs guiden til rensning grundigt.

2. Check de elektriske krav, inden hver arbejdsdag.

3. Udfør grundig rengøring af udstyr og tilbehør efter brug.

4. Rengør suge-røret efter rengøring. I tilfælde af eventuelle skader

5. Tilføj syrefri smøremiddel til slangestudsen (udgangen) på på sprøjten, hvis den ikke bruges i
længere tid.

Generel reparationsinformationer

Brændbare materialer spildt på varme, blottede, motor deke kan forårsage brand eller eksplosion.
For at reducere risikoen for forbrændinger, brand eller eksplosion, anvend da ikke sprøjten med
beskyttelses dækslet fjernet.

ADVARSEL!
•  Kør ikke sprøjte tør i mere end 20 sekunder. Dette kan beskadige pumpen pakninger.
•  Undgå pumpe korrosion og skader fra frost. Efterlad aldrig vand eller vand-base maling i

 sprøjten, når det ikke er i brug i koldt vejr. Frysning af væsker kan medføre alvorlige skader på
 sprøjten.
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SERVICE:

Hvis du ønsker at få besigtiget og/eller serviceret din Voltage Paintmaster skal du henvende dig i den
forretning, hvor du har købt maskinen.
Det kan være en god idé at medbringe din købsfaktura.

Service værkstedet i Danmark håndterer alle reklamationer og service sager og tilbyder al slags
servicering af Voltage maskiner.

Ved spørgsmål i forbindelse med reklamationer, servicering, reservedele og lignende,
besøg evt. www.dva.dk eller kontakt os på telefon: 70 23 42 39
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Distributor:    DVA A/S Marielundvej 48C, 2730 Herlev,  Denmark


