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Svenska
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstår 

till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna 
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna 
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg 
(sladdlösa).

Arbetsplatssäkerhet
Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på 
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till 
olyckor.
Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning 
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen 
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga 
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

Elektrisk säkerhet
Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. 
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte 
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade 
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, 
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större 
risk för elstöt om din kropp är jordad.
Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in 
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att 
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att 
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på 
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga 
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar 
risken för elstöt.
När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd 
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att 
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.

Personsäkerhet
Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd 
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du 
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller 
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en 
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som 
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ 
och användning risken för kroppsskada.
Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att 
elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget 
med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat 
elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan 
du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en 
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står 
stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
der eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna 
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, 
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
När elverktyg används med dammutsugnings- och -upp-
samlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade 
och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt användning och hantering av elverktyg
Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt 
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan 
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre 
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är 
farligt och måste repareras.
Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut 
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar 
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna 
med dess användning eller inte läst denna anvisning. 
Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga 
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan 
leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. 
Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i 
bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta 
skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm 
och går lättare att styra.
Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. 
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren 
och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt 
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.

VARNING
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Service
Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för finstrålesystem
Se till att arbetsplatsen är ren, väl upplyst och fri från 
färg- och lösningsmedelsbehållare, trasor och andra 
brandfarliga material. Det finns eventuell fara för självan-
tändning. Se till att en funktionsduglig brandsläck-
are/släckutrustning alltid finns tillgänglig.
Se till att arbetsområdet är väl ventilerat och att det 
finns tillräckligt med frisk luft i hela lokalen. Brandfar-
liga lösningsmedel som avdunstar skapar en explosiv miljö.
Spraya och rengör inte med material vars flampunkt 
ligger under 55 °C. Använd material som är vattenba-
serade, icke-flyktiga kolväten eller liknande material. 
Lättflyktiga lösningsmedel skapar en explosiv atmosfär.
Använd inte sprutpistolen inom områden med antänd-
ningskällor såsom gnistor från statisk elektricitet, 
öppen eld, flammor, heta föremål, motorer, cigaretter 
eller gnistor vid i- och urkoppling av nätkablar eller 
användning av strömställare. Dessa kan orsaka antänd-
ning av miljön.
Spruta inte ämnen som inte är kända och kan utgöra en 
fara. Okända ämnen kan skapa farliga förhållanden.
Använd personlig skyddsutrustning såsom lämpliga 
skyddshandskar och skydds- eller andningsmask 
under sprutarbetet och vid hantering av kemikalier. 
Lämplig skyddsutrustning för de aktuella förhållandena 
minskar risken för exponering av farliga ämnen.

Ta i beaktande eventuella risker hos det sprutade 
ämnet. Beakta märkningarna på behållaren eller infor-
mationen från tillverkaren av sprutämnet, även med 
hänsyn till kraven på användning av personlig skydds-
utrustning. Följ tillverkarens anvisningar för att minska 
riskerna för kroppsskador orsakade av brand, gifter, can-
cerframkallande ämnen etc.
Håll nätkabelns stickkontakt och sprutpistolens tryck-
strömställare rena från färg och andra vätskor. Håll 
aldrig i kabeln som stöd för stickanslutningen. Försum-
melse att följa detta kan leda till elstötar.
Håll barn under uppsikt. Barn får inte leka med finsprut-
systemet.
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Symboler
Etiketten för användning av finfördelningssystemet finns på basstationen. Korrekt tolk-
ning av symbolerna hjälper till att använda finfördelningssystemet snabbare och säk-
rare.

Symboler och deras betydelse Utförlig beskrivning
Se ”Ändamålsenlig använd-
ning”, sidan 87.

Finfördelningssystemet är 
lämpligt för både lasyrer, 
lack och väggfärger.

Användningstyp ”trä”:
Spraya lösningsmedelhaltiga 
och vattenförtunningsbara lack-
färger, lasyr, grundmålning, klar-
lack, bets och olja

Användningstyp ”vägg”:
Spraya dispersions- och latex-
färger

Se ”Byta ut munstycket”, 
sidan 88.

Steg 1:
Välj rätt munstycke

För användningstyp ”trä”, välj 
det grå munstycket 10

För användningstyp ”vägg”, välj 
det vita munstycket 9

Se ”Inställning av sprutväts-
kemängd”, sidan 89.

Steg 2:
Ställ in materialmängd

För användningstyp ”trä”, ställ in 
steg 1, 2 eller 3 på reglaget 4

För användningstyp ”vägg”, ställ 
in steg 3, 4 eller 5 på reglaget 4

Se ”Inställning av luftmängd”, 
sidan 90.

Steg 3:
Ställ in luftmängd

Ställ in användningstyp ”trä” på 
skjutreglaget 24

Ställ in användningstyp ”vägg” 
på skjutreglaget 24
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Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstår 
till följd av att säkerhetsanvisningarna och 
instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, 
brand och/eller allvarliga personskador.

Ändamålsenlig användning
Elverktyget är endast avsett för att spraya dispersions- och 
latexfärger, lösningsmedelhaltiga och vattenförtunningsbara 
lackfärger, lasyrer, grundmålning, klarlack, bets och olja 
(ALLPaint).
Elverktyget är inte lämpligt för bearbetning av lut, syrehaltiga 
beläggningsmaterial och fasadfärger.

Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av 
elverktyget på grafiksidan.

1 Sprutpistol
2 Luftlock
3 Huvmutter
4 Ställratt för sprutämnesmängd
5 Manöverbrytare
6 Låsring
7 Behållare för sprutämne
8 Slanganslutning (sprutpistol)
9 Munstyckskåpa (vit: för användning ”vägg”)

10 Munstyckskåpa (grå: för användning ”trä”)
11 Påfyllningssil
12 Påfyllningsbehållare *
13 Munstycksnål
14 Behållartätning
15 Stigrör
16 Avluftningshål
17 Färgkanal
18 Luftslang
19 Bajonettlås
20 Basenhet
21 Bärrem
22 Bärhandtag
23 Gummiband (slanghållare)
24 Brytare för påslagning/avstängning och för luftmängds-

reglering
25 Rengöringsborste
26 Luftfilterskydd
27 Slanganslutning (basenhet)
28 Tillbehörsfack
29 Luftfilter

* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i 
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.

Tekniska data

Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt 
som beskrivs i ”Tekniska data” överensstämmer med följande 
normer och normativa dokument: EN 60745 och EN 50580 
enligt bestämmelserna i direktiven 2011/65/EU, 
2006/42/EG, 2004/108/EG.
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
Leinfelden, 28.02.2014

Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745 och 
EN 50580.
Elverktygets A-vägda ljudtrycksnivå når i typiska fall 
79 dB(A). Onoggrannhet K =3 dB.
Ljudnivån under arbetet kan överskrida 80 dB(A).
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsemissionsvärden ah (vektorsumma ur tre 
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745:
ah <2,5 m/s2, K= 1,5 m/s2.
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning 
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i 
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av 
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga 
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget 
används för andra ändamål, med olika tillbehör, med andra 
insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations-
nivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under 
arbetsperioden öka betydligt.

Finstrålesystem PFS 3000-2
Produktnummer 3 603 B07 1..
Upptagen märkeffekt W 650
Matningskapacitet ml/min 300
Tidsåtgång för 2 m2 
färgsprutning min 1
Sprutämnesbehållarens volym ml 1000
Längd på luftslangen m 2
Vikt enligt 
EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,7
Skyddsklass / II
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande 
spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även 
de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång, 
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören 
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget 
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation 
av arbetsförloppen.

Montage
Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på 
elverktyget.
Se till att spraypistolen och basenheten är fullständigt 
monterad med alla packningar. Endast därigenom kan 
finfördelningssystemets funktion och säkerhet garanteras.

Anslut luftslangen (se bilder A1 –A3)
– Öppna gummibandet 23 och rulla ut luftslangen 18 helt.
Anslutning till basenheten:
– Sätt in ett bajonettlås 19 i luftslangen enligt pilmarkering-

arna, i urgröpningarna på anslutningen 27 på basenheten.
– Vrid bajonettlåset ett kvarts varv medsols.
Anslutning till sprutpistolen:
– Sätt in det andra bajonettlåset 19 i luftslangen enligt pil-

markeringarna, i urgröpningarna på anslutningen 8 på 
sprutpistolen.

– Vrid bajonettlåset ett kvarts varv medsols.
Anvisning: Innan du fyller på med spraymaterial, ta bort luft-
slangen 18 (ett kvarts varv på bajonettlåset 19 motsols; dra 
ut bajonettlåset 19 från anslutningen 8).

Byta ut munstycket (se bilderna B1 –B2)
Finfördelningssystemet levereras med två munstyckskåpor:

Anvisning: Innan du väljer munstyckskåpa, kontrollera mate-
rialet genom att blanda det. Tunnflytande material (t.ex. trä-
färg) kan finfördelas enklare med den grå munstyckskåpan 
10. Tjockflytande material (t.ex. trälack eller väggfärg) kan 
finfördelas enklare med den vita munstyckskåpan 9.
– För att byta munstyckskåpan, skruva av överfallsmuttern 

3.
– Dra av luftkåpan 2.
– Skruva av den monterade munstyckskåpan.
– Öppna luftfilterkåpan 26 och ta ut önskad munstyckskåpa 

ur tillbehörsfacket 28.
– Skruva önskad munstyckskåpa på gängan i sprutpistolen.
– Sätt luftkåpan 2 på munstyckskåpan och dra åt den med 

överfallsmuttern 3.

Drift
Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på 
elverktyget.

Förberedande arbeten
Sprutning är inte tillåten vid vatten eller inom dess när-
maste omgivning.

Beakta miljöegenskaperna vid inköp av målarfärger, lacker 
och sprutmedel.
Förberedelse av ytan som ska sprutas
Sprutytan måste vara ren, torr och fettfri.
– Rugga upp släta ytor och avlägsna därefter slipdammet.
Vid användning finns risk för att icke övertäckta ytor förore-
nas av sprutdimman. Förbered därför noggrant målnings-
ytans omgivning:
– Täck över eller tejpa golv, inredning, dörrar, fönster och 

dörr- samt fönsterkarmar etc.
Förbereda finfördelningsmaterial
– Rör om sprutämnet ordentligt.
– Späd eventuellt ut materialet.

Se till vid utspädning att sprutämnet och förtunnings-
medlet passar ihop. Om felaktigt förtunningsmedel 
används kan klumpar uppstå som sätter igen sprutpistolen.
När du förtunnar spraymaterialet, observera att bland-
ningens flampunkt efter förtunningen ligger över 55 °C 
igen. Förtunning av t.ex. lösningsmedelhaltiga lacker sän-
ker flampunkten.

Fyll på sprutämne (se bilderna C1 –C2)
Anvisning: Innan du fyller på med spraymaterial, ta bort luft-
slangen 18 (ett kvarts varv på bajonettlåset 19 motsols; dra 
ut bajonettlåset 19 från anslutningen 8).
– Om stora behållare används, fyll vid behov på materialet i 

en mindre behållare 12 (t.ex. 10 l väggfärg till en tom 
behållare på 2,5 eller 5,0 l).

– Dra av sprutpistolen från behållaren 7.
– Om du använder material som redan påbörjats, lägg en 

grundligt rengjord påfyllningssil 11 på behållaren 7, för att 
undvika eventuella färgklumpar.

– Fyll på spraymaterialet max till 1000-markeringen i 
behållaren 7.

Munstycks-
kåpa 9

Munstycks-
kåpa 10

Färg vit grå
Leveranstillstånd monterad I tillbehörsfacket 28 

under luftfilterkåpan 26
Användningstyp ”Vägg” ”Trä”

Sprutämne rekommende-
rad förtunning

Bets, olja, lasyrer, impregneringar, 
rostskyddsgrundmålning

0 %

Lackfärger som kan spädas ut med lös-
ningsmedel eller vatten, grundfärger, 
elementlack, beläggningslasyrer

0 –10 %

Dispersionsfärger, latexfärger 0 –10 %

– Håll fast sprutpistolen med en hand och vrid behål-
laren i riktning mot öppningssymbolen med den 
andra handen 7.

– Sätt sprutpistolen på behållaren 7. Vrid behållaren 
7 i riktning mot stängningssymbolen tills förslut-
ningsringen 6 snäpper fast hörbart.

OBJ_BUCH-2024-002.book  Page 88  Friday, February 28, 2014  9:28 AM



 Svenska | 89

Bosch Power Tools 2 609 007 771 | (28.2.14)

– Provspruta på en testyta. (se ”Sprutning” sidan 89)
När ett optimalt sprutresultat fås, kan sprutningen startas.
eller
Om sprutresultatet inte är tillfredsställande eller färg inte 
matas ut, förfar enligt beskrivning ”Åtgärder vid störningar” 
på sidan 91.

Driftstart
Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans 
spänning överensstämmer med uppgifterna på elverkty-
gets typskylt.
Se till att basenheten inte kan suga in damm eller andra 
föroreningar under driften.
Se till att inte spruta mot basenheten.
Avbryt sprayningen om vätska träder ut någon annan-
stans än genom avsett munstycke och korrigera. Risk 
för elstöt föreligger.
Se till att du inte sprutar färg på dig själv, andra perso-
ner eller djur.

Inkoppling (se bild D)
För att spara energi, slå endast på finfördelningssystemet när 
du använder det.
– Kontrollera om rätt munstyckskåpa är monterad (se ”Byta 

ut munstycket”, sidan 88).
– Sätt stickproppen i vägguttaget.
– Ta tag i sprutpistolen och rikta den mot sprutytan.
– För att reglera luftmängden, ställ in brytaren 24 på önskad 

användningstyp (se även ”Inställning av luftmängd”, 
sidan 90).

– Tryck på sprutpistolens manöveromkopplare 5.
Anvisning: När basenheten är inkopplad strömmar alltid luft 
till munstycket .

Urkoppling
– Släpp brytaren 5 och skjut brytaren 24 helt till vänster 

(position ).
– Dra stickproppen ur vägguttaget.

Arbetsanvisningar
Sprutning (se bilderna E –H)
Anvisning: Ta hänsyn till vindriktningen när elverktyget 
används utomhus.
– Utför först en provsprutning och ställ in sprutbilden och 

mängden sprutämne enligt det sprutämne som används. 
(Inställningarna beskrivs i nästa avsnitt)

– Håll sprutpistolen på ett jämnt avstånd på 20 –25 cm lod-
rätt mot objektet.

– Börja spruta utanför sprutytan.
– För sprutpistolen enligt sprutbildens inställning antingen 

tvärs eller upp och ned.
En enhetlig yta bildas om sprutbanorna överlappar var-
andra med 4 – 5 cm.

– Vid sprayning på liggande objekt eller över huvudnivå, håll 
spraypistolen snett och flytta dig bakåt från den sprayade 
ytan.
Snubbelrisk! Observera potentiella hinder i rummet.

– Undvik avbrott i sprutningen inom sprutytan.

En jämn sprutpistolrörelse ger en enhetlig ytkvalitet.
Ett ojämnt avstånd och varierande sprutvinkel leder till kraftig 
bildning av färgdimma och därigenom till skiftande yta.
– Avsluta sprutningen utanför sprutytan.
Spruta aldrig tills behållaren för materialet är slut. Om röret 
inte längre når materialet avbryts strålen och en ojämn yta 
uppstår.
Om material samlas på luftkåpan 2 eller munstyckskåpan, 
rengör komponenterna med medföljande rengöringsborste 
25.

Inställning av sprutbild (se bild I)
Aktivera inte manöveromkopplaren 5 medan luftlocket 
2 ställs in.

– Vrid luftlocket 2 i till önskat läge.

Inställning av sprutvätskemängd (se bild J)
(PAINTVolume)
– Vrid reglaget 4 för att ställa in önskad sprutmaterialmängd:

Steg 1/2/3: användning ”trä”,
Steg 3/4/5: användning ”vägg”.

Luftlock Sprutstråle Användning
lodrät platt stråle 
för horisontell 
arbetsriktning

vågrät platt stråle 
för vertikal arbets-
riktning

Rund stråle för 
hörn, kanter och 
svårtillgängliga plat-
ser

Mängd sprutämne Inställning
För mycket sprutämne på 
sprutytan:

Mängden sprutämne skall 
minskas.
– Ställ in en nivå lägre.

För tunnt skikt sprutämne på 
sprutytan:

Mängden sprutämne skall 
ökas.
– Ställ in en nivå högre.
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Inställning av luftmängd (se bild D)
(AIRVolume)
– Ställ in brytaren 24 till passande användningstyp för att 

ställa in rätt luftmängd och tryck för det sprutmaterial som 
ska användas. 

Arbetspauser och transport (se bilder K – L)
För enkel transport av finfördelningssystemet är ett handtag 
22 och en axelrem 21 monterade på basenheten.
Under arbetet kan du hänga basenheten 20 över axeln med 
hjälp av axelremmen 21.
Under arbetspauser kan sprutpistolen 1 ställas av på en jämn 
arbetsyta. Inget sprutmaterial kan rinna ut.

Ställ alltid sprutpistolen upprätt på ett jämnt underlag 
när den är fylld med spraymaterial. Om spraypistolen 
ligger ner kan material träda ut.

Underhåll och service
Underhåll och rengöring

Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på 
elverktyget.
Rengör de enskilda delarna av finfördelningssystemet 
grundligt efter varje användning, särskilt alla kompo-
nenter som leder färg. En fackmässig rengöring är en för-
utsättning för felfri och säker drift av spraypistolen. Vid fel-
aktig eller ofackmässig rengöring förfaller garantin.

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet 
måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad 
serviceverkstad för Bosch-elverktyg.

Rengöring (se bild M)
Rengör sprutpistolen och sprutämnesbehållaren med lämp-
ligt förtunningsmedel (lösningsmedel eller vatten) för det 
använda sprutämnet.
Rengör aldrig hålen för munstycke och luft på sprutpistolen 
med vassa föremål.
– Stäng av basenheten 20.
– Ta från basenheten 20 och från sprutpistolen 1 luftslangen 

18 (ett kvarts varv med bajonettlåset 19 motsols; dra bajo-
nettlåset 19 från anslutningen 8/27).

– Rengör basenheten vid behov med en trasa doppad i för-
tunningsmedel och ta bort basenheten 20 och luftslangen 
18 från rengöringens omedelbara närhet.

– Tryck på brytaren 5 på sprutpistolen så att sprutmaterialet 
kan rinna tillbaka ner i behållaren.

– Skruva av behållaren 7 och töm resten av sprutmaterialet 
tillbaka i originalsprutmaterialet.

– Fyll på behållaren 7 till hälften med förtunningsmedel (lös-
ningsmedel eller vatten) och sätt den på sprutpistolen igen 
1. 

– Skaka sprutpistolen flera gånger.
– Skruva av behållaren 7 och töm den helt i en tom material-

behållare.
– Demontera överfallsmuttern 3, luftkåpan 2, munstyckskå-

pan 9/10 och röret 15 med behållarpackningen 14.
– Rengör alla färgledande delar i en behållare med förtun-

ningsmedel med en rengöringsborste 25 eller en vanlig 
diskborste.
Rengör även färgkanalen 17 på sprutpistolen 1.

– Kontrollera att stigröret 15 och behållartätningen 14 inte 
innehåller sprutmaterial och att de är oskadade.
Rengör vid behov behållarpackningen 14 igen med förtun-
ningsmedel.
Rengör avluftningshålet 16 med rengöringsborsten 25.

– Rengör behållaren och sprutpistolen utvändigt med en 
trasa som fuktats med förtunningsmedel.

– Rengör vid behov påfyllningssilen 11 grundligt med förtun-
ningsmedel.

– Låt alla delar torka innan de monteras.
– Montera finfördelningssystemet igen i omvänd ordnings-

följd.

Rengöra luftfiltret (se bild N)
Luftfiltret 29 måste rengöras då och då. Om luftfiltret är 
mycket smutsigt måste det bytas ut.
– Öppna luftfilterkåpan 26.
– Ta av luftfiltret 29.
– Lättare smuts:

Knacka på luftfiltret 29.
eller
Envis smuts:
Rengör luftfiltret 29 under rinnande vatten och låt det 
torka ordentligt för att undvika mögelbildning.
eller
Byt ut luftfiltret 29.

– Sätt in luftfiltret igen.
– Stäng luftfilterkåpan 26 igen.

Avfallshantering
Förtunningsmedel och rester av sprutämnet måste omhän-
dertas på miljövänligt sätt. Beakta tillverkarens avfallshante-
ringsinstruktioner och de lokala föreskrifterna för specialav-
fall.
Miljöskadliga kemikalier får inte komma ut på marken, i grund-
vatten eller vatten. Miljöfarliga kemikalier får aldrig hällas i 
avloppssystemet!

Lagring
– Rengör finfördelningssystemet grundligt och ta bort behål-

laren 7 från sprutpistolen 1.

Från Användningsfall 
”trä”

Användningsfall 
”vägg”

Tunnflytande sprut-
material

Trögflytande sprut-
material
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Åtgärder vid störningar
Problem Orsak Åtgärd
Sprutämnet täcker inte korrekt För liten mängd sprutämne Vrid reglaget 4 i riktning mot nivå 5

Avståndet till ytan är för stort Minska sprutavståndet
Otillräcklig mängd sprutämne på ytan, ytan 
sprutad för få gånger

Spruta fler gånger över ytan

Sprutämnet är trögflytande Förtunna på nytt sprutmaterialet och prov-
spruta

Sprutämnet rinner efter applice-
ringen

För mycket sprutämne appliceras Vrid reglaget 4 i riktning mot nivå 1
Avståndet till ytan är för litet Öka sprutavståndet
Sprutämnet är för lättflytande Tillsätt ursprungligt sprutämne
Samma ställe har sprutats för många gånger Ta bort färgen och undvik att spruta över 

samma ställe lika ofta vid nästa försök.
För stor finfördelning För mycket sprutämne Vrid reglaget 4 i riktning mot nivå 1

För liten luftmängd Skjut reglaget 24 till höger
Vit munstyckskåpa 9 monterad (för stor 
munstycksdiameter)

Montera den grå munstyckskåpan 10

Munstycksnålen 13 är nedsmutsad Rengör munstycksnålen
Sprutämnet är trögflytande Förtunna på nytt sprutmaterialet och prov-

spruta
Luftfiltret 29 är kraftigt nedsmutsat Byte av luftfilter

För tät färgdimma För mycket sprutämne appliceras Vrid reglaget 4 i riktning mot nivå 1
För stor luftmängd Skjut reglaget 24 till vänster
Avståndet till ytan är för stort Minska sprutavståndet

Strålen pulserar För låg sprutämnesnivå i behållaren Fyll på sprutämne
Avluftningshål 16 på röret 15 igensatt Rengör rör och avluftningshål
Stigröret 15 är löst Fäst stigröret
Munstyckskåpan 9/10 sitter löst Dra åt munstyckskåpa 9/10
Luftfiltret 29 är kraftigt nedsmutsat Byte av luftfilter
Sprutämnet är trögflytande Förtunna på nytt sprutmaterialet och prov-

spruta
Sprutämne efterdroppar ur mun-
stycket

Avlagringar av sprutmaterial hos munstycke, 
munstycksnål 13 och luftkåpa 2

Rengör munstycke, munstycksnål och luft-
kåpa

Munstycket  är löst Dra åt munstyckskåpa 9/10
Inget sprutämne kommer ut ur 
munstycket

Brytaren 24 står i position Ställ brytaren 24 på användningstyp ”trä” 
eller ”vägg”

Ingen tryckökning i behållaren 7 Vrid behållaren 7 i riktning mot stäng-
ningssymbolen tills förslutningsringen 
6 snäpper fast hörbart

Stigröret 15 är löst Fäst stigröret
Munstycksnålen 13 igensatt Rengör munstycksnålen
Stigröret 15 är tilltäppt Rengör stigröret
Avluftningshål 16 på röret 15 igensatt Rengör rör och avluftningshål
Behållartätningen 14 saknas eller är skadad Skjut in en (ny) behållarpackning över röret i 

spåret
Sprutämnet är trögflytande Förtunna på nytt sprutmaterialet och prov-

spruta
Sprutmaterial smutsigt (färgklumpar) Töm sprutpistolen helt och rengör den; fyll 

på sprutmaterial vid påfyllning genom påfyll-
ningssilen
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