
Sikkerhetsforanstaltninger. 

 

 

1. Da den luftløse maling sprøyten er et høytrykks redskap, kan enhver uoppmerksomhet eller feilaktig 

bruk eller vedlikehold av ditt verktøy, resultere i skade på selve verktøy eller alvorlig personlig skade. Så 

før du bruker din sprøyter vær sikker på at du har lest, forstått fullt ut og vil følge alle de sikkerhets og 

betjenings instrukser som er gitt i denne manual. 

2. Vær sikker på at arbeids stedet er i orden uten rot, med tilstrekkelig siktbarhet og godt ventilert. 

3. Vær sikker på at sprøyter og maling boks er plassert forsvarlig under arbeidet. Vær sikker på at alle 

ledninger, skjøte ledinger og slanger er langt fra skarpe gjenstander. 

4. Stå alltid støtt og med god balanse når du bruker sprøyten. Være spesielt oppmerksom når du arbeider i 

høyder (f. eks på stillas). 

5. Vær sikker på at kraft kilden er forsvarlig jordet og motsvarer motorens merkedata på din sprøyter. Hvis 

du trenger en skjøteledning bruk en som er sterk nok, da en ledning med for svak volt vil forårsake stort 

fall i linjens volt og forårsake tap av elektrisitet og overoppheting. 

6. Før du kobler opp din sprøyter til kraft kilden, sjekk slangene for kutt, lekkasjer, slitasje eller skader eller 

bevegelse av koblinger.  Sjekk alle ventiler, kontroller og blinklys for å være sikker på at de fungerer 

korrekt. 

7. Vær sikker på at den hydrauliske oljen i pumpen er ren og at det er nok av den.  Å starte sprøyten uten 

tilstrekkelig olje er ikke tillatt. 

8. For å forhindre fortidlig slitasje av sprøyten og til og med svikt i utstyret, undersøk at maling og 

løsningsmidler som skal brukes med sprøyten er rene og fri for urenheter. 

9. Hold øye med sprøyte trykket indikert i målerinstrumentet for press. Pass på at det ikke overskrider 

22.5-MPa. Vær sikker på å bruke slange for høyt trykk fra leverandøren. 

10. Rett aldri selve sprøyten mot noen del av kroppen. Tillat aldri at noen del av kroppen kommer i kontakt 

med den flytende strømmen. 

11.  Ikke bruk denne sprøyten  til å sprøyte etsende eller giftige løsningsmidler (syre, banan olje, pesticider, 

gjødsel osv.) 

12. Hold sprøyten fri fra opphetings kilder. Ikke spis eller røk når utstyret er i bruk. 

13.  Etter hver bruk, lett trykket i systemet før motoren blir slått av.  Deretter rengjør (alle delene som 

malingen har strømmet igjennom) med vann eller andre hensiktsmessige løsningsmidler. 

14.  Transporter ikke sprøyten med strøm på.  Frakobl kraft kilden før rengjøring eller før det gjøres noe 

vedlikehold.  Ikke la motoren eller støpselet komme i kontakt med vann, maling eller løsemidler. 

15.  Ikke modifiser sprøyten på noen måte uten godkjenning.  Bruk bare originale eller autoriserte deler til 

utskiftning. 

 

 

 

 

 



·Model:M819-A 

·Motor kraftr: 7/8 HP 

·strøm: 220-240V/50Hz or ·110V/60Hz 

·Max trykk: 200bar/2856PSI 

·kapasitet: 1.9 L/min 

·slange lengde: 15M 

·Type hydraulikk olje: Anti-wear hydraulic oil ISO VG46 

·vekt.: 28.5KG. 

 

K L A R G J Ø R I N G. 

1. Fest  måleinstrumentet for trykket,  åpne opp den støvtette proppen på inntaks ventilen (fig. 1). 

 

 
Fig. 1 

  
2. Sett høytrykks slangen på uttaks ventilen, og inntaks slangen på inntaks ventilen, stram dem til. Løs så hoved/sprøyte 

ventilen og åpne opp trykk ventilen.  (fig. 2). 



 

Fig.2 
 

Klargjøring før sprøyting. 

Sett tilførsels slangen i en bøtte med noe vann i, skru på motoren og trykk på den assisterende manuelle ventilen gjentatte

ganger for å hjelpe med å suge opp veske. På få sekunder vil vannet begynne å renne opp gjennom røret, og renne ut fra

utløps ventilen, stram utløps ventilen og stram så trykk ventilen.  Når trykket når opp til rundt 22.5MPa, sjekk hvis det er

noen lekkasje på uttaks slangen.  Hvis den ikke lekker, åpne opp sprøytepistolen og prøv en test sprøyt. 

 



 

Fig. 3 

instrukser. 

 

1. Når man sprøyter maling, hold sprøyte pistolen opprett mot overflaten av malingsobjektet og hold en konstant 

sprøyteavstand på 350 – 400 mm. (fig 4). 

2. Beveg pistolen før man trykker på utløseren, likeledes beveg pistolen når man sprøyter. Til sist løsgjør 

utløseren og stopp bevegelse straks. Juster bevegelses hastighet i overensstemmelse med tykkelsen på 

malingen, trykket på sprøytingen og  avstanden mellom pistolen og malings objektet. 

3. For å få en intakt og glatt overflate, sprøyt fra henholdsvis  plant og vertikalt hold. Sprøytetiden vil variere 

med forskjelling malingssorter. Sprøyt for annen gang når den første malingen er tørr. 

 



 

Begin spraying           on well spray         stop spraying 

(Fig.4) 

  
4. I løpet av sprøytingen hvis du behøver å stoppe i flere minutter, løs på trykkventilen og roter hovedventilen 

mot klokken (mot venstre), slå så av motoren. Legg sprøyte toppen i en oppløsning i tilfellet av 

malingstilstopping i sprøyte toppen. Når sprøyte toppen er tilstoppet drei den 180 grader flere ganger, så sett 

den tilbake til stillingen for sprøyting. 

 

 

Fig.5  
Slå av maskinen. (fig 5.) 

Etter sprøyting, roter trykkventilen mot klokken (venstre), løs grepet på hovedventilen og slå av maskinen etter at

trykkviseren viser ”0”. 

 

............................................................................................ 

Rensing, vedlikehold og oppbevaring. 

 

1. Etter sprøyting rengjør maskingen for å unngå herding og tilstopping. 

2. Rens pistolfilteret etter at maskinen har vært i bruk en tid. Løs slange forbindelsen og korkplaten, skru av pistol 

håndtaket ta ut pistol filteret og rens det og så sett det hele tilbake på plass. Bytt pistolfilteret når det er skadet. 

Vask maskinen med relevante løsemidler for forskjellige sorter maling. 



 

 

Fig.6 
3. (fig 6) Under sprøyting sjekk og rens innsugingsfilteret i tide før maling blokker det til. Vanligvis rens det en gang 

etter hvert bruk. 

4. Sjekk i tide om noen festede deler har løsnet og om tette deler har noen lekkasje. 

5. Vanligvis etter tre måneders bruk av maskinen ta opp pumpe lokket og sjekk om den hydrauliske oljen er ren og 

om det er nok olje.  Fyll på olje om det er for lite skift olje om den ikke er ren. Rens oljebeholderen og pump 

med diesel olje for man skifter til hydraulisk olje, og så fyll på hydraulisk olje til 85% av beholderens kapasitet. 

6. Hvis du bruker denne maskinen den andre dagen er det ikke nødvendig å rense den, dypp innsugingsslangen og 

tippen i maling.  For lenger oppbevaring, tøm væsken i maskinen og pakk den godt. Oppbevar på et tørt og godt 

ventilert sted og la den ikke bli klemt mellom andre ting. 

 

 

Problemer. 

 

      De normale problemene for maskinen er: 

 

1. Maskinen tar ikke opp væske. 

2. Den sprøyter ikke. 

3. Vennligst prøve følgende løsninger: 

1. Prøv om inntaks ventilen er klebrig eller lekker. Hvis inntaks ventilen kleber (se fig. 1.) skyv den støvsikre 

pluggen inn i inntaksventilen, så fyll vann i inntaksventil og se om den lekker, hvis den lekker kontakt 

leverandøren for å skifte den. 



 

 
Fig.7 

2. Sjekk om membranen er skadet , og hvis den er skadet kommer olje ut fra utløps slangen når den absorberer væske, i 

tillegg sjekk om det er hydraulisk olje i pumpen. Sett denne maskinen tilbake, løs fire faste bolter på ventil enheten, 

fjern dem og ta ut membranen for å skifte den. 

 

Det er ikke nødvendig å ta ut luft etter å ha skiftet membran.  Vennligst gjør følgende: Løsn kobber mutter på

trykkventilen, sett på motoren flere ganger til luften er ute.  For å sjekke om luften er ute, stram kobber mutter på 

trykkventilen, fjern inntaksventilen og strekk fingeren inn i hullet i midten på inntaks ventilen. Ta forsiktig på membranen

og føl om det vibrerer, det betyr at det ikke er luft inni den. I motsatt fall gjenta det ovenstående. 

 

 

Fig.8 

............................................................................................ 

Andre problemer. 

 Hvis hovedventilen lekker flytende veske hoper seg opp i uttaks slangen når ventilen er stengt. 

 



1. Lukk opp og steng av sprøyte ventilen i tide til å se om indre deler av sprøyte ventilen er låst. Ta ut pakningen for 

å inspisere at overflaten og hele bunnen av sprøyte ventilen er jevn. Skift pakningen hvis den ikke er i orden. 

Kontakt leverandør for å hevde at hele bunnen av sprøyte ventilen ikke er i orden. (fig 9). 

2. Lekkasje mellom ventil monteringen og pumpen. 

1) sjekk om de fire boltene er løse. 

2) Skift ventil monteringen hvis tettingskornene er skadet (fig 10) 

3. Kontakt produsenten hvis det forekommer oljelekkasje i motoren, ingen hydraulisk olje i pumpen eller motoren 

går ikke. 

 

 
Fig.9 

 
Fig.10 

 

 



 
Fig 11. Splitt tegning av deler og liste over deler. Hele maskinen 

NO.   DESCRIPTION Q’TY NO. DESCRIPTION Q’TY 
1 Gun 1 6 Inlet hose 1 
2 Hydraulic pump 1 7 Outlet hose 1 
3 Valve assembly 1 8 Filter 1 
4 Pressure valve 1 9 Flame 1 
5 Motor 1 10 Handle 1 

............................................................................................ 



 
Fig 12.  Ventil enheten. 

NO.  DESCRIPTION Q’TY NO.  DESCRIPTION Q’TY 
11 Outlet valve 1 15 Manual 

assistant valve 
1 

12 Plastic packer 1 16 Inlet valve 1 
13 Prime/spray 

valve 
1 17 Pressure gauge 1 

14 Connector of 
outlet hose 

1 18 Valve block 1 

............................................................................................ 



 
Fig 13. Sprøyte pistolen. 

 

NO. DESCRIPTION Q’TY NO. DESCRIPTION Q’TY 
19 Spray tip 1 27 Housing 1 
20 Tip support 1 28 Gun filter 1 
21 Valve seat 1 29 Gun handle 1 
22 Valve stem 1 30 Hook plate 1 
23 Trigger pin 1 31 Hose connector 1 
24 Nut  1 32 Trigger guard 1 
25 Retainer block 1 33 Gun trigger 1 
26 Thrust pin 2 34 Tip guard & 

base 
1 

  

 
 


