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SIKKERHEDSFORSKRIFTER 

 
ARBEJDSOMRÅDE: 

 Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og 
eksplosion. 

 Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. 
 Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter udenfor arbejdsområdet. 
 Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. 
 Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 

PERSONLIG SIKKERHED: 
 Læs altid manualen inden brug. 
 Vær især opmærksom på malersprøjten advarselssymboler. 
 Brug ikke malersprøjten, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. 
 Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller, hvis 

nødvendigt. 
 Brug det rigtige arbejdstøj og skidsikre sko. 
 Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. 
 Lad ikke det, at du bliver vant til malersprøjten føre til uforsigtighed. 

BRUG AF PASNING AF MALERSPØJTEN: 
 Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads og at de fungerer. 
 Kontroller, at alle malersprøjtens dele, især de bevægelige er hele og korrekt monteret. 
 Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid 

kan slukke for malersprøjten. 
 Brug ikke en defekt malersprøjte. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation. 
 Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. 
 Brug kun malersprøjten til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når malersprøjten 

bruges til det, den er konstrueret til. 
 Overskrid ikke malersprøjtens kapacitet. 
 Tag altid fat i malersprøjtens håndtag, når den skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. 
 Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når malersprøjten ikke er i 

brug. 
 Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra malersprøjten, før den startes. 
 Efterlad aldrig malersprøjten ubevogtet, når motoren kører. 
 Rengør malersprøjten efter brug of tilse den regelmæssigt. 

ELSIKKERHED: 
 Udsæt ikke malersprøjten for regn eller fugtighed, hvis den ikke er indkapslede til det. 
 Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. 
 En evt. forlængerledning må ikke være rullet op i tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. 
 Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med 

malersprøjten. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. 
 

Reparation af elektriske dele må kun udføres af en autoriseret elektriker. 
 
 
 
 
 



 

 

 
SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 

 
RISIKO FOR ÅNDEDRÆTSSKADER OG FORGIFTNING: 

 Visse midler/kemikalier er giftige, så læs altid producentens sikkerhedsforskrifter igennem. 
 Rengør ikke malersprøjten med letantændelige væsker, hvis flammepunkt er under 21 grader C. 
 Sprøjt aldrig med ukendte kemikalier, hvis du ikke kender deres farer eller egenskaber. 
 Brug godkendt åndedrætsværn i henhold til maling/kemikalieproducentens anbefalinger. 
 Alle personer, som befinder sig i lokalet skal bruge åndedrætsværn. 
 Arbejd kun i godt ventilerede lokaler. 

RISIKO FOR BRAND OG EKSPLOSION: 
 Brug ikke brandfarlig maling eller kemikalier, hvis flammepunkt er under 21 grader C. 
 Arbejd kun i godt ventilerede lokaler. 
 Arbejd aldrig i nærheden af åben ild eller gløder, f.eks fra cigaretter eller en varm kogeplade. 

RISIKO FOR ØJENSKADER: 
 Brug sikkerhedsbriller/ansigtsmaske 

 
OVERSIGTSBILLEDE 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
INSTALLATION OG MONTERING 

 
 

 Sæt slangen i tilkoblingerne på sprøjtepistolen (A) og pumpeenheden (B) 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

FUNKTIONER 
 

STRØMAFBRYDER: 
Den starter og stopper pumpen. Pumpen må ikke gå i tomgang i en længere periode, men skal slukkes, hvis der er 
en pause i arbejdet eller der ikke skal sprøjtes i længere tid. 
 
TILFØRSELSREGULERING: 
Juster tilførslen ved at dreje: 

 med uret for øget tilførsel 
 mod uret for mindsket tilførsel 

 
INDSTILLING AF SPRØJTEMØNSTRET: 
Sprøjtemønstret kan indstilles på tre forskellige måder ved at dreje mundstykket til det stopper og vinkle de to 
dyser som styrer strålens form. 
A) Skift fra vandret sprøjtemønster til lodret ved at dreje 90 grader mod uret 

B) Skift fra lodret sprøjtemønster til vandret ved at dreje 90 grader med uret. 
ADVARSEL. Fare for pensonskade, tryk aldrig på aftrækkeren når justeringerne justeres. 
 

MALING OG SPRAY 
 

1) Rengør fladen, som skal behandles, for forureninger som snavs, fedt og olie og tildæk alle flader, som ikke 
skal sprøjtemales. 

2) Skru beholderen løs, drej sugeslangen fremad når der skal sprøjtes på vandrette flader og bagud når der 



 

 

sprøjtes opad. Så bliver al væske suget op 
3) Fyld væsken på og skru beholderen fast i sprøjtepistolen 
4) Juster sprøjtepistolen på plads i pumpenheden 
5) Stil pumpeenheden på et rent og jævnt underlag, så den ikke suger støv og snavs op, eller lad den hænge i 

remme over skulderen 
6) Gør sprøjtepistolen fri og ret den mod arbejdsemnet 
7) Start maskinen ved at trykke på afbryderen 
8) Foretag en testsprøjtning på et stykke papir og juster tilførslen 
9) Hold spørjtepisolen i en jævn afstand af ca 25 – 30 cm fra fladen, som skal sprøjtes. Sprøjt med jævne og 

lige vandrette bevægelser uden at hælde med sprøjtepistolen 
10) Lad ikke sprøjtepistolen hælde under bevægelserne. Resultatet bliver dårligt med et ujævnt lag på den 

sprøjtede flade. 
11) Rengør regelmæssigt mundstykke og luftindtaget med opløsningsmiddel eller vand, så væsken kan flyde 

frit 
12) Efter endt arbejde tages stikket ud af stikkontakten og malersprøjten rengøres 

 
OBS. Hvis arbejdet afbrydes – sluk altid for pumpen med afbryderen og sæt sprøjtepistolen i holderen. 

  
ANVENDELSESOMRÅDE 

 
Malersprøjten er en lavtryks malersprøjte fremstillet til: 

 sprøjtemaling af vand- og opløsningsmiddelbaseret maling og lak, som af producenten er godkendt til 
sprøjtemaling. 

 sprøjtning med træbeskyttelsesmidler. 
 undevognsbehandling og motorvask. 
 at anvendes i henhold til instruktionerne i denne brugermanual. 

Malersprøjten er ikke beregnet til: 
 malinger, som skal stryges på f.eks til vævtapeter mm 
 malinger, som indeholder partikler, som er så store, at de stopper mundstykket til f.eks visse typer 

metalmaling, slammaling og brandbeskyttelsesmaling. 
 brandfarlig maling eller væsker, hvis flammepunkt er under 21 grader C. 
 alkaliske eller syreholdige malinger. 

 
 

ANVENDELSE 
 
 

ADVARSEL. RET ALDRIG MALERSPRØJTEN MOD DIG SELV, ANDRE MENNESKER ELLER DYR. 
 
 

 Sørg for god ventilation, når malersprøjten anvendes indendørs. Der må ikke være giftige luftarter i 
nærheden som kan suges ind i maskinen. 

 Når malersprøjten anvendes undendørs, er det vigtigt at have øje for vindretning og vejrforhold. 
 Lad ikke børn bruge malersprøjten. 
 Åbn aldrig malersprøjten. Udfør ikke elektriske reparationer selv. 
 Når sprøjtepistolen ikke er i brug, skal den sættes i holderen på maskinen. 

 
 



 

 

FORBEREDELSE 
 
For at få det bedste resultat, når du maler, skal overfladen først behandles, og malingen skal fortyndes til den rigtige 
viskositet. Rens altid overfladen for snavs, støv og fedt. Flader, som ikke skal males, afdækkes med maskeringstape 
eller beskyttetelsesfollie. Kontroller med producenten, om malingen kan bruges til sprøjtemaling. Bland malingen 
omhyggeligt, så der ikker er klumper eller lignende, som kan stoppe mundstykket og sugeslangen til. 
 
De flester malinger leveres, så der kan males med pensel eller rulle, og skal derfor fortyndes, inden de bruges til 
sprøjtermaling. Følg producentens anbefalinger, når du fortynder, så du får den rigtige viskositet. Kontroller 
viskositeten ved at: 
 
a) fyld DIN-bægeret til kanten 
b) mål den tid malingen er om at tømmes ned i malingbeholderen 
c) sammenlign tiden med anbefalelsetabellen nedenfor. 
 

 
 
 
 
Maling type       DIN sekunder 
Plast- og latexmaling     24 – 28 
Vandbaseret maling      20 – 25 
Grundmaling       24 – 28 
Lak         20 – 25 
Oliebaseret maling      18 – 22 
Emaljiemaling       18 – 22 
Aluminiumsmaling     22 – 25 
Rustbeskyttelsesmiddel     25 – 35 
Træolie        det er ikke nødvendigt at fortynde 
Træbejdse        det er ikke nødvendigt at fortynde. 
Hvis det tog længere tid for malingen at løbe ud af DIN-bægeret end angivet i tabellen skal malingen/væsken 
fortyndes med et af producentens godkendte fortyndingsmiddel. Bland en smule maling indtil den rigtige viskositet 
er opnået. Noter blandingsforholder og bland  derefter resten af malingen, der skal til for at få den samme 
viskositet. Rengør DIN-bægeret efter brug. 
 



 

 

 
FLOVREGULATOR  

 
 

Flovregulatoren bruges til at justere mængden af maling der blæses ud af dysen på sprøjtepistolen . ved opstart på 
en maleopgave justeres flovregulatoren til minimum, mængden kan øges langsomt indtil man har fundet den rette 
mængde af luft og maling til opgaven. Bemærk venligst at det kun er mængden af maling der kan reguleres, 
luftmængden er konstant og kan ikke reguleres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPBEVARING 
 
Kontroller, at malersprøjten er hel og godt rengjort. 

 Opbevar malersprøjten i et tørt og køligt rum utilgængeligt for børn og andre vedkommende. 
 Opbevar altid malersprøjten i omgivelser med en temperatur på mellem 0 og 40 grader C. 
 Opbevar ikke malersprøjten i nærheden af kemikalier, opløsningsmidler eller gødningsmidler. Disse 

produkter er ofte nedbrydende og kan forårsage uoprettelig skade på malersprøjten. 
 

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 
 

1) Sluk malersprøjten. Tryk på aftrækkeren, så al væsken flyder tilbage i beholderen. 
2) Skru beholderen af og tøm den for indhold. 
3) Grovrengør beholderen og sugeslangen med en børste 
4) Fyld opløsningsmiddel eller vand i beholderen og skru låget på. BRUG KUN OPLØSNINGSMIDDEL 

MED ET FLAMMEPUNKT OVER 21 GRADER C!! 
5) Start pumpen og sprøjt opløsningsmidlet ind i beholderen. Gentag proceduren indtil sprøjtepistolen og 

slangen er helt rene. 
6) Sluk pumpen. 
7) Tøm beholderen og tør den og sugeslangen ren. 
8) Rengør sprøjtepistolens ydre med en tør klud, eventuelt let fugtet med vand eller opløsningsmiddel. 
9) Skru møtrikken løs og rengør dyserne og mundstykket. 

 
 
OBS. Rengør aldrig mundstykkerne eller dyserne med en skarp genstand. 
Dyserne sidder fast på møtrikkerne. De kan ikke adskilles. 

 
TEKNISKE DATA 

 
230V 
Effekt: 650 W 
Dysestørrelse: Ø 1.0 mm 
Omdrejninger: 32.000 RPM 
Luftvolumen: 1650 L/min 
Arbejdstryk: 0.14 bar 
Tankkapacitet: 1 L 
Lydtryksniveau: 78.8 dB (A) 
Lydeffektniveau: 91 dB (A) 
Til sprøjtemaling med vand- og opløsningsmiddelbaseret maling og lak, træbeskyttelsesmiddel, undervognbehandling og 
motorvask. 
Leveres med bærerem, 1.5 m slange, DIN bæger, beholder 1 L 
Vægt: 3.25 kg     Mål: 26 x 26 x 28 cm 



 

 

 
FEJLFINDING 

 

Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst. 
 

Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af malersprøjten. 

        Overkrydset skraldespand (standard EN 50419) 
”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og 
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke 
bortskaffes korrekt.  
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den 
krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med 
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.  
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra 
husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”  


