
W 670

12

2 3 4

13

14

12

17

 7 6

9

8

10

 7

 5

 12 A

C

 12 B

12

13

11

 12 A

16

15

14

 12 B

4 3 2 119

18



42

W 670NL

Zet het pistool weer in elkaar. (Afb. 5)6) 
Schakel het apparaat in en spuit het oplosmiddel resp. het water in een reservoir of 7) 
op een doek.
Herhaal dit proces tot er helder oplosmiddel resp. water uit de spuitkop komt.8) 
Schakel het apparaat uit en demonteer het pistool.9) 
Draai het reservoir los en maak het leeg. Verwijder de stijgbuis met reservoirafdichting. 10) 
LET OP!  Reinig nooit afdichtingen, membraan en spuit- of lucht-

openingen van het spuitpistool met spitse metalen voorwerpen.  
Luchttoevoerslang en membraan zijn slechts beperkt oplosmiddelbesten-
dig. Niet in oplosmiddel leggen, maar alleen afvegen.

Trek de ventilatieslang (Afb. 12 A, 14) boven van het pistoollichaam af. Draai het 11) 
ventieldeksel (15) los. Verwijder het membraan (16). Reinig alle delen zorgvuldig.
Draai de wartel los en verwijder luchtkap en spuitkop. Reinig luchtkap, spuitkopafdichting 12) 
en spuitkop met kwast en oplosmiddel resp. water (Afb. 12, 5)
Maak de buitenzijde van spuitpistool en reservoir schoon met een in oplosmiddel 13) 
resp. water gedrenkte doek.
Zet alle delen weer in elkaar (zie “Montage”).14) 

Montage
Het apparaat mag uitsluitend met onbeschadigd membraan (Afb. 12 A, 16) worden 
gebruikt. Plaats het membraan met de stift naar boven op het onderste deel van het 
ventiel. Zie daarvoor ook de markering op het pistoollichaam. Breng voorzichtig het 
ventieldeksel aan en draai het vast. Steek de ventilatieslang op het ventieldeksel en op 
de nippel op het pistoollichaam.
Schuif de spuitkopafdichting (Pos. 4) met de groef (sleuf ) naar voren in de spuitkop 
(Afb. 12 B). Breng de spuitkop aan op het pistoollichaam en zoek de juiste positie door deze 
te draaien. Breng de luchtkap aan op de spuitkop en draai deze met de wartel vast.
Steek de reservoirafdichting van onder af op de stijgbuis en schuif deze door tot over 
de kraag. Draai de reservoirafdichting daarbij licht heen en weer. Steek de stijgbuis met 
reservoirafdichting in het pistoollichaam.

Onderhoud 
Vervang afhankelijk van de mate van vervuiling het luchtfilter. Verwijder de afdekking 
van het luchtfilter. (afb. 11, a). Plaats een schoon luchtfilter in de afdekking. De gladde 
zijde van het luchtfilter (Afb. 11, b) moet daarbij naar het apparaat zijn gekeerd. Klik de 
afdekking weer vast in het apparaat.
Belangrijk!  Gebruik het apparaat nooit zonder luchtfilter omdat eventueel aangezogen 

vuil de werking van het apparaat kan beïnvloeden.
Om het pistool gemakkelijker te kunnen monteren, kunt u na het reinigen een ruime 
hoeveelheid smeervet (bijgeleverd) aanbrengen op de Oring van het voorstuk van 
het pistool (Afb. 12, 19).

Reserveonderdelenlijst (Afb. 12)
Pos. Benaming Bestelnr. 

 1 Wartel 0417 319
 2 Luchtkap 2305 129
 3 Spuitkop (2,5 mm) 2305 131
 4 Spuitkopafdichting 0417 706
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Reserveonderdelenlijst (Afb. 12)
 5 Perfect Spray Spuitopzet incl. reservoir 800 ml 0417 914
 6 Pistoolgreep 0414 240
 7 Luchtslang 0414 202
 8 Draagriem 0414 204
 9 Afdekking 2306 766
 10 Luchtfilter 2307 279
 11 Reservoir (800 ml) met deksel 0413 909
 12 Stijgbuis 0417 357
 13 Reservoirafdichting 0417 358
 14 Ventilatieslang                          
 15 Ventieldeksel 2304 027
 16 Membraan
 17 Luchtspuitkop 0414 329
 18 Roerstaaf 2304 419

 Smeervet 9892 550

Het nieuwe CLICK&PAINT SYSTEM biedt met het juist opzetstuk en diverse toebehoren 
voor elke klus het juiste gereedschap.

Accessoires (niet bij levering inbegrepen) 
Benaming Bestelnr. 
HVLPhandgreepverlenging 
Voor het eenvoudig aanbrengen van verf op plafonds en liggende 
objecten 2307 678
Reservoir 800 ml met deksel
Voorkomt het uitdrogen van de verf en het verdampen van het oplosmiddel. 0413 909
Brilliantspuitopzet incl. reservoir 600 ml
Geoptimaliseerd mondstuk en luchtgeleiding voor briljante lakresultaten 0417 932
Perfect Spray Spuitopzet incl. reservoir 800 ml
Voor het snel wisselen van verf. Voor middelgrote en grote voorwerpen en 
meubels. 0417 914
Spuitopzet voor kleine hoeveelheden incl. reservoir 250 ml
Foor filigreine voorwerpen, gedetailleerd en creatief werk.. 0417 918
Perfect Spray Spuitopzet incl. reservoir 1400 ml
Vlot werken op grote voorwerpen zoals blokhutten, garagedeuren. enz. 0417 917
Detail en radiatorspuitopzet met verlengstuk incl. reservoir 600 ml
Voor moeilijk bereikbare plaatsen, b. v. radiatoren, hoekjes in kasten, 
nissen, enz. 0417 915
WallPerfect Spuitopzet incl. reservoir 1800 ml
Voor de verwerking van binnenwandverf 
Wij adviseren om het WallPerfect spuitopzetstuk niet met de W550/W560/
W610 te gebruiken.

2301 734 
 

Meer informatie over de productenreeks van WAGNER voor renovatiewerkzaamheden 
onder www.wagnergroup.com


