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VŠEOBECNÉ POKYNY

Pozor: Pomoc� př�stroje Handi�Roller® lze zpracovávat jen tekutiny na bázi
vody a barvy ředitelné vodou, např. latexové, dispersn� a akrylátové,
protože ne všechny jeho součásti jsou odolné proti působen�
rozpouštědel. Aby bylo možno zajistit dlouhou životnost př�stroje
Handi�Rollers®, je po každém použit� nutno pracovn� části př�stroje
ihned důkladně vyčistit.

PŘÍPRAVA
� Sestavte barvic� váleček a vnitřn� váleček
� Tento d�l upevněte na třmen válečku. Důležité je, aby tento d�l řádně zaklapnul do upevňovac�ch háčků

(a).
� Stiskněte tlač�tka rychlouzávěru (a) a upevněte třmen válečku k násadě (b).
� Silnějš� konec sac� trubice prostrčte upevňovac� sponou.
� Sponu se sac� trubic� upevněte k okraji nádoby s barvou a sac� trubici zasuňte ke dnu nádoby.

PLNĚNÍ VÁLCE PRO BARVU
� Přep�nač na držadle přesuňte do polohy plněn� "FILL".
� Jednou rukou stiskněte plnic� ventil na sac� trubici a současně druhou rukou přitáhněte p�stn� tyč

dozadu, aby se barva nasála do válce pro barvu.

NAPLNĚNÍ BARVICÍHO VÁLEČKU
� Přep�nač na držadle přesuňte do polohy plněn� "FILL" a posuňte p�stn� tyč dopředu tak daleko, až je na

barvic�m válečku vidět barvu.
	 Přep�nač na držadle přesuňte do pracovn� polohy "APPLY" a začněte s nanášen�m barvy. Když již na

válečku nen� dostatek barvy, aktivujte vypouštěc� tlač�tko.

Nepřesycujte barvic� váleček barvou. Podle potřeby Handi�Roller® doplňujte.
Při přestávkách v práci kratš�ch než 4 hodiny ihned vložte barvic� váleček do plastového sáčku
a vzduchotěsně stáhněte provázkem.

ČIŠTĚNÍ
K čištěn� použ�vejte pouze vodu. Vhodné je použit� vlažné vody s malým množstv�m myc�ho
prostředku.


 Přep�nač na základn�m př�stroji přesuňte do polohy plněn� "FILL" a p�stn� tyč přitáhněte dozadu, aby
se barva, která je ve třmenu válečku, nasála zpět do válce pro barvu.

� Př�stroj Handi�Roller® nasa�te plnic�m ventilem na sac� potrub� a p�stn� tyč posuňte dopředu. Přitom
se zbývaj�c� barva vytlač� zpět do nádoby s barvou.

� Stiskněte tlač�tko rychlouzávěru (a) a sejměte barvic� váleček z třmenu válečku.
Pomoc� palce (b) sejměte uzav�rac� krytku z vnitřn�ho válečku. Nyn� vytlačte vnitřn� váleček ven směrem
k opačnému konci. Vyčistěte jednotlivé d�ly vodou.

 Sejměte sac� trubici z upevňovac� spony a nasa�te ji do plnic�ho ventilu. 
Sac� trubici ponořte do vody a p�stn� tyč� pohybujte cca 5krát na jednu a druhou stranu. 
Nyn� odstraňte sac� trubici z plnic�ho ventilu.
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� Ponořte plnic� ventil a třmen válečku do vody a p�stn� tyč� pohybujte cca 5krát na jednu a druhou
stranu. Poté sejměte třmen válečku.

� Ponořte m�sto spoje mezi třmenem válečku a základn�m př�strojem do vody a p�stn� tyč� pohybujte cca
5krát na jednu a druhou stranu.

SKLADOVÁNÍ
� Velkou přesuvnou matici před držadlem otočte proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnila. Poté

vytáhněte p�st z válce pro barvu.
� O�kroužky na předn�m d�lu p�stu rovnoměrně namažte tukem.
� Důkladně očistěte a namažte tukem těsnic� kroužky (a) a O�kroužky (b) a ostatn� znázorněná m�sta na

třmenu válečku.

� Přesuvnou matici na plnic�m ventilu otevřete otočen�m
proti směru hodinových ručiček.

� Pojistnou podložku a pryžový ventil vyjměte z tělesa
ventilu.

� Jednotlivé d�ly pečlivě očistěte vodou.

� Pryžový ventil a pojistnou podložku opět vložte.

� Přesuvnou matici opět nasa�te na těleso ventilu.

Handi�Roller®

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ
A. Barva vytéká z třmenu válečku

B. P�stn� tyč� lze obt�žně
pohybovat

C. Válec pro barvu nelze naplnit 
barvou nebo ventil propoušt�

Přesuvná matice

Pojistná podložka

Pryžový ventil

Těleso ventilu

M�sto spojen�

1. Těsněn� na třmenu válečku je
nesprávně namontováno.

2. Těsněn� a uzav�rac� krytka nejsou
řádně vyčištěny.

3. O�kroužek a m�sto spojen� nejsou
vyčištěny.

4. Zbytky barvy na m�stech spojů.
5. O�kroužky jsou poškozené nebo

chyběj�.
6. Barvic� váleček je opotřeben nebo

poškozen.
7. Uzav�rac� krytka je opotřebena nebo

poškozena.
8. Třmen válečku je opotřeben.
1. O�kroužky nebo p�stn� tyč nejsou

namazány tukem.
1. Zbytky barvy na plnic�m ventilu

1. Otočte těsněn�.

2. Vyčistěte a namažte.

3. Vyčistěte a namažte.

4. Vyčistěte m�sta spojen�.
5. Vyměňte O�kroužky.

6. Vyměňte barvic� váleček.

7. Vyměňte vnitřn� váleček
nebo uzav�rac� krytku.

8. Vyměňte třmen válečku.
1. O�kroužky nebo p�stn� tyč

namažte tukem.
1. Sac� trubici nasa�te do

plnic�ho ventilu a několikrát
otočte, aby se uvolnily
zbytky barvy.

2. Jestliže problém trvá i
nadále, vyčistěte plnic� ventil
způsobem vysvětleným n�že.
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* Takto označené součásti mohou být objednány jen jako sada

Pozor: Když po dlouhodobém použ�ván� lze při plněn� p�stn� tyč� pohybovat jen obt�žně, naneste
dostatečné množstv� vazel�ny na O�kroužky na předn�m konci p�stn� tyče. Sáček s
vazel�nou je přiložen k výrobku.

Handi�Roller®

Seznam součást�
Součást Popis Č. zbož� Počet
1,3gs Vnitřn� váleček a uzav�rac� krytka* 0514118 1
2 Barvic� váleček 0998230 1
4,5,6 Těsněn�, třmen válečku, O�kroužek* 0514150 1
4,6 Těsněn� a O�kroužek 0514112 1
7 O�kroužek 9871022 2
8 Válec pro barvu ������������ 1
9 P�stn� tyč ������������ 1
10 Přesuvná matice 0284398 1
11 Pojistná podložka 0284395 1
12 Pryžový ventil 0284435 1
13,14 Nasávac� soustava* 0284293 1

2 roky záruky

Platnost záruky jsou 2 roky, poč�táno ode dne nákupu (datum na pokladn� stvrzence).
Záruka se vztahuje a je omezena na bezplatné odstraněn� nedostatků, které prokazatelně vyplývaj� 
z použit� nesprávných materiálů při výrobě nebo závad montáže, nebo na výměnu vadných d�lů. Použit�
nebo uveden� do provozu, stejně jako svépomocně prováděná montáž nebo opravy, při nichž nen�
postupováno v souladu s naš�m návodem k obsluze, vylučuj� nárok na záruku. Ze záruky jsou rovněž
vyloučeny d�ly podléhaj�c� opotřeben�. Ze záruky je rovněž vyloučeno použit� pro živnostenské podnikán�.
Vyhrazujeme si výslovné právo na plněn� ze záruky. Záruka zaniká, jestliže byl př�stroj otevřen jinými
osobami než servisn�m personálem firmy WAGNER. Na poškozen� při přepravě, prac�ch na údržbě 
a rovněž poškozen� a poruchy vzniklé v důsledku nedostatečné údržby se záruky rovněž nevztahuj�. Jako
doklad o nabyt� př�stroje mus� být při uplatněn� nároku na plněn� ze záruky předložen originál dokladu 
o nákupu. Pokud to zákon umožňuje, vylučujeme záruku za jakékoli zraněn� osob, poškozen� věc� 
a následných škod, zejména tehdy, jestliže je př�stroj použ�ván jinak než pro účely stanovené v návodu 
k obsluze, nen� uváděn do provozu podle našeho návodu k obsluze nebo je neodborně svépomocně
upravován nebo udržován. Práce na opravách nebo údržbě, při nichž bude postupováno tak jak je
uváděno v tomto návodu k obsluze, si vyhrazujeme provádět v podniku. V př�padě záručn�ch nebo jiných
oprav se laskavě obracejte na naše prodejn� m�sta.
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