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Control 150 M SFELSÖKNING SPRUTNING
I nedanstående avsnitt behandlas några mindre problem, som 
kan uppstå vid sprutning. När något av dessa problem uppstår, 
påverkas arbetsmaterialets flöde och därmed sprutbilden, eller 
också kommer inget sprutmaterial från pistolen.  
Följ anvisningarna på denna sida för att åtgärda något av 
dessa problem.

AVLÄGSNA STOPP I SPRUTMUNSTYCKET

VARNING
Försök under inga förhållanden att avlägsna 
igensättningen av munstycket med fingerspetsen.

FÖRSIKTIGHET

Använd inga nålar eller andra spetsiga föremål för 
rengöring av spetsen. Hårdmetallspetsen kan skadas.
Om sprutbilden är oregelbunden eller om det inte kommer 
ut något sprutmaterial vid intryckt handtag, måste följande 
steg utföras:

1) Stäng av pumpen, släpp avtryckarhandtaget och säkra 
pistolen.

O

2) Vrid den svängbara spetsen 180°, så att pilen pekar i 
riktning mot pistolens baksida.

Om sprutmunstycket står 
under tryck, kan det vara 
svårt att skruva det. Vrid 
PRIME/SPRAYomkopplaren 
till PRIME-läget och dra i 
pistolens avtryckarhandtag. 
Därmed släpps trycket ut och 
det går lätt att skruva spetsen.
3) Vrid PRIME/SPRAY-

omkopplaren till SPRAY-
läget.

4) Avsäkra sprutpistolen, rikta den mot en träbit eller ett 
papper och dra i avtryckarhandtaget. På det här sättet 
kan man med hjälp av trycket i sprutslangen blåsa ut 
det hinder som orsakar igensättningen. När dysan är fri, 
kommer färg ut under högt tryck.

Utför arbetsmomenten i nästa spalt om det fortfarande 
inte kommer någon färg ur sprutmunstycket.

5) Släpp avtryckarhandtaget 
och säkra pistolen.

6) Vrid dysan så att pilen pekar 
framåt igen (SPRAY-läget)

7) Avsäkra pistolen och fortsätt spruta.

AVLÄGSNA STOPP I SPRUTPISTOLFILTRET
Filtret måste rengöras varje gång sprutan används. 
Vid sprutning med tjockflytande färger måste filtret 
ev. rengöras oftare.

1) Utför stegen under rubriken Släppa ut trycket (sid 26).
2) Lossa avtryckarhandtagets styrning från filterhuset 

genom att dra styrningen framåt från filterhuset. Skruva 
av huset.

Hål

Övre 
�lterände
(avsmalnad)

Hus
Filter

Sprutskydd

3) Avlägsna filtret ur sprutpistolhuset och rengör det med 
en lämplig rengöringslösning (varmt såpvatten).

Kontrollera vid rengöring av filtret att det inte finns 
sediment i sprutmaterialet. Se Sila färgen, (sid 26).

4) Kontrollera att det inte finns några hål i filtret (se figur 
ovan). Byt filter om det finns några hål.

FÖRSIKTIGHET

RÖR ALDRIG VID FILTRET MED ETT VASST FÖREMÅL!

5) Sätt i det rengjorda filtret med den avsmalnande 
änden uppåt i pistolen.

Den avsmalnade änden av filtret måste sättas in i 
pistolen åt rätt håll. Annars kan det hända att det blir 
stopp i dysan eller att inget sprutmaterial kommer ut 
ur pistolen.

6) Skruva på huset igen och tryck fast avtryckarhandtagets 
styrning på huset igen.

AVLÄGSNA STOPP I INLOPPSFILTRET
1) Utför stegen under rubriken Släppa ut trycket (sid 26).
2) Töm tanken helt och hållet (se avsnittet Tömma tanken, 

sid 30).

3) Avlägsna inloppsfiltret från 
tanken. För att lossa filtret 
behövs ev en skruvmejsel.

4) Rengör inloppsfiltret med en 
lämplig rengöringslösning 
(varmt såpvatten).

5) Sätt i filtret igen.

Inlopps-
�lter

Om du fortfarande har problem efter att ha utfört de 
moment som beskrivs på den här sidan, finns ytterligare 
information på sidan FELSÖKNING (sid 34)
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Control 150 MS FELSÖKNING

VARNING
Anläggningen måste alltid göras trycklös före 
underhållsarbeten (se SLÄPPA UT TRYCKET, sid 26).

PROBLEM ORSAK ÅTGÄRDER
A.  Sprutan startar inte. 1) Stickkontakten är inte ansluten till 

vägguttaget.
2) TILL/FRÅN-brytaren står på FRÅN.
3) Sprutan stängs av, eftersom trycket 

fortfarande är tillräckligt. 

4) Ingen ström i vägguttaget.
5) Förlängningskabeln är skadad eller har för 

liten area.
6) Motorn är defekt.

1) Anslut nätkabeln. 

2) Ställ TILL/FRÅN-brytaren på TILL
3) Motor startar eller stängs av under sprutning beroende 

på hur mycket tryck som behövs. Detta är normalt.  
Fortsätt att spruta.

4) Kontrollera spänningsförsörjningen noggrant.
5) Byt förlängningskabel. 

6) Ta sprutan till en verkstad, som är auktoriserad av Wagner.
B.  Sprutan startar men den 

suger inte upp någon 
färg när PRIME/SPRAY- 
omkopplaren vrids till 
PRIME-läget.

1) Anläggningen är inte luftad eller läcker.
2) Tanken är tom.
3) Sprutan står inte på golvet.
4) Stopp i inloppsfiltret.
5) Inlopps- eller utloppsventilen kärvar. 

 

6) Inloppsventilen är sliten eller skadad.
7) Stopp i PRIME/SPRAY-ventilen.

1) Försök att lufta anläggningen igen.
2) Fyll på tanken.
3) Ställ sprutan på golvet.
4) Rengör inloppsfiltret.
5) Rengör in- och utloppsventilerna och byt slitna delar. 

Inloppsventilen är ev. igensatt av gamla färgrester. Tryck på 
inloppsfiltrets hake för att lossa den. 

6) Sätt i inloppsventilen igen.
7) Ta sprutan till en verkstad, som är auktoriserad av Wagner.

C.  Sprutan suger upp färg, 
men när man drar i 
avtryckarhandtaget på 
pistolen, sjunker trycket.

1) Slitet sprutmunstycke.
2) Stopp i inloppsfiltret.
3) Stopp i pistol- eller munstycksfiltret. 

4) För tjockflytande eller för grov färg.
5) Igensatt eller sliten utloppsventilsats.
6) Skadad eller sliten inloppsventilsats.

1) Byt sprutmunstycket mot ett nytt.
2) Rengör inloppsfiltret.
3) Rengör eller byt mot ett lämpligt filter. Utbytesfilter bör alltid 

finnas i lager.
4) Späd eller sila färgen.
5) Rengör eller byt utloppsventilsats.
6) Sätt i inloppsventilen igen.

D.  PRIME/SPRAY-ventilen 
står i läge SPRAY och 
sprutmaterial rinner 
genom returslangen.

1) Igensatt eller sliten PRIME/SPRAY-ventil. 1) Ta sprutan till en verkstad, som är auktoriserad av Wagner.

E.  Läckage på sprutpistolen. 1) De inre delarna av pistolen är slitna eller 
igensatta.

1) Ta sprutan till en verkstad, som är auktoriserad av Wagner.

F.   Läckage på 
munstyckshållaren.

1) Sprutmunstycket är fel ihopsatt. 

2) En tätning är sliten.

1) Kontrollera munstyckshållaren och sätt vid behov ihop den 
på rätt sätt.

2) Byt tätning.
G.   Sprutpistolen sprutar inte. 1) Stopp i sprutmunstycket eller pistolfiltret. 

2) Sprutmunstycket är i CLEAN-läget 
(rengöring).

3) PRIME/SPRAY-omkopplaren vreds inte till 
SPRAY-läget.

1) Rengör sprutmunstycke- eller pistolfiltret. Se Avlägsna 
stopp i sprutmunstycket.

2) Ställ sprutmunstycket i SPRAY-läget. 

3) Vrid PRIME/SPRAY-omkopplaren till SPRAY-läget.

H.  Sprutbilden innehåller 
skuggor eller ränder.

1) Stopp i pistol, sprutmunstycke eller 
inloppsfilter.

2) Slitet sprutmunstycke.
3) För tjock färg.
4) Tryckfall.

1) Rengör filtren och sila färgen. 

2) Byt sprutmunstycke.
3) Späd färgen.
4) Se orsaker och åtgärder under problem C.


