
6 EENVOUDIGE STAPPEN 
1. Verf door een verfzeef halen. 
2. Reservoir vullen met verf met behulp van 
trechter. 
3. Verf verdunnen met wat water of oplosmiddel 
afhankelijk van type verf. 
4. Verf mengen alvorens reservoir aan 
verfspuiter te bevestigen. 
5. Filter op zuigbuis verwijderen bij gebruik van 
latexverf. 
6. Op proef spuiten. Enkele seconden wachten 
totdat verf omhoogkomt in zuigbuis. 
Verdunnen indien nodig. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING VERFSPUITER 
VULLEN 
Giet de gezeefde verf of vloeistof in het productreservoir. 
Verdunnen volgens de richtlijnen voor verdunning. Schroef 
de veiligheidsdop op zijn plaats. Schud het product 
alvorens het reservoir aan de verfspuiter te bevestigen. 
Schud de verfspuiter nooit wanneer het productreservoir 
eraan bevestigd is. 
 
BEVESTIGEN 
Steek de zuigbuis stevig in de onderzijde van de 
verfspuiter. Haal de filterzeef van de onderzijde van 
de zuigbuis af bij gebruik van latexverf en dikke verf. 
Bevestig het productreservoir aan het koppelmechanisme 
door het linksom te draaien. 
 
SPUITEN 
Op proef spuiten op stuk oud materiaal. Wacht lang 
genoeg totdat de verf of vloeistof in de zuigbuis en 
door het mondstuk omhoogkomt. Voeg zo nodig extra 
verdunner toe. Haal de filterzeef van de onderzijde van 
de zuigbuis af bij gebruik van dikkere verf. Schud het 
apparaat niet. De spuitbus is van een luchtopening 
voorzien. Er moet daarom onder een hoek van 90o a 45o 
worden gespoten, anders werkt het apparaat niet. 
 
VERDUNNEN 
Verdun verf en vernis volgens de instructies die door de 
fabrikant ervan zijn bijgeleverd. Volg de richtlijnen voor 
het verdunnen op het achterpaneel van de verpakking 
als er geen instructies van de fabrikant beschikbaar 
zijn. Controleer of het product verdund en gemengd is 
alvorens het reservoir aan de spuitbus te bevestigen. Haal 
de filterzeef van de onderzijde van de zuigbuis af als u 
latexverf of zeer dikke verf spuit. 
VERSTOPPING 
Als het apparaat verstopt raakt of sputtert tijdens het 
spuiten, houd dan uw vinger over het rode inzetstuk 
in de knop en druk de knop een seconde omlaag (u 
ziet belletjes in de vloeistof terwijl de obstructie uit 
het apparaat wordt geduwd). Haal de filterzeef van de 
onderzijde van de zuigbuis af en werp de filterzeef weg. 
Spuit water of oplosmiddelen door de verfspuiter om het 
apparaat te reinigen. Als dit de verstopping niet verhelpt, 
vervang dan de knop omdat er wellicht productresten in 
zijn opgedroogd. 
 
WAAROM WORDT HET APPARAAT KOUD 
Als Preval-spuitbussen koud worden door continu te 
spuiten, merkt u wellicht dat de kracht is afgenomen of 
dat de bus sputtert. Spuit bij kamertemperatuur voor de 
beste resultaten. Laat het apparaat rusten totdat het op 
kamertemperatuur komt alvorens opnieuw te spuiten. 
Als dit niet werkt, wikkel het apparaat dan in een warme 
handdoek en spuit verder. 
 
REINIGEN 
Haal de spuitbus onmiddellijk na gebruik van het 
reservoir af. Plaats een deksel op niet-gebruikte 
vloeistof en sla deze op. Reinig de spuitbus door water of 
oplosmiddelen te spuiten totdat deze schoon is. Als u het 
productreservoir opnieuw gebruikt, reinig deze dan met 
dezelfde verdunner die voor de klep is gebruikt. 
 
OPMERKING: De spuitbus is voorzien van een 
luchtopening. Kantel het apparaat niet meer dan 45°, 
anders kan er vloeistof uit de luchtopening weglopen, 
wat de efficiente werking kan verhinderen. Het 
apparaat schudden verstoort de werking gedurende 
15 seconden. Als dit gebeurt, laat het apparaat dan 
minstens 1 minuut rusten. Schud de verfspuiter nooit 
als het productreservoir aan de verfspuiter is bevestigd. 

 

EASY 6-STEP PROCESS 
1. Strain paint with strainer. 
2. Use funnel to fill product container jar 
with paint. 
3. Thin paint with a little water or solvent 
according to type of paint. 
4. Mix paint prior to attaching product container 
jar to sprayer. 
5. Remove filter on diptube for latex paint. 
6. Test spray. Allow a few seconds for paint to 
draw up diptube. Thin more if needed. 
 
SPRAYER DIRECTIONS 
FILL 
Always strain paints to avoid clogs. Pour strained paint 
or liquid into the product container. Thin according to 
the thinning guidelines. Screw safety cap into place on 
product container. Shake up product prior to attaching 
to 
sprayer. Never shake sprayer when product container is 
attached to sprayer. 
 
ATTACH 
Secure diptube firmly into the bottom of sprayer. 
Remove 
filter at bottom of diptube for latex paints and thick 
paints. Attach product container into coupler of sprayer 
by turning counter-clockwise. 
 
SPRAY 
Test spray on a piece of scrap. Allow sufficient time 
for product to flow up diptube and through nozzle of 
sprayer. Add additional thinner as needed. Remove 
filter 
from the bottom of diptube for thicker paints. Do not 
shake after product container is attached to sprayer. 
Sprayer is vented and, therefore, spraying between a 
90o angle and 45o angle above the horizontal is 
required 
or the sprayer will not work. 
 
THINNING 
Thin paints and finishes using instructions supplied by 
the manufacturer. Follow the thinning guide on the 
back 
panel of the package, if manufacturer’s instructions are 
not available. Verify that product is thinned and mixed 
prior to attaching product container to sprayer. If you 
are 
spraying latex paints or very thick paints, remove filter 
from the bottom of diptube. 
 
CLOGGING 
Should sprayer clog or sputter while spraying, hold 
your finger over the red insert in the button and push 
the button down for a second. You will see bubbles in 
the liquid as the clog is pushed out of sprayer. Remove 
filter from bottom of the diptube and dispose of. Spray 
water or solvents through sprayer to clean the sprayer 
nozzle. If this does not clear the clog, replace the 
button 
as product may have dried in the button. 
 
WHY IS THE UNIT GETTING COLD 
If Preval sprayer becomes too cold from continuous 
spraying, you may see a decrease in power or 
sputtering. 
Spray at room temperature for best results. Let sprayer 
rest until it reaches room temperature before trying to 
spray again. If this does not work, wrap sprayer with a 
warm towel to continue spraying. 
 
CLEANING 
Remove sprayer from product container immediately 
after use. Cap and store the unused liquid. Clean 
sprayer 
by spraying water or solvents and spraying until clean. 
If you are reusing the product container, clean with the 
same thinner used to clean the sprayer nozzle. 
 
NOTE: The sprayer is vented. Do not tilt beyond 45° 
or some liquid may run out of the air vent preventing 
efficient performance. Shaking sprayer will disrupt 
performance for 15 seconds. If this happens let 
sprayer rest for a minimum of 1 minute. Never shake 
sprayer with product container attached to sprayer. 


