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Easyline Edge® märkmaskin - TV4HD -

 A Produktbeskrivning
• Läs bruksanvisningen innan du börjar använda märkmaskinen.

• Easyline Edge® fungerar med det så kallade AIR FLOW SYSTEM, ett patenterat luftströmssystem som ger linjer av oöverträffad kvalitet. Luftströmmen 
koncentrerar färgen och gör det enkelt för vem som helst att spruta snygga linjer med skarpa och tydliga kanter. Systemet fungerar även utomhus och i blåsiga 
väderförhållanden. Det hela drivs med ett batteri av typen LR6.

• Linjebredden rattas snabbt och smidigt in. Maskinen klarar av att spruta linjer som är 50, 75 eller 100 mm breda. Handtaget kan även det justeras för en 
bekväm arbetsställning. De bakre hjulstöden kan plockas bort för en lättare manövrering längs med väggar och andra hinder. 

• När sprayburken sitter i maskinen, linjebredden är justerad och AIR FLOW aktiverat räcker det med att trycka och hålla inne den gula knappen på handtagets 
undersida. Maskinen slutar att fungera så fort den gula knappen släpps.  

• När maskinen inte används förvaras den i all säkerhet i den medföljande transportväskan. Easyline Edge® är nämnligen mycket lätt att plocka isär till skillnad 
från många konurrerande märkmaskiner som tar betydligt längre tid att demontera.

 A Användningsområde
• Easyline Edge®, tillsammans med sprayfärgen Easyline™, används för permanent markering på parkeringar, idrottsplaner, lagergolv, etc. Färgen kan användas 

på alla underlag i cement, epoxi och asfalt.

 A Bruksanvisning
• Sopa, rengör och avfetta underlaget innan applicering av Easyline™ sprayfärg. 
• Skaka sprayfl askan ordentligt tills du hör metallkulan röra sig i burken. Fortsätt då i ytterligare 1 minut. Håll sprayfl askan upprätt när du sätter fast det gula 

sprutmunstycket. Vänd sedan upp-och-ner på sprayfl askan och placera denna i märkmaskinen. 
• Testa att maskinen fungerar som den ska på en kartongbit innan du på allvar börjar använda den.  

• Var noggrann med att hålla en konstant hastighet när du sprutar dina linjer: olika hastigheter resulterar i olika färgkoncentrationer på marken. På skrovliga 
underlag kan det vara bra att hålla en lägre hastighet för att uppnå riktigt tydliga linjer. 

• För skarpa linjeavslut kan du använda dig av en bit kartongpapper som placeras där linjen ska sluta och som hindrar färgen från att fl yta ut och skapa suddiga 
kanter. 

• För att skapa riktigt raka linjer bör du först märka ut dessa på marken med hjälp av ett mätsnöre och en krita. Följ sedan den utmärkta linjen med maskinens 
hjulstöd som riktlinje.

• Efter användning måste munstycket sprutas rent för att förhindra gammal färg från att täppa till det och göra det oanvändbart. Håll sprayburken upprätt och 
tryck lätt så att endast luft och ingen färg kommer ut.

• Rekommenderad brukstemperatur: 10°C.
• Lägsta brukstemperatur: 5°C (längre torktid vid låga temperaturer och vid kondensation försämras sprayfärgens vidhäftningsförmåga).

 A Monterinsanvisning
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Easyline Edge® märkmaskin kan endast användas med Easyline™ sprayfärg.

1.  Ta ut märkmaskinen med sina olika delar ur förvaringsväskan. Denna skall innehålla följande komponenter:
- 1 märkmaskin
- 2 satser med sprutskärmar
- 1 batteri LR6
- 1 användarmanual

2. Öppna batterifacket genom att skjuta upp det gula locket. Placera batteriet åt rätt hål (pluspolen uppåt) i batterifacket och stäng locket.

3. Sätt fast de två skärmarna. Dessa sitter på plats när du hör ett klick.

4. De två framhjulen bör öppnas så mycket som möjligt. Justera öppningen genom att vrida ratten uppåt.

5.  Sätt på maskinen. Kontrollera luftcirkulationen: luften ska komma ut nedtill vid framhjulen. Stäng av maskinen.

6.  Fäst handtaget genom att föra in detta på angivet ställe. Längden kan justeras genom att trycka på de båda gula knapparna vid handtagets nedre del och 
samtidigt dra ut handtaget tills detta låser sig. Lutningen ställs in genom att trycka på den gula knappen på det grå handtagets nedre del och sedan vrida denna 
moturs för att låsa upp. Ställ in önskad lutningsvinkel och lås genom att vrida medurs.

7.  Justera linjebredden:
A. Ställ in höjden för sprayburken (50, 75 eller 100 mm). Håll in den gula knappen med tumme och pekfi nger och ställ in önskad höjd.
B. Vrid på ratten tills du når önskad linjebredd (se etiketten).

8.  Skaka sprayfl askan ordentligt tills du hör metallkulan röra sig i burken. Fortsätt då i ytterligare någon minut. Sätt fast det gula sprutmunstycket och placera till 
sist sprayfl askan i maskinen. Var noga med att vrida fl askan tills denna sitter på plats och låsmekanismen utlösts.

9. Din märkmaskin är nu redo att användas!

 A Tips
• Rengör noggrant märkmaskinen med aceton och en trasa innan färgen torkar. 
• Vid märkning på nylagda asfaltsunderlag: spruta snabbt en första linje för att undvika att färgen rinner ut vid kanterna.
• Använd inte färgen på mossiga underlag. Undvik att använda färgen på frusna och daggiga underlag.
• Vid märkning på ojämna underlag: spruta två linjer ovanpå varandra, en åt varje håll.
• För att spruta rundade linjer: lås handtaget och lyft upp bakhjulen.

 A Garanti
• Easyline Edge® säljs med 2 års garanti. Har du problem med produkten på grund av material- eller produktionsfel åtar vi oss att byta ut den felaktiga delen, eller 

hela produkten under följande villkor:
- märkmaskinen returneras till Seton tillsammans med köpbevis inom 2 år
- märkmaskinen har inte utsatts för en felaktig användning och/eller ovarsam hantering
- märkmaskinen har inte reparerats av obehörig person(er)
- märkmaskinen har endast använts tillsammans med Easyline™ sprayfärg

 A Säkerhetsåtgärder
• Märkmaskinen används tillsammans med sprayfärg som är extremt brandfarlig. Respektera säkerhetsanvisningarna. Säkerhetsdatablad tillhandahålls på 

förfrågan.

Detta datablad utarbetades 07.04.2009 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation. 

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.
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