
Lees voordat u de Paint Runner en de accessoires gaat gebruiken deze 
gebruiksaanwijzing aandachtig door voor het beste resultaat.

1. Gebruik uitsluitend acryl- of latexverf (geen vernis of verf op oliebasis).
2. Roer de verf voor gebruik altijd goed door.
3. Is de verf te dik, meng er dan voor een goede consistentie een beetje water doorheen 

volgens de instructies van de fabrikant.
4. Breng voor een strakke afwerking altijd twee lagen aan.
5. Breng de tweede laag pas aan als de eerste laag volledig droog is.
6. Zoals bij alle doe-het-zelfactiviteiten dient u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen te 

nemen.
7. Zit de kop van de hoekroller los, dan is hij niet stevig genoeg op de houder gedrukt. U kunt 

gerust een beetje kracht gebruiken om de kop van de hoekroller vast te zetten.

De flock-hoekroller gereedmaken voor 
gebruik 
1. Spoel de roller vóór het eerste gebruik af onder de 

kraan en laat hem drogen.
2. Licht de beugel van de afsluitdop op en draai tegen 

de klok in om hem te openen.
3. Giet de verf met behulp van de vulbeker in de kop 

van de hoekroller (afb. 7).
4. Druk de afsluitdop terug, draai met de klok mee om 

hem te sluiten en druk de beugel van de afsluitdop 
omlaag.

5. Verwijder indien van toepassing overtollige verf van 
de kop van de hoekroller.

6. Verzadig de kop van de hoekroller door hem 2 
minuten over een oude krant te rollen totdat de roller 
volledig bedekt is met verf (afb. 8).

7. De hoekroller is nu klaar voor gebruik.
8. Houd tijdens het schilderen de kop van de hoekroller 

gekanteld in een hoek ten opzichte van de 
aangrenzende wand. Het sponsgedeelte moet zich 
volledig tegen de geverfde wand bevinden (afb. 9).

De flock-hoekroller schoonmaken
1. Licht de beugel van de afsluitdop op en draai 

tegen de klok in om hem te openen.
2. Verwijder de overgebleven verf.
3. Verwijder de afsluitdop en het afdekplaatje van de 

kop van de hoekroller en spoel de kop af onder 
stromend water tot hij schoon is (afb. 10). Rol de 
flock-hoekroller droog over een oude krant of een 
lap als u hem meteen weer gaat gebruiken, of laat 
hem aan de lucht drogen als u hem pas later weer 
gebruikt.
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De Paint Runner gereedmaken voor 
gebruik
1. Spoel de roller vóór het eerste gebruik af onder de 

kraan en laat hem drogen.
2. Verwijder de afsluitdop van de Paint Runner.
3. Giet met behulp van de vulbeker maximaal 900 ml 

verf in de Paint Runner (afb. 1).
4. Plaats de afsluitdop terug en druk deze stevig aan 

(hij moet vastklikken).
5. Nu moet u de Paint Runner ‘verzadigen’. Dit doet u 

door de roller 2-3 minuten over een oude krant te 
rollen totdat de verf over de hele roller zichtbaar is 
(afb. 2).

Werken met de Paint Runner
1. Zorg ervoor dat de Paint Runner niet te zwaar 

voor u is. Verwijder anders voorzichtig de 
afsluitdop en giet een gedeelte van de verf terug 
in het verfblik, zodat u gemakkelijk met de Paint 
Runner kunt werken.

2. Om plafonds en hoge wanden beter te kunnen 
bereiken gebruikt u een steel met schroefdraad 
of, als u die niet hebt, een gewone bezemsteel.

3. Werkt u boven uw macht, zorg er dan altijd voor 
dat u stevig staat en dat u de steel met twee 
handen vasthoudt.

4. Gebruikt u een steel, zorg dan dat u zich recht 
onder het gewicht van de roller bevindt (afb. 3).

5. Oefen bij het aanbrengen van de verf niet te veel 
druk uit. Laat de Paint Runner het werk voor u 
doen.

De steel bevestigen
1. Een bezemsteel zonder schroefdraad moet met het taps toelopende uiteinde stevig 

op de houder worden bevestigd (afb. 5).
2. Voor een steel met schroefdraad moet de steelbevestiging worden gebruikt (afb. 6). 
(Let op: de schroefdraad van de steel moet dezelfde maat hebben als de schroefdraad in de steelbevestiging.)

Tijdens pauzes
Als u een korte pauze neemt, legt u de Paint Runner op het verfbakje. Duurt uw 
pauze naar verwachting langer dan 2 uur, verpak de roller dan stevig in plastic en 
leg hem op een koele, donkere plaats (bij voorkeur in de koelkast) op een stuk 
karton of een oude krant. Zo voorkomt u uitdrogen.

De Paint Runner afspoelen en de 
kop verwisselen
Verwijder de afsluitdop van de Paint Runner 
en spoel de roller net zo lang uit onder de 
warme kraan totdat hij schoon is. Rol de Paint 
Runner droog over een stuk papier of een lap 
als u hem meteen weer gaat gebruiken, of 
laat hem aan de lucht drogen als u hem pas 
later weer gebruikt. Om de kop van de Paint 
Runner te verwisselen verwijdert u de 
afsluitdop, daarna de veiligheidsdop en drukt 
u de beide zijden van de houder uit elkaar, 
waardoor de kop loskomt. Verwissel de oude 
kop voor een nieuwe, druk vervolgens de 
veiligheidsdop vast en daarna de afsluitdop 
(afb. 4).
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