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Lijnentrekker HD Easyline Edge®

 A BELANGRIJKSTE INFORMATIE
• De nieuwe lijnentrekker van Easyline® is een innovatief systeem.
• De lijnentrekker werkt met AIR FLOW, een technologie waardoor u een zeer nauwkeurig uw grondmarkering kan aanbrengen. De luchtstroom of ‘Air

Flow’ zorgt ervoor dat u zowel binnen als buiten perfecte lijnen kan aanbrengen. Het exclusieve en gepatenteerde systeem van ‘Air Flow’ zorgt voor extreem
nette lijnen. Het luchtstroomsysteem vermijdt het morsen van verf langs weerszijden van de lijn omdat de verf tussen de wanden van de lijnentrekker wordt
gekanaliseerd. Het systeem werkt op een LR6-batterij.

• De nieuwe lijnentrekker kan buiten worden gebruikt, ook wanneer er wind is. Met de lijnentrekker brengt u meteen zeer nette lijnen aan.
• Dankzij de instelknop en de verstelbare handgreep kan u lijnen van 50, 75 of 100 mm trekken. De hoogte en hoek van de handgreep kunnen worden aangepast

om het gebruikerscomfort te verhogen. De lijnentrekker is zeer gebruiksvriendelijk. Plaats de verfspuitbus in de lijnentrekker met gele spuitmond, regel de
breedte van de lijn en steek de Air Flow in gang. Daarna hoeft u enkel op de gele onderkant van de handgreep te duwen om een perfecte rechte lijn te trekken. 
De steunwielen achteraan zijn verstelbaar om lijnen te kunnen aanbrengen dicht bij muren. Met de nieuwe lijnentrekker kan u zeer vlug grondmarkeringen
aanbrengen. Na gebruik kan u de lijnentrekker vlot opbergen in een compacte draagkoffer.

 A TOEPASSINGSGEBIED
• De producten van Easyline®, waaronder de lijnentrekkers, garanderen een perfecte markering. Met Easyline® kan u gemakkelijk volgens de geldende

regels markeringen aanbrengen op rijstroken of in gevaarlijke omgevingen.
• U kan de verf van Easyline® ook gebruiken op sportterreinen, parkeerplaatsen, speelplaatsen, wegen, bouwplaatsen en in fabrieken. De verf is geschikt voor

gebruik op oppervlakken van cement, epoxy, teer, macadam, asfalt en andere wegbekledingen.

 A VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
• Maak de ondergrond schoon, verwijder stof en vet. Als u nieuwe lijnen trekt, gebruik dan een smetlijn om voorlopige markeringen aan te brengen. Stem de rand

van het wiel van de lijnentrekker af op de voorlopige markeringen.
• Schud de verfspuitbus goed voor gebruik. Wanneer u de balletjes hoort, doe dan nog ongeveer 1 minuut verder.
• Houd de verfspuitbus recht en bevestig de gele spuitmond, zorg ervoor dat die niet naar u wijst. Draai de verfspuitbus om en bevestig hem op de lijnentrekker. 
• Doe voor het aanbrengen van de verf een test op een stuk karton.
• Volg tijdens het aanbrengen van de verf met de rand van het wiel van de lijnentrekker de markeringen die u heeft getekend met de smetlijn.
• Breng de rechte lijnen met dezelfde snelheid aan. Om de markering netjes te stoppen, plaatst u de rand van een stuk karton op de plaats waar u wilt eindigen. 

Breng verf aan op die plek en op het karton. Wanneer u het karton opheft, zal u zien dat de lijn netjes eindigt. Gebruik dezelfde techniek voor perfecte rechte
hoeken.

• Vergeet niet om na gebruik de spuitmond te reinigen. Houd de verfspuitbus rechtop en druk zachtjes zodat er alleen lucht en geen verf uitkomt, zo voorkomt u
dat de spuitmond verstopt. Verwijder de spuitmond voordat u het dopje terugplaatst. 

• Aangeraden minimale gebruikstemperatuur: 10 °C.
• Mogelijke minimale gebruikstemperatuur: 5 °C (droogt minder snel, het is mogelijk dat de verf minder goed hecht in geval van condensatie).

 A GEBRUIK EN MONTAGE 
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De nieuwe lijnentrekker van Easyline® werd speciaal ontworpen voor het aanbrengen van grondmarkeringen met verfspuitbussen waarop een gele 
spuitmond moet worden bevestigd. Andere verfspuitbussen en spuitmonden zijn niet compatibel.

• 1.  Haal de lijnentrekker en de onderdelen ervan uit de draagkoffer. In de koffer vindt u de volgende zaken: 
- 1 lijnentrekker
- 2 reinigbare en herbruikbare spatborden
- LR6-batterij
- 1 gebruiksaanswijzing

• 2. A: Installeer de batterij door het gele batterijklepje omhoog te schuiven. Doe dit klepje weer dicht wanneer u de batterij hebt geplaatst. 

• 3. B: Bevestig de 2 spatborden (u hoort een klik wanneer de beschermende platen op hun plaats zitten). 
C: Tip: de voorwielen van de lijnentrekker moeten zo ver mogelijk uit elkaar staan. Stel de afstand in door de knop naar boven te draaien.

• 4. D & E: Controleer de luchtcirculatie door de lijnentrekker aan te zetten. De lucht moet onder de voorwielen naar buiten komen. Zet de lijnentrekker terug af.

• 5. F (de bevestiging van de handgreep):  draai de handgreep in de richting van de achterwielen en schuif hem voorzichtig naar het donkergrijze
batterijvak, tot hij op zijn plaats zit. U hoort een vergrendelingsgeluid.

• 6. G & H (de hoogte van de verfspuitbus instellen):  de verfspuitbus kan worden afgesteld op 50 mm / 75 mm / 100 mm. U kan de hoogte bepalen
door met twee vingers op de gele knop te duwen.

• 7. I:  Stel de breedte van de lijn in op 50 mm, 75 mm of 100 mm door aan te instelknop te draaien tot de gewenste breedte is bereikt, dit staat aangegeven op
het etiket.

• 8. J & K (de hoogte van de handgreep veranderen):  Druk met uw ene hand op gele onderkant van de handgreep, trek met uw andere hand de
handgreep omhoog tot het vergrendelingsmechanisme in werking treedt.

• 9. L:  Om de positie van de handgreep aan te passen, moet u op de gele onderkant van de grijze handgreep drukken. Ontgrendel vervolgens de handgreep
         door hem tegen de klok in te draaien. Stel in op de gewenste positie. Bepaal de hoek door de draaiknop tegen de klok in te draaien.

•  10. M: Schud de verfspuitbus. Wanneer u de balletjes hoort, doe dan nog ongeveer 1 minuut verder.

•  11. N:  Bevestig een gele spuitmond op de verfspuitbus en spuit ermee naar boven. Zorg ervoor dat u tijdens die handeling de verfspuitbus rechtop en weg 
van uw gezicht houdt.

• 12. O: Plaats de verfspuitbus in de lijnentrekker en draai eraan tot hij vastklikt in het vergrendelingsmechanisme.

• 13. U kunt nu het luchtstroomsysteem aanleggen en lijnen trekken.

• 14. P (Aanbrengen van de markeringen): Houd de handgreep stevig vast en druk goed op de gele onderkant.

• 15. Wandel aan een constante snelheid. Verander uw snelheid naargelang de gewenste lijndikte.

• 16. Q: We raden aan om de achterwielen van de lijntrekker zover mogelijk uit elkaar te plaatsen, behalve als u uw lijnen dicht bij een muur wil trekken.

 A TIPS EN TRICKS VAN PROFESSIONALS
• Maak de beschermende platen op de lijnentrekker schoon voordat de verf droogt.
• Plaats de lijnentrekker op een stuk karton wanneer u hem niet gebruikt.
• Breng op nieuwe oppervlakken (tarmac/asfalt) een snelle eerste lijn aan om vlekken te voorkomen.
• Gebruik de verf niet op mousse, op een bevroren oppervlak of tijdens de ochtenddauw.
• Breng op oneffen of kunstmatige oppervlakken een verflaag aan in beide richtingen.
• Breng geen markeringen aan op een parking terwijl die in gebruik is.
• Blokkeer de handgreep en zet de achterwielen omhoog wanneer u een bocht maakt.

 A ONDERHOUD
• Door het hoge harsgehalte van de verf en de uitstekende kwaliteit van de markering kan de verf zich na langdurig gebruik op de gele beschermplaten ophopen. 

Dankzij het design van de beschermplaten kunnen droge verfresten gemakkelijk worden losgetrokken. U kan verse verf verwijderen met een verfborstel en
aceton terwijl u de lijnentrekker gebruikt. We raden u aan om de lijnentrekker na gebruik in een goed verluchte omgeving te laten drogen.

• De lijnentrekker wordt geleverd met twee spatborden.
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 A RICHTLIJNEN BIJ GEBRUIK
• De verfspuitbussen van Easyline® zijn zeer licht ontvlambaar. Het is dus belangrijk om de gebruiksaanwijzingen op de verpakking nauwgezet te volgen. 

Uit de buurt van ontstekingsbronnen, vlammen of vonken bewaren.
• Niet roken.
• Niet inademen.
• Enkel gebruiken op plaatsen met een goede verluchting.
• Raadpleeg ook de veiligheidsfiche. 

Deze technische fiche wordt opgemaakt op 07/04/09 en vervangt alle vorige fiches. De informatie die we u geven is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. We wijzen u op de risico's 
verbonden aan het verkeerd gebruik van het product. De gebruiker is niet verplicht om deze technische te lezen en de informatie die erin staat toe te passen. Hij is zelf verantwoordelijk voor het al 
dan niet volgen van de richtlijnen. 

 A VERPAKKING EN OPSLAG
• Verfspuitbussen van 1000 ml (6 spuitbussen / karton).
• Bruikbare inhoud van 750 ml. Elk karton bevat een een flyer met toelichting, 6 witte en 6 gele verfspuitbussen.
• 3 jaar garantie.

Kleur Wit Zwart Geel Blauw Oranje Rood Groen Grijs

RAL-kleur 9016 9017 1023 5017 2009 3020 6024 7042

Referentie TVA W TVA B TVA Y TVA BL TVA O TVA R TVA G TVA GY

• De lijnentrekker van Easyline® wordt geleverd met een opbergkoffer, een gebruiksaanwijzing, 2 reinigbare en herbruikbare spatborden en een LR6-
batterij.


