
Brukermanual for  

ROCOL Easyline Edge® 
 



Ta ut alle komponenter fra oppbevarings kofferten. Den inneholder 
følgende deler:

-  Applikator 
-  2 sett dekkplater 
-  AA batteri  

 
Sett inn AA batteri ved å skyve den gule batteridekselet 
opp, press batteriet ned og inn, og lukk deretter dekselet (+ 
siden oppover). 
 

  

Sett på begge dekk platene (dekk platene er satt på riktig 
når du hører et klikk).  
 
Tips: Forhjulene bør være satt på den bredeste 
innstillingen, still inn ved å rotere tegne hjulet oppover. 
 

 
Sjekk luftstrøm ved å skru på applikatoren og kjenn etter 
luft under forhjulene. Slå av applikatoren igjen. 

 
 

 
 
Sett på håndtak - med håndtaket vendt mot bakhjulene, la 
det gli forsiktig ned over det mørkegrå batterihuset til det 
låses i posisjonen. Du vil høre et klikk. 

 

 
 
Still inn høyden på aerosol beholderen - aerosol 
beholderen kan settes til 50mm, 75 mm og 100mm, still inn 
ved å trykke på den gule knappen med 2 fingre og trykk 
opp eller ned frem til den ønskede høyde. 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Still inn bredden på streken til 50mm, 75mm eller 100mm 
ved å rotere tegnehjulet til den ønskede bredden som vist 
på etiketten. 

 
Forleng håndtaket - bruk den ene hånden til å trykke på 
begge de gule knappene nederst på håndtaket, mens den 
andre hånden trekker håndtaket frem oppover frem til det 
låser seg. 
 

 

Still inn håndtakets posisjon ved å trykke det gule hjulet 
nederst på den grå stangen inn og vri med klokken for å 
løsne håndtaket. Velg posisjon. Lås deretter i posisjonen 
ved å vri hjulet mot klokken. 
 

 

Ta sprayboksen og rist den, til metall kulene inni rasler. Rist 
deretter i ytterligere 60 sekunder. 

 

 

Sett en gul spray knapp på sprayboksen. Hold boksen 
loddrett oppover og vekk fra deg selv, mens du setter 
knappen på ventil røret.  

 

7

8

9

10

11



 
Plasser sprayboksen i Easyline® applikatoren, mens boksen 
glir på plass, vri den inntil den låser seg fast. 

 

Du er nå klar for å slå på lufttrykket som forberedelse til 
oppmerkingen. 

 

 
Hold godt fast i håndtaket og trykk på den gule 
startknappen for å starte merkingen. 

 

Det er viktig at du merker i en hastighet og tilpasser hastigheten 
ettersom hvor tykk streken skal være. 

 

 
Vi foreslår at du åpner bakbenene til den maksimale 
bredde, med mindre du merker en strek som er tett inntil en 
vegg. 

 

post@merkefabrikken.no   900 84 853
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