Støíkací pistole Contractor a FTx

Èesky

Modely Contractor: 288420, 288421, 288425, 288475, 288477, 288478, 826085, 288009, 262114
Modely FTx: 288427, 288428, 288429, 288430, 288431, 288436, 288438, 288477, 288478, 826086,,
288008, 262116, 17C926

312282H

CS

DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY. Vypuštìní
tlaku, zaplavení èerpadla a pokyny ke støíkání viz návod ke
støíkacímu zaøízení. Tento návod uschovejte.
ti8501b

ti8522b

Maximální pracovní tlak: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)

- Pro nastøikování architektonických barev a krycích nátìrù Následující varování se vztahují na sestavení, používání, údržbu a opravy tohoto zaøízení. Symbol vykøièníku pøedstavuje obecné
varování a symbol nebezpeèí se týká konkrétních rizik postupu. Podívejte se znovu na tato varování. V celé této pøíruèce, kde to je na
místì, mùžete nalézt další varování, týkající se konkrétních výrobkù.

UPOZORNÌNÍ

NEBEZPEÈÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ
ZAØÍZENÍ

NEBEZPEÈÍ VSTØÍKNUTÍ POD KÙŽI

Nesprávný zpùsob použití mùže mít za následek smrt nebo
vážný úraz.

Vysokotlaký paprsek ze støíkací pistole, z netìsností hadic
nebo prasklých dílù proøízne pokožku. Zranìní mùže
navenek vypadat jako malé øíznutí, ale jedná se o vážné
poranìní, které mùže vést až k amputaci èástí tìla. Okamžitì
vyhledejte chirurgické ošetøení.
• Nemiøte pistolí na osoby ani na žádné èásti tìla.
• Nedávejte ruku pøed trysku pistole.
• Nepokoušejte se zastavit úniky rukou, èástmi tìla, rukavicí
nebo hadrem.
• Nestøíkejte bez krytu trysky a krytu spouštì.
• Pokud nestøíkáte, zajistìte pistoli pojistkou.
• Pokud pøestanete støíkat a pøed èištìním, kontrolou nebo
opravou zaøízení vždy proveïte Postup vypuštìní tlaku
popsaný v tomto návodu.

NEBEZPEÈÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

•
•

•
•

Pokyny/Díly

•
•
•
•

•

Hoølavé výpary, napø. rozpouštìdel nebo barev, se na
pracovišti mohou vznítit a vybuchnout. V zájmu
pøedcházení požáru a výbuchu:
Se zaøízením pracujte jen v dobøe vìtraných prostorách.
Vyluète pøítomnost všech zdrojù vznícení, napø. kontrolek,
cigaret, pøenosných elektrických svítidel a plastových roušek
(nebezpeèí statického výboje).
Na pracovišti nesmí být neèistoty a zbytky, napøíklad
rozpouštìdel, hadrù a benzínu.
Na místech s výskytem hoølavých výparù nezasouvejte nebo
nevytahujte napájecí šòùry ze zásuvek ani nezapínejte nebo
nevypínejte vypínaèe svìtel.
Všechna zaøízení na pracovišti uzemnìte. Viz Pokyny k
uzemnìní.
Používejte pouze uzemnìné hadice.
Pøi zkoušení støíkání do nádoby pøiložte pistoli na dotek s
okrajem uzemnìné nádoby a pevnì ji pøitlaète.
V pøípadì vzniku jisker statické elektøiny nebo pokud ucítíte
elektrickou ránu, okamžitì pøestaòte pracovat. Nepracujte
se zaøízením, dokud problém neodhalíte a neopravíte.
Na pracovišti mìjte fungující hasicí pøístroj.

• Nepoužívejte zaøízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem lékù
nebo alkoholu.
• Nepøekraèujte maximální pracovní tlak ani teplotu na nìž je
dimenzována komponenta systému s nejnižším dimenzováním.
Viz Technická Data v pøíruèkách všech zaøízení.
• Používejte kapaliny a rozpouštìdla, která jsou kompatibilní
se smáèenými souèástkami zaøízení. Viz Technická data ve
všech pøíruèkách pro zaøízení. Pøeètìte si výstražná upozornìní
výrobce ke kapalinám a rozpouštìdlùm. Pro získání úplných
informací o vašem materiálu si vyžádejte listy MSDS od vašeho
dodavatele nebo prodejce.
• Kontrolujte zaøízení dennì. Opotøebené nebo poškozené díly
vymìòujte neprodlenì a k náhradì používejte jedinì pùvodní
náhradní díly pùvodního výrobce.
• Zaøízení nemìòte ani neupravujte.
• Zaøízení používejte jedinì k tomu úèelu, ke kterému je urèeno.
Pro získání informaci zatelefonujte svému distributorovi Graco.
• Hadice a kabely veïte po trasách ležících mimo prostory
s dopravou, mimo ostré hrany, pohybující se souèástky a horké
plochy.
• Nezkrucujte nebo nepøehýbejte hadice nebo nepoužívejte
hadice k tomu, abyste za nì zaøízení tahali.
• Udržujte dìti a zvíøata mimo pracovní prostor.
• Dodržujte všechny platné bezpeènostní pøedpisy.

NEBEZPEÈÍ SOUVISEJÍCÍ S HLINÍKOVÝMI
DÍLY POD TLAKEM
V hliníkových tlakových nádobách se nesmí používat
1,1,1-trichloroetan, metylenchlorid ani jiná rozpouštìdla s halogenovanými uhlovodíky nebo jiné kapaliny s obsahem tìchto látek.
Hrozí prudká chemická reakce a protržení nádoby, což mùže vést
k úmrtí, vážnému úrazu a škodì na majetku.

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMÙCKY
Pøi používání a opravách zaøízení a v blízkosti pracovištì,
kde se zaøízení používá, je nutno používat vhodné
ochranné pomùcky, které pomáhají chránit pøed vážným úrazem,
napøíklad zasažením oèí, vdechnutím jedovatých výparù, popálením
a poškozením sluchu. K tìmto pomùckám mimo jiné patøí:
• Pomùcky pro ochranu oèí
• Ochranný odìv a respirátor podle doporuèení výrobcù kapaliny
a rozpouštìdla
• Rukavice
• Ochrana sluchu

Postup uvolnìní tlaku

Našroubování trysky (26) a krytu (25)
na pistoli

UPOZORNÌNÍ

UPOZORNÌNÍ

Dodržujte následující Postup vypuštìní
tlaku kdykoliv dostanete pokyn k vypuštìní
tlaku, ukonèení støíkání, provedení kontroly
nebo údržby zaøízení nebo montáži èistého
nástavce trysky.
1.
2.

Vypnìte napájení a nastavte ovládání tlaku na støíkacím
zaøízení na nejnižší tlak.
Pøidržte pistoli proti stìnì proplachovací nádoby. Spusœte
proud barvy do nádoby, abyste uvolnili tlak.

1.Pokud bylo zaøízení nedávno použito,
vypusœte tlak. Aktivujte pojistku spouštì (2).
2.
3.
4.

Tužkou nebo podobným pøedmìtem zatlaète tìsnìní (24)
na doraz do krytu (25).
Nainstalujte kryt (25) na konec pistole (1).
Nasaïte trysku (26) do krytu (25). Dotáhnìte upevòovací
matici.

Máte-li podezøení na to, že je ucpaná rozstøikovací tryska
nebo hadice, nebo že po provedení shora uvedených krokù
nedošlo k úplnému uvolnìní tlaku, VELMI POMALU uvolòujte
pøipevòovací matici ochranného krytu trysky nebo spojku na
konci hadice, abyste postupnì uvolnili tlak, pak povolte úplnì.
Odstraòte pøekážku z hadice nebo trysky.

Ovládání

Pojistka spouštì (2)

3.

UPOZORNÌNÍ

4.

Aby nedošlo k úrazu v dobì, kdy pistoli
nepoužíváte, vždy aktivujte pojistku spouštì (2),
pokud pøístroj vypínáte nebo necháváte bez
dozoru.

Spoušœ zajištìna

Spoušœ odjištìna

(nestøíká)

(støíká)

Støíkání
1.
2.

Nastavení smìru rozptylu
UPOZORNÌNÍ
1.Vypusœte tlak. Aktivujte pojistku
spouštì (2).
2.
3.

ti10166a

ti10167a

Sestavení

4.

Pøipojte pistoli ke støíkacímu zaøízení
1.
2.

3.
2

Pøipojte pøívodní hadici k výstupu kapaliny na støíkacím
zaøízení.
Druhý konec pøívodní hadice pøipojte ke kloubu pistole
(8). Pomocí dvou klíèù (jeden na kloubu (8) a jeden na
hadici) spolehlivì dotáhnìte všechny spoje.
Pokyny k zaplavení viz návod ke støíkacímu zaøízení.

(3) Vodorovnì
(4) Svisle
Povolte
upevòovací matici.
Otoète kryt (25) do
vodorovné polohy,
pokud potøebujete
vodorovný
rozstøik.
ti9535b
ti9535b
Otoète kryt (25) do
svislé polohy, pokud potøebujete svislý rozstøik.

Uvolnìní ucpání

UPOZORNÌNÍ
Zkontrolujte, zda je støíkací zaøízení vypnuto a odpojeno
od napájení. Pokyny k zaplavení a støíkání viz návod ke
støíkacímu zaøízení.

Odjistìte pojistku spouštì (2).
Šipka na trysce (26) musí míøit dopøedu (ve smìru
støíkání).
Podržte pistoli kolmo a pøibližnì 12 palcù (304 mm) od
povrchu. Nejprve pohybujte pistolí, pak stisknìte spoušœ
pistole (13), abyste provedli nástøik.
Pomalu zvyšujte tlak nastavený na èerpadlu, dokud
nezískáte rovnomìrné krytí (další informace viz návod ke
støíkacímu zaøízení).

UPOZORNÌNÍ
1.
2.

3.

Vypusœte tlak. Aktivujte pojistku spouštì (2).
Otoète trysku (26) o 180°. Odjistìte spoušœ pistole (2).
Spuštìním støíkání do nádoby nebo na zem odstraòte
ucpání.
Aktivujte pojistku spouštì (2). Otoète trysku (26) o 180°
zpìt do polohy pro støíkání.

Èištìní
Po každé smìnì pistoli propláchnìte a uložte v suchu.
Nenechávejte pistoli a její souèásti ve vodì nebo èistícím
roztoku.
312282H
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Ref
No.
1
5
6
7
7a
7b
8
9
10
11
12
13

Part. No.
288812
289914
287032
287033
287034
120777
15K282
15J735
15J736
288811
120733
15J706
15J698
120834
15J409

Description
Qty
HOUSING, assy., Contractor
1
HOUSING, assy., FTX
1
FILTER, 60 mesh
1
FILTER, 100 mesh
1
FILTER, 60 and 100 mesh combo
1
PACKING, o-ring
1
HANDLE
1
Contractor Gun
1
FTX Gun
1
FTX-A Gun (not shown)
1
SWIVEL, assy, gun
1
O-RING, urethane, clear
1
RETAINER, guard, trigger
1
TUBE, handle, Contractor Gun
1
SCREW, set, Contractor Gun
1
TRIGGER, Contractor/FTX Gun, 2-fin- 1
ger

Ref
No.

14
15
15a
15b
16
17
19
20
21
22
31

Part. No. Description
15J768 TRIGGER, Contractor Gun, 4-finger
(not shown)
15J769 TRIGGER, FTX Gun, 4-finger (not
shown)
117602 SCREW, shoulder, pan hd
288488 KIT, needle, repair
NEEDLE, assembly
DIFFUSER, assembly
15J696 PIN, trigger (stránka 4)
105334 NUT, lock, hex (stránka 4)
15J464 GUARD, trigger
15J528 GUIDE, spring
121093 SPRING, compression
15B549 NUT, end
119799 BRUSH, cleaning

Qty
1

Part. No.
246453
243281
246215
243161
LTX515
LTX517
286515
286517
PAA517
PAA515
262517

Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tryska a kryt
RAC X

24

24

RAC 5

Ref
No.
24
25
26

25

312282H

26

25
ti8505a

26

_

Description
™

OneSeal , RAC X (5-pack)
OneSeal™, RAC 5 (5-pack)
GUARD, RAC X
GUARD, RAC 5
TIP, spray 515, RAC X
TIP, spray 517, RAC X
TIP, spray 515, RAC 5
TIP, spray 517, RAC 5
TIP, spray 517, RAC X Europe
TIP, spray 515, RAC X Europe
TIP, spray 517, RAC 5 Europe

3

Údržba

UPOZORNÌNÍ

UPOZORNÌNÍ
Pøed provedením údržby pistole si pøeètìte všechna
upozornìní na pøední stranì obálky tohoto návodu
a vypusœte tlak.

Èištìní/výmìna filtru (5)
1.Vypusœte tlak. Aktivujte pojistku
spouštì(2)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odpojte hadici na kapalinu od kloubu pistole (8).
Sejmìte kryt spouštì (19) z držáku krytu (10).
Vyšroubujte rukojeœ (7) pistole (1).
Vyjmìte filtr (5) skrz horní èást rukojeti (7).
Vyèistìte filtr (5). Mìkkým kartáèem uvolnìte a odstraòte
neèistoty.
Zasuòte èistý filtr (5) do rukojeti (7).
Znovu upevnìte rukojeœ (7) k pistoli (1). Dobøe dotáhnìte.
Znovu upevnìte kryt spouštì (19) k držáku krytu (10).

1.Vypusœte tlak. Aktivujte pojistku
spouštì (2).
2. Sejmìte trysku (26) a kryt (25) z pistole (1).
3. Odpojte hadici na kapalinu od kloubu pistole (8).
4. Sejmìte matici (17) a èep spouštì (16).
5. Vyšroubujte difuzér (15a) z pøední èásti pistole (1).
6. Vyjmìte sestavu jehly (15b) skrz pøední èást pistole (1).
7. Mìkkým kartáèem vyèistìte vnitøní kanálky v pistoli.
8. Namažte o-kroužky nové jehly nesilikonovým mazacím
tukem.
9. Naveïte novou jehlu (15b) skrz pøední èást pistole (1) tak,
aby se ploché strany (a) sestavy jehly dotýkaly bokù tìla
pistole.
10. Namontujte difuzér (15a). Difuzér dotáhnìte momentem
26-30 ft-lbs (35,25 - 43,38 N•m).
11. Vraœte na místo èep (16) a matici (17).

Pøeložené pøíruèky

Opravy

Španìlština - 312098

Estonština - 312277

Potøebné nástroje:

Francouzština - 312099

Lotyština - 312278

• 8palcový nastavitelný klíè
• 1/4palcový klíè na matice

Výmìna jehly
15a
17
15b
16

1

a

ti8510b

Technická data

Holandština - 312265

Litevština - 312279

Nìmèina - 312266

Polština - 312280

Italština - 312267

Maïarština - 312281

Tureètina - 312268

Èeština - 312282

Øeètina - 312269

Slovenština - 312283

Chorvatština - 312270

Slovinština - 312284

Portugalština - 312271

Rumunština - 312285

Dánština - 312272

Bulharština - 312286

Finština - 312273

Èínština - 312287

Švédština - 312274

Japonština - 312288

Norština - 312275

Korejština - 312289

Ruština - 312276
Pøeložené verze návodù si mùžete vyžádat od distributora nebo na www.graco.com.

Maximální pracovní tlak
3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)
Velikost otvoru pro kapalinu
0,125 palce (3,18 mm)
Hmotnost (s tryskou a krytem)
22 uncí (630 g)
Vstupní strana
1/4 npsm kloub
Maximální teplota materiálu
120°F (49°C)
Smáèené èásti
Nerezová ocel, polyuretan, nylon, hliník, karbid wolframu, elastomer odolný proti rozpouštìdlùm, mosaz
Hladina hluku*
Akustický výkon
87 dBa
Akustický tlak
78 dBa
*Mìøeno ve vzdálenosti 3,1 stopy (1 m) pøi støíkání barvy na vodní bázi, mìrná hmotnost 1,36, tryskou 517 pøi tlaku 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa)
dle ISO 3744
For complete warranty information contact your local Graco distributor, call Graco customer service:
1-800-690-2894 or visit our website: www.graco.com.
All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
For patent information, see www.graco.com/patents.
Překlad původních pokynů. This manual contains Czech. MM 311861
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