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Ostrze¿enia

Poni¿sze ostrze¿enia dotycz¹ instalacji, u¿ytkowania, uziemiania, konserwacji i napraw opisywanego urz¹dzenia. 
Znak wykrzyknika oznacza ostrze¿enie ogólne, natomiast symbol niebezpieczeñstwa oznacza wystêpowanie ryzyka 
zwi¹zanego z wykonywaniem okreœlonej czynnoœci. Nale¿y zwracaæ uwagê na te ostrze¿enia. W niniejszej instrukcji 
obs³ugi mo¿na równie¿ znaleŸæ dodatkowe ostrze¿enia, zwi¹zane z okreœlonymi produktami.

OSTRZE¯ENIE

NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU I WYBUCHU 

Jeœli w obszarze roboczym s¹ obecne palne p³yny, takie jak benzyna oraz p³yn do spryskiwacza szyby, 
nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, poniewa¿ opary mog¹ siê zapaliæ lub eksplodowaæ. Œrodki zapobiegaj¹ce 
po¿arowi i eksplozji:
• U¿ywaæ urz¹dzenia wy³¹cznie w dobrze wentylowanych miejscach.
• Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu takie jak papierosy i przenoœnie lampy elektryczne. 
• W obszarze roboczym nie powinny znajdowaæ siê niepotrzebne przedmioty, w tym szmaty, rozlane 

rozpuszczalniki i benzyna oraz pojemniki z rozpuszczalnikiem lub benzyn¹.
• W obecnoœci ³atwopalnych oparów nie nale¿y pod³¹czaæ i od³¹czaæ przewodów zasilania ani 

w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oœwietlenia.
• Nale¿y uziemiæ ca³y sprzêt znajduj¹cy siê w obszarze roboczym.
• U¿ywaæ wy³¹cznie uziemionych wê¿y.
• W przypadku zauwa¿enia iskrzenia elektrostatycznego lub odczucia wstrz¹su nale¿y natychmiast 

przerwaæ obs³ugê urz¹dzenia. Nie u¿ywaæ ponownie urz¹dzeñ do czasu zidentyfikowania 
i wyjaœnienia problemu.

• W obszarze roboczym powinna siê znajdowaæ dzia³aj¹ca gaœnica.

NIEBEZPIECZEÑSTWO WYNIKAJ¥CE Z NIEPRAWID£OWEGO U¯YCIA URZ¥DZENIA 

Nieprawid³owe u¿ywanie sprzêtu mo¿e prowadziæ do œmierci lub kalectwa.
• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu w stanie zmêczenia lub pod wyp³ywem substancji odurzaj¹cych lub alkoholu.
• Nie przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego lub wartoœci znamionowej temperatury, 

odnosz¹cych siê do czêœci systemu o najni¿szych wartoœciach znamionowych. Patrz rozdzia³ 
Dane techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich instrukcjach obs³ugi sprzêtu.

• U¿ywaæ p³ynów i rozpuszczalników zgodnych ze zwil¿onymi czêœciami urz¹dzenia. Patrz rozdzia³ 
Dane techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich instrukcjach obs³ugi sprzêtu. Nale¿y siê zapoznaæ 
z ostrze¿eniami producenta p³ynu i rozpuszczalników. W celu uzyskania pe³nych informacji na temat 
materia³u nale¿y uzyskaæ kartê charakterystyki bezpieczeñstwa produktu (MSDS) od dystrybutora 
lub sprzedawcy.

• Urz¹dzenie nale¿y codziennie kontrolowaæ. Uszkodzone czêœci nale¿y naprawiæ lub natychmiast 
wymieniæ wy³¹cznie na oryginalne czêœci zamienne producenta.

• Nie zmieniaæ ani modyfikowaæ sprzêtu.
• Sprzêtu nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych 

informacji nale¿y siê skontaktowaæ z dystrybutorem sprzêtu.
• Wê¿e i kable robocze nale¿y prowadziæ z dala od ruchu pieszego, ostrych krawêdzi, ruchomych 

czêœci oraz gor¹cych powierzchni.
• Nie zaginaæ ani nadmiernie wyginaæ wê¿y oraz nie u¿ywaæ ich do ci¹gniêcia wyposa¿enia.
• Dzieci i zwierzêta trzymaæ z dala od obszaru roboczego.
• Nale¿y postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP.

NIEBEZPIECZEÑSTWO PORA¯ENIA PR¥DEM 

Nieprawid³owe uziemienie, ustawienie lub u¿ytkowanie systemu mo¿e spowodowaæ pora¿enie pr¹dem.
• Przed serwisowaniem sprzêtu nale¿y wy³¹czyæ zasilanie i od³¹czyæ kabel zasilaj¹cy.
• U¿ywaæ wy³¹cznie uziemionych gniazd elektrycznych.
• U¿ywaæ wy³¹cznie 3-przewodowych kabli przed³u¿aj¹cych.
• Upewniæ siê, ¿e wtyki uziemiaj¹ce rozpylacza i kabli przed³u¿aj¹cych s¹ nietkniête.
• Nie wystawiaæ na dzia³anie deszczu. Przechowywaæ wewn¹trz budynków.
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Nadajnik-odbiornik — omówienie i identyfikator 
podzespo³u

Nadajniki-odbiorniki, za pomoc¹ sygna³u o czêstotliwoœci radiowej (RF), umo¿liwiaj¹ komunikacjê miêdzy komputerem 

Matrix a podzespo³ami sprzêtowymi systemu Matrix. Liczba nadajników-odbiorników, jaka jest obs³ugiwana 

w systemie Matrix zale¿y od typu posiadanego systemu (Basic/Pro/Premier). W systemach Basic mo¿na u¿ywaæ 

tylko jednego nadajnika-odbiornika. W systemach Pro mo¿na u¿ywaæ 1 lub 2 nadajników-odbiorników, natomiast 

w systemach Premier maksymalna liczba nadajników-odbiorników to 8. Ka¿dy nadajnik-odbiornik umo¿liwia obs³ugê 

do 150 urz¹dzeñ RF. 

RYS. 1

Pozycja Nazwa Opis

A Gniazdo wejœcia zasilania

Do gniazda wejœcia zasilania A nale¿y pod³¹czyæ koniec kabla elektrycznego 
transformatora zasilaj¹cego. Drugi koniec kabla nale¿y pod³¹czyæ do gniazdka 
elektrycznego 120–240 V AC.

B Port USB Port do pod³¹czenia kabla USB.

C Port RS422 Port do pod³¹czenia konwertera RS422.

D Wyœwietlacz
Informuje o identyfikatorze nadajnika-odbiornika, jaki jest do niego przypisany 
na komputerze z oprogramowaniem Matrix.

E Zatrzask pokrywy
Aby zdj¹æ pokrywê, nale¿y w³o¿yæ p³aski œrubokrêt do otworu z ka¿dej strony 
pokrywy, a nastêpnie nacisn¹æ zatrzask.

F Prze³¹cznik wyboru

Umo¿liwia wybranie portu pod³¹czeniowego: USB lub RS422. W przypadku 
u¿ywania po³¹czenia USB prze³¹cznik powinien byæ przesuniêty w prawo. 
W przypadku po³¹czenia RS422 prze³¹cznik powinien byæ przesuniêty w lewo.

G Lampka zasilania Sta³e, zielone œwiat³o. Gdy œwieci, informuje, ¿e urz¹dzenie jest zasilane.

H Lampki PC IN/OUT
Migaj¹ce czerwone œwiat³a. Gdy migaj¹, informuj¹, ¿e s¹ przesy³ane dane 
z komputera do nadajnika-odbiornika i z nadajnika-odbiornika na komputer.

A

B

C

D

E

E

F

G H
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Typowe instalacje nadajnika-odbiornika

Nadajnik-odbiornik nale¿y umieœciæ w g³ównej czêœci zak³adu, wysoko na œcianie lub na suficie, w miejscu, które 
nie jest zas³oniête przedmiotami, w pobli¿u przep³ywomierzy i/lub wskaŸników poziomu p³ynu w zbiorniku. Jeœli 
nadajnik-odbiornik jest zamontowany na zewn¹trz budynku, musi byæ umieszczony w ochronnej, wodoszczelnej, 
niemetalowej obudowie. Nale¿y postêpowaæ zgodnie z wszelkimi odnoœnymi lokalnymi i krajowymi przepisami 
przeciwpo¿arowymi dotycz¹cymi instalacji elektrycznych i BHP.

Uk³ad zak³adu z jednym nadajnikiem-odbiornikiem

RYS. 2

Przep³ywomierze

Przep³ywomierze

Przep³ywomierze Przep³ywomierze

Pomieszczenie 

ze zbiornikiem
Pomieszczenie 

z czêœciami

 Komputer z 

oprogramowaniem Matrix WskaŸnik TLM

WskaŸnik TLM

Po³¹czenie RS422, 

maksymalnie 1219 m 

(4000 stóp).

Nadajni-odbiornik
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Uk³ad zak³adu z dwoma nadajnikami-odbiornikami

RYS. 3

Przep³ywomierze

Przep³ywomierze

Przep³ywomierze
Przep³ywomierze

Nadajnik-odbiornik 1

Pomieszczenie 

ze zbiornikiem
Pomieszczenie 

z czêœciami

 Komputer z oprogramowaniem Matrix

WskaŸnik 

WskaŸnik 

Nadajnik-odbiornik 2

Po³¹czenie RS422, 

maksymalnie 1219 m 

(4000 stóp)

TLM

TLM



Pod³¹czanie nadajnika-odbiornika do komputera z oprogramowaniem Matrix 

6 3A2121H

Pod³¹czanie nadajnika-odbiornika do komputera 
z oprogramowaniem Matrix

Nadajnik-odbiornik jest zasilany przez transformator energii 
elektrycznej pod³¹czony do portu zasilania (RYS. 4, (A)) 
oraz do uziemionego gniazdka elektrycznego. 

Nadajnik-odbiornik mo¿na pod³¹czyæ do komputera 
z oprogramowaniem Matrix na dwa sposoby.

• Jeœli nadajnik-odbiornik jest oddalony od komputera 
z oprogramowaniem Matrix o wiêcej ni¿ 5 m 
(16,4 stopy), zaleca siê stosowanie po³¹czenia 
„plug and play” za pomoc¹ kabla USB (Universal 
Serial Bus — Uniwersalna magistrala szeregowa). 
Patrz RYS. 5, (B).

• W przypadku wiêkszych odleg³oœci, gdy 
nadajnik-odbiornik jest oddalony od komputera 
z oprogramowaniem Matrix o maksymalnie 1219 m 
(4000 stóp), jest wymagany adapter RS422. Patrz 
RYS. 10, strona 7.

• Nadajnik-odbiornik mo¿na pod³¹czyæ do dowolnego 
komputera z oprogramowaniem Matrix, jeœli ten 
komputer znajduje siê w tej samej sieci, co inne 
komputery z oprogramowaniem Matrix. 

• Gdy jest u¿ywany system Matrix, nadajnik-odbiornik 
jest zawsze w³¹czony.

• Informacje na temat dzia³ania nadajnika-odbiornika 
mo¿na równie¿ znaleŸæ w instrukcji obs³ugi 
oprogramowania Matrix 3.0.

Kabel USB typu „plug and play” — (RYS. 5)
Do u¿ytku, gdy odleg³oœæ miêdzy nadajnikiem- 
odbiornikiem a komputerem Matrix jest równa lub 
mniejsza ni¿ 5 m (16,4 stopy).

1. Pod³¹cz z³¹cze USB (1) do portu USB komputera (2). 
Pod³¹cz z³¹cze USB (3) do portu USB nadajnika- 
odbiornika (B). Zwiñ nadmiar kabla i umieœæ go 
w ustronnym miejscu.

2. Pod³¹cz okr¹g³y koniec transformatora energii 
elektrycznej do gniazda zasilania (A) w nadajniku- 
odbiorniku (RYS. 5), a nastêpnie pod³¹cz wtyczkê 
transformatora do uziemionego Ÿród³a zasilania 
120–240 V AC. 

3. Upewnij siê, ¿e prze³¹cznik wyboru (F) jest 
ustawiony w pozycji odpowiadaj¹cej po³¹czeniu 
USB. Ustawienia prze³¹cznika pokazano na RYS. 6.

WA¯NA INFORMACJA

Po³¹czenia kablowe powinny byæ wykonywane zawsze 
przed w³¹czeniem nadajnika-odbiornika.

RYS. 4

C

B ti12125a

A

RYS. 5

RYS. 6

B

(1)

(3)

ti12128a

(2)

A

F
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4. Zielona lampka zasilania (G) zaœwieci siê, 

sygnalizuj¹c w³¹czenie nadajnika-odbiornika. 

Patrz RYS. 7.

Konwerter RS422 (c) (RYS. 8) — do u¿ytku, gdy 
odleg³oœæ nie przekracza 1219 m (4000 stóp).

Schemat okablowania

Ustawienie przewodów kabla RS422 

UWAGA: Przewody szary i niebieski (patrz RYS. 9) pokazano 
w celach informacyjnych, aby zapewniæ prawid³owe 
ustawienie podzespo³ów podczas pod³¹czania kabla RS422 
do nadajnika-odbiornika.

1. Pod³¹cz podzespo³y: nadajnik-odbiornik (a), kabel 
RS422 (b), konwerter RS422 (c) i kabel USB (d) 
(patrz RYS. 8). 

Zwróæ uwagê na umiejscowienie i kolory 
przewodów na schemacie okablowania (RYS. 9), 
aby prawid³owo pod³¹czyæ kabel RS422 do 
nadajnika-odbiornika. 

Nadmiar kabla mo¿na zwin¹æ i umieœciæ 
w ustronnym miejscu.

2. Pod³¹cz z³¹cze USB (1) do portu USB komputera 
(2). Pod³¹cz koniec kabla zasilaj¹cego najpierw 
do gniazda zasilania (A) w nadajniku-odbiorniku 
a potem do uziemionego Ÿród³a zasilania 120–
240 V AC. 

3. Upewnij siê, ¿e prze³¹cznik wyboru (F) jest 
ustawiony w pozycji odpowiadaj¹cej po³¹czeniu 
RS422. Ustawienia prze³¹cznika pokazano na 
RYS. 9.

4. Zielona lampka zasilania (G) zaœwieci siê, 
sygnalizuj¹c w³¹czenie nadajnika-odbiornika. 
Patrz RYS. 7.

UWAGA: 

• Niezw³ocznie po pod³¹czeniu konwertera 
RS422 do komputera konwerter jest 
rozpoznawany przez komputer jako nowy 
nadajnik-odbiornik. Konwerter nie umo¿liwia 
jednak przekazywania komunikatów do 
podzespo³ów sprzêtowych takich jak wskaŸnik 
poziomu p³ynu w zbiorniku (TLM) lub 
przep³ywomierze, jeœli nie jest jednoczeœnie 
pod³¹czony do nadajnika-odbiornika 
zawieraj¹cego podzespo³y ³¹cznoœci radiowej.

RYS. 7

RYS. 8

RYS. 9

HG
ti12127a

(a)

(b)

(c)

(d)

Ca³y szary

Ca³y niebieski

F

RYS. 10

A

(2)

(1)
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• Jeœli w komputerze nie ma dostêpnego 
portu USB umo¿liwiaj¹cego pod³¹czenie 
nadajnika-odbiornika Matrix, nale¿y u¿yæ 
koncentratora USB. Koncentratory nie s¹ 
dostarczane przez firmê Graco. 

Instalacja nadajnika-odbiornika

Podczas instalacji systemu mo¿na optymalizowaæ 
komunikacjê radiow¹, zmieniaj¹c po³o¿enie 
nadajników-odbiorników w zak³adzie. Do tymczasowego 
monta¿u mo¿na u¿ywaæ dwustronnej taœmy lub œrub.

Po wybraniu po³o¿enia nadajnika-odbiornika, w którym 
jest zapewniona najlepsza komunikacja radiowa, 
nadajnik-odbiornik mo¿na trwale zamocowaæ do œciany 
lub sufitu.

1. Zdejmij górn¹ pokrywê modu³u nadajnika- 
odbiornika, naciskaj¹c p³askim œrubokrêtem 
zatrzask (E) z ka¿dej strony pokrywy (RYS. 11).

2. U¿yj tylnej p³yty jako szablonu do oznaczenia 

miejsc na otwory. Oznacz otwory na powierzchni 

monta¿owej.

3. Wstêpnie wywieræ otwory. 

4. Przymocuj œrubami tyln¹ p³ytê do œciany lub 

do sufitu. 

5. Za³ó¿ pokrywê modu³u nadajnika-odbiornika.

Rejestrowanie nadajnika-odbiornika w 
oprogramowaniu komputerowym Matrix

Rejestracjê nadajnika-odbiornika nale¿y dokoñczyæ 
na komputerze Matrix. Oprogramowanie umo¿liwia:

• Ustawianie identyfikatora sieciowego systemu.

• Ustawianie indywidualnych identyfikatorów 
nadajników-odbiorników.

• Przypisywanie klientów podstawowych do 
poszczególnych nadajników-odbiorników.

Kompletne instrukcje dotycz¹ce rejestrowania 
nadajnika-odbiornika w oprogramowaniu na 
komputerze Matrix mo¿na znaleŸæ w instrukcji 
obs³ugi oprogramowania komputerowego Matrix.

• Jeœli nadajnik-odbiornik jest zamontowany 
na zewn¹trz budynku, musi byæ umieszczony 
w ochronnej, wodoszczelnej, niemetalowej 
obudowie spe³niaj¹cej normê IP65, dotycz¹c¹ 
u¿ytku na zewn¹trz budynków.

• Nale¿y postêpowaæ zgodnie z wszelkimi 
odnoœnymi lokalnymi i krajowymi przepisami 
przeciwpo¿arowymi dotycz¹cymi instalacji 
elektrycznych i BHP.

RYS. 11

E

RYS. 12

Otwory monta¿owe
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Eksploatacja
Po zainstalowaniu systemu Matrix mo¿na sprawdziæ, 
czy nadajnik-odbiornik dzia³a prawid³owo, obserwuj¹c 
lampki wskaŸników poszczególnych podzespo³ów. 
Lampki (H) migaj¹, gdy miêdzy nadajnikiem- 
odbiornikiem a oprogramowaniem komputerowym 
Matrix s¹ przesy³ane dane.

Nadajnik-odbiornik Patrz RYS. 13

Diagnostyka nadajnika-odbiornika

RYS. 13
G H

Funkcja Opis

Zasilanie — œwieci na zielono (G) Gdy œwieci, informuje, ¿e urz¹dzenie jest zasilane pr¹dem zmiennym.

PC IN/PC OUT — migaj¹ 

na czerwono (H)

Gdy migaj¹, informuj¹, ¿e s¹ przesy³ane dane z komputera do 

nadajnika-odbiornika lub z nadajnika-odbiornika na komputer.

WskaŸnik Opis diagnostyczny

Nie œwieci 
zielona 
lampka (G)

Zasilanie pr¹dem zmiennym nie jest pod³¹czone. SprawdŸ, czy kabel zasilaj¹cy jest prawid³owo 
pod³¹czony do podzespo³u i do gniazdka zasilania pr¹dem zmiennym.

SprawdŸ, czy w gniazdku zasilania pr¹dem zmiennym jest obecne napiêcie.

Czerwone 
lampki nie 
migaj¹ (H) 

Komputer nie wymienia danych z nadajnikiem-odbiornikiem. SprawdŸ, czy kabel USB jest 
prawid³owo pod³¹czony do nadajnika-odbiornika i do portu komunikacyjnego w komputerze. 

Nadajnik-obiornik nie wysy³a danych do komputera po odebraniu informacji od innych 
podzespo³ów systemu Matrix. SprawdŸ, czy kabel USB jest prawid³owo pod³¹czony 
do nadajnika-odbiornika i do portu komunikacyjnego w komputerze. Jeœli jest, wymieñ 
nadajnik-odbiornik.
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Czêœci nadajnika-odbiornika

Akcesoria

1

2

3 4

5
255731

ti12692a

Nr ref. Nr czêœci Opis Iloœæ

1 15K769 ETYKIETA, identyfikator, 
nadajnik-odbiornik Matrix

1

2 15K747 POKRYWA, nadajnik-odbiornik 1
3 255174 P£YTA, zespó³ obwodów 1
4 120174 ŒRUBA, ³eb sto¿kowy œciêty nr 2 4
5 15K756 PODSTAWA, nadajnik-odbiornik, 

pokrywa
1

6 15K770 ETYKIETA, nadajnik-odbiornik 
(nie pokazano)

1

Nr czêœci Opis

255731 KONWERTER, USB do RS422 
119572 KABEL, RS422, 305 m (1000 stóp)
15T999 KABEL, USB, 5 m (16,4 stopy) 
15T998 KABEL, USB, 1 m (3,28 stopy)
256537 ZESTAW, złącze, 6-kołkowe, ilość 10
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Rozwi¹zywanie problemów

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie

Nadajnik-odbiornik 

nie wysy³a danych 

do przep³ywomierzy 

i wskaŸników TLM.

Wybrano nieprawid³owy identyfikator 

nadajnika-odbiornika. 

Upewnij siê, ¿e wybrano prawid³owy 

identyfikator nadajnika-odbiornika.

Nadajnik-odbiornik i komputer nie 

s¹ po³¹czone kablem USB.

SprawdŸ, czy nadajnik-odbiornik 

i komputer s¹ po³¹czone kablem USB. 

Patrz strona 6.

Nadajnik-odbiornik nie jest zasilany. SprawdŸ, czy nadajnik-odbiornik 

jest zasilany.

Nadajnik-odbiornik znajduje siê 

poza zasiêgiem komunikacji 

radiowej z przep³ywomierzami 

lub wskaŸnikami TLM.

Upewnij siê, ¿e nadajnik-odbiornik 

znajduje siê w zasiêgu komunikacji 

radiowej z przep³ywomierzami 

i wskaŸnikami TLM.

Komunikacja nadajnika- 

odbiornika z niektórymi 

przep³ywomierzami 

i wskaŸnikami TLM jest 

tymczasowo przerywana.

Nadajnik-odbiornik znajduje siê 

poza zasiêgiem komunikacji 

radiowej z przep³ywomierzami 

lub wskaŸnikami TLM.

Upewnij siê, ¿e nadajnik-odbiornik 

znajduje siê w zasiêgu komunikacji 

radiowej z przep³ywomierzami 

i wskaŸnikami TLM.
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Nadajnik-odbiornik

Wymiary

Masa 454 g (1 funt)

Moc nadajnika radiowego 2405-2480 MHz

Pasmo częstotliwości radiowej 10dBm/10mW

Zasiêg komunikacji radiowej bez przeszkód 

(zale¿y od konstrukcji budynku i œrodowiska 

³¹cznoœci radiowej)

Od 91,4 do 152,4 m (od 300 do 500 stóp)

Zasiêg komunikacji radiowej z przeszkodami 

(zale¿y od konstrukcji budynku i œrodowiska 

³¹cznoœci radiowej)

Od 76,2 do 91,0 m (od 250 do 300 stóp)

Zakres temperatur roboczych ³¹cznoœci 

radiowej

-40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)

Zasilacz +9 V DC

FCC ID FCC (TFB-FREESTAR), IC - Industry Canada 

(5969A-FREESTAR), N.A.

Zgodnoœæ RCM ACMA ABN 75 082 447 194, FreeStar3

Niniejsze urz¹dzenie spe³nia wymogi Czêœci 15 zaleceñ FCC. Dzia³anie podlega nastêpuj¹cym dwóm warunkom: 

(1) to urz¹dzenie nie mo¿e powodowaæ szkodliwych zak³óceñ oraz (2) to urz¹dzenie musi uwzglêdniaæ wszelkie 

odbierane zak³ócenia, w tym zak³ócenia mog¹ce spowodowaæ jego niepo¿¹dane dzia³anie.

32,5 mm
(1,25 cala)

100 mm

72 mm (4 cala)

(2,8 cala)
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Wszystkie informacje przedstawione w formie pisemnej i rysunkowej, jakie zawiera niniejszy dokument, odpowiadaj¹ ostatnim danym 
produkcyjnym dostêpnym w czasie publikowania. 

Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.

Informacje dotycz¹ce patentów dostêpne s¹ na stronie: www.graco.com/patents.

T³umaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 313008

Siedziba g³ówna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2008, Graco Inc. Wszystkie zak³ady produkcyjne firmy Graco uzyska³y certyfikat ISO 9001.
www.graco.com

Revised May 2018

Gwarancja firmy Graco na nadajnik-odbiornik
Firma Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia nosz¹ce jej nazwê s¹ wolne od wad materia³u i wykonania w chwili sprzeda¿y 
ich pierwotnemu nabywcy — u¿ytkownikowi. O ile firma Graco nie udzieli³a specjalnej, przed³u¿onej lub skróconej gwarancji, 
produkt jest objêty 24-miesiêczn¹ gwarancj¹ na naprawê lub wymianê wszystkich uszkodzonych czêœci urz¹dzenia, które firma 
Graco uzna za wadliwe, liczon¹ od daty sprzeda¿y. Gwarancja zachowuje wa¿noœæ wy³¹cznie w przypadku urz¹dzeñ 
montowanych, obs³ugiwanych i konserwowanych zgodnie z pisemnymi zaleceniami firmy Graco.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zu¿ycia urz¹dzenia oraz wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub zu¿ycia 
urz¹dzenia powsta³ych w wyniku nieprawid³owego monta¿u czy u¿ywania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia 
elementów, nieprawid³owej lub niefachowej konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany 
czêœci na czêœci firmy innej ni¿ Graco. Za takie przypadki firma Graco nie ponosi odpowiedzialnoœci, podobnie jak za nieprawid³owe 
dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie spowodowane niezgodnoœci¹ z konstrukcjami, akcesoriami, sprzêtem lub 
materia³ami innych producentów, jak równie¿ nieprawid³ow¹ konstrukcj¹, monta¿em, dzia³aniem lub konserwacj¹ tych¿e.

Warunkiem gwarancji jest zwrot na w³asny koszt reklamowanego wyposa¿enia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w 
celu weryfikacji reklamowanej wady. Jeœli reklamowana wada zostanie pomyœlnie zweryfikowana, firma Graco bezp³atnie naprawi 
lub wymieni wszystkie uszkodzone czêœci. Wyposa¿enie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z op³aconym transportem. 
Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje wady materia³owej lub wykonania, naprawa bêdzie wykonana wed³ug uzasadnionych 
kosztów, które mog¹ obejmowaæ koszty czêœci, robocizny i transportu.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJ¥ WY£¥CZN¥, A JEJ WARUNKI ZNOSZ¥ POSTANOWIENIA WSZELKICH 
INNYCH GWARANCJI, ZWYK£YCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLÊDNIENIEM, MIÊDZY INNYMI, GWARANCJI 
USTAWOWEJ ORAZ GWARANCJI PRZYDATNOŒCI DO OKREŒLONEGO CELU. 

Wszystkie zobowi¹zania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powy¿ej. Nabywca potwierdza, ¿e nie ma prawa do 
¿adnych innych form zadoœæuczynienia (miêdzy innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyœlnie zyski, zarobki, 
uszkodzenia osób lub mienia lub inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z dochodzeniem praw 
w zwi¹zku z tymi zastrze¿eniami nale¿y zg³aszaæ w ci¹gu dwóch (2) lat od daty sprzeda¿y.

Firma Graco nie udziela ¿adnej gwarancji rzeczywistej lub domniemanej oraz nie gwarantuje, ¿e urz¹dzenie bêdzie dzia³aæ 
zgodnie z przeznaczeniem w przypadku u¿ywania tego urz¹dzenia z akcesoriami, sprzêtem, materia³ami i elementami innych 
producentów, sprzedawanymi, ale nie wytwarzanymi przez firmê Graco. Czêœci innych producentów, sprzedawane przez firmê 
Graco (takie jak silniki elektryczne, spalinowe, prze³¹czniki, w¹¿ itd.), s¹ objête gwarancj¹ ich producentów, jeœli jest udzielana. 
Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w dochodzeniu roszczeñ w ramach tych gwarancji.

Firma Graco w ¿adnym wypadku nie odpowiada za szkody poœrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikaj¹ce 
z dostawy wyposa¿enia firmy Graco b¹dŸ dostarczenia, wykonania lub u¿ycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych 
towarów na skutek naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal 
proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. 
Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, 
avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou iintentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les 
procedures concernées.

Informacje o firmie Graco 
Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajduj¹ siê w witrynie www.graco.com.

W CELU Z£O¯ENIA ZAMÓWIENIA nale¿y siê skontaktowaæ z lokalnym dystrybutorem firmy 

Graco lub zadzwoniæ w celu okreœlenia najbli¿szego dystrybutora.

Telefon: 612-623-6928 lub bezp³atnie: 1-800-533-9655, Faks: 612-378-3590
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