
Eksploatacja

System podgrzewanego wê¿a 
wysokiego ciœnienia 3A0546C

- Do monitorowania i kontrolowania temperatury cieczy -
- Do stosowania z farbami i pow³okami architektonicznymi o minimalnej temperaturze zap³onu 

wynosz¹cej 45°C -
- Nie nadaje siê do stosowania w atmosferach wybuchowych -

- Wy³¹cznie do zastosowañ profesjonalnych - 

Model 24E656 C °-Max 1513

Maksymalne ciœnienie robocze cieczy 3300 psi (227 Bar, 22.7 MPa)

Model 24E657 C°-Max 3023

Maksymalne ciœnienie robocze cieczy 3300 psi (227 Bar, 22.7 MPa)

ISTOTNE INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA

Proszê przeczytaæ wszystkie ostrze¿enia i instrukcje zawarte w niniejszej 

instrukcji obs³ugi. Proszê zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi.
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Ostrze¿enia

Poni¿sze ostrze¿enia dotycz¹ instalacji, u¿ywania, ochrony przeciwpora¿eniowej, konserwacji i napraw tego 

urz¹dzenia. Znak wykrzyknika oznacza ostrze¿enie ogólne, zaœ symbol niebezpieczeñstwa oznacza wystêpowanie 

ryzyka specyficznego przy wykonywaniu okreœlonej czynnoœci. Powróæ do tych ostrze¿eñ. W niniejszej instrukcji 

obs³ugi mo¿na znaleŸæ ponadto dodatkowe ostrze¿enia, w³aœciwe dla okreœlonych produktów.

OSTRZE¯ENIE

UZIEMIENIE 

Ten produkt musi byæ uziemiony. W przypadku zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza ryzyko 

pora¿enia elektrycznego poprzez przewód ochronny do pr¹du elektrycznego. Produkt jest wyposa¿ony 

w przewód posiadaj¹cy przewód uziemienia z w³aœciw¹ wtyczk¹ uziemienia. Wtyczkê nale¿y umieœciæ 

w gniazdku, które jest w³aœciwie zamocowane oraz uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi 

przepisami i zarz¹dzeniami. 

• Niew³aœciwa instalacja wtyczki uziemienia mo¿e skutkowaæ ryzykiem pora¿enia elektrycznego. 

• Podczas naprawy lub wymiany przewodu lub wtyczki, nie pod³¹czaæ przewodu uziemienia do 

¿adnego p³askiego z³¹cza bagnetowego. 

• Przewód posiadaj¹cy izolacjê o zielonej zewnêtrznej powierzchni lub bez ¿ó³tych pasków to 

przewód uziemienia.

• Sprawdziæ z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, jeœli instrukcje uziemienia nie s¹ 

dok³adnie zrozumia³e lub jeœli istnieje w¹tpliwoœæ czy produkt jest w³aœciwie uziemiony. 

• Nie przerabiaæ za³¹czonej wtyczki; jeœli nie pasuje ona do gniazdka, wykwalifikowany elektryk 

powinien zainstalowaæ w³aœciwe gniazdko.

• Produkt jest przeznaczony do stosowania w obwodzie znamionowym 220V i ma wtyczkê 

uziemienia podobn¹ do tej przedstawionej na rysunku poni¿ej. 

• Wy³¹cznie pod³¹czaæ produkt do gniazdka o tej samej konfiguracji co wtyczka. 

• Nie stosowaæ adaptera z tym produktem.

Przed³u¿acze:

• Stosowaæ wy³¹cznie przed³u¿acze 3-¿y³owe oraz posiadaj¹ce wtyczkê uziemienia 3-otworow¹ oraz 

oprawkê 3-wejœciow¹, która akceptuje wtyczkê produktu. 

• Upewniæ siê, ¿e przed³u¿acz nie jest uszkodzony. Jeœli przed³u¿acz jest niezbêdny, zastosowaæ 12 

AWG 

(2,5 mm2) minimum w celu przewodzenia pr¹du pobieranego przez produkt. 

• Przed³u¿acz o niepe³nej mocy mo¿e skutkowaæ spadkiem napiêcia miêdzyprzewodowego, 

ubytkiem mocy i przedgrzaniem.

ti11730a
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ZAGRO¯ENIE PO¯AREM I WYBUCHEM 

£atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb, znajduj¹ce siê w obszarze roboczym, 

mog¹ ulec zap³onowi lub eksplodowaæ. Aby zapobiec wybuchowi po¿aru lub eksplozji nale¿y:

• Urz¹dzenie nale¿y stosowaæ wy³¹cznie w dobrze wentylowanych miejscach.

• Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenoœnie 

lampy elektryczne oraz plastikowe p³achty malarskie (potencjalne zagro¿enie wy³adowaniami 

elektrostatycznymi). 

• W miejscu pracy nie powinny znajdowaæ siê niepotrzebne przedmioty, wliczaj¹c w to 

rozpuszczalniki, szmaty i benzynê.

• Nie przy³¹czaæ lub od³¹czaæ przewodów zasilania ani w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oœwietlenia w 

obecnoœci ³atwopalnych oparów.

• Nale¿y uziemiæ ca³y sprzêt w obszarze roboczym. Patrz Instrukcje dotycz¹ce Uziemienia.

• U¿ywaæ wy³¹cznie uziemionych przewodów.

• Podczas prób na mokro z pistoletem, mocno przyciskaæ pistolet do uziemionego kub³a.

• Je¿eli zauwa¿¹ Pañstwo iskrzenie elektrostatyczne lub odczuj¹ wstrz¹s, natychmiast przerwaæ 

dzia³anie. Nie stosowaæ ponownie urz¹dzeñ do czasu zidentyfikowania i wyjaœnienia problemu.

• W obszarze roboczym powinna znajdowaæ siê dzia³aj¹ca gaœnica.

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO

Ciecz wyp³ywaj¹ca pod wysokim ciœnieniem z przeciekaj¹cych wê¿y lub pêkniêtych elementów 

spowoduje przebicie skóry. Uszkodzenie to mo¿e wygl¹daæ jak zwyk³e skaleczenie, ale jest powa¿nym 

urazem, który w rezultacie mo¿e doprowadziæ do amputacji. Konieczna jest natychmiastowa pomoc 

chirurgiczna.

• Sprawdziæ w¹¿ przed ka¿dym u¿yciem pod k¹tem naciêæ, wybrzuszeñ, za³amañ oraz innych 

uszkodzeñ. 

• Wymieniaæ wê¿e z wyprzedzeniem w regularnych odstêpach w oparciu o warunki robocze.

• Niezw³ocznie wymieniæ uszkodzony w¹¿.

• Dokrêciæ wszystkie po³¹czenia doprowadzania cieczy przed w³¹czeniem urz¹dzenia.

• Zapobiegaæ wyciekom.

• Nie zatrzymywaæ lub nie zmieniaæ kierunku wycieku za pomoc¹ rêki, cia³a, rêkawicy ani szmaty.

• Nigdy nie przekraczaæ wartoœci znamionowych wê¿a w przypadku maksymalnego ciœnienia lub 

temperatury.

• Stosowaæ wy³¹czenie substancje chemiczne, które s¹ zgodne z czêœciami zwil¿anymi. Patrz Dane 

techniczne w niniejszej instrukcji. Zapoznaæ siê z kartami charakterystyki bezpieczeñstwa 

produktu (MSDS) oraz zaleceniami producenta rozpuszczalnika.

• Po zakoñczeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrol¹ oraz serwisowaniem sprzêtu nale¿y 

postêpowaæ zgodnie z Procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia.

NIEBEZPIECZEÑSTWO OPARZENIA 

Niniejsze sprzêt stosowany jest wraz z podgrzan¹ ciecz¹, która mo¿e powodowaæ nagrzanie jego 

powierzchni. W celu unikniêcia powa¿nych oparzeñ:

• Nie dotykaæ gor¹cej cieczy lub sprzêtu.

• Pozostawiæ sprzêt do ca³kowitego wystudzenia przed dotkniêciem.

• Nosiæ rêkawice ochronne i zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ jeœli temperatura cieczy przekroczy 

110°F (43°C).

OSTRZE¯ENIE
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NIEBEZPIECZEÑSTWO PORA¯ENIA PR¥DEM 

Sprzêt musi byæ uziemiony. Niew³aœciwe uziemienie, ustawienie lub u¿ytkowanie systemu mo¿e 

spowodowaæ pora¿enie pr¹dem.

• Wy³¹czyæ urz¹dzenie i od³¹czyæ przewody zasilaj¹ce przed serwisowaniem urz¹dzenia.

• U¿ywaæ tylko uziemionych gniazd elektrycznych.

• U¿ywaæ tylko 3 ¿y³owych przed³u¿aczy.

• Upewniæ siê siê, ¿e elementy uziemienia urz¹dzenia i przed³u¿aczy nie s¹ uszkodzone.

• Nie wystawiaæ na dzia³anie deszczu. Przechowywaæ w pomieszczeniu zamkniêtym.

NIEBEZPIECZEÑSTWO WYNIKAJ¥CE Z NIEPRAWID£OWEGO U¯YCIA URZ¥DZENIA  
Niew³aœciwe stosowanie 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. Zapoznaæ siê z 

ostrze¿eniami producenta cieczy i rozpuszczalników. W celu uzyskania pe³nych informacji na temat 

materia³u, nale¿y uzyskaæ kartê charakterystyki bezpieczeñstwa produktu (MSDS) od dystrybutora 

lub sprzedawcy.

• Nie opuszczaæ obszaru roboczego, jeœli sprzêt jest pod³¹czony do zasilania lub pod ciœnieniem. 

Wy³¹czyæ ca³y sprzêt i postêpowaæ zgodnie z Procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia, kiedy 

sprzêt nie jest wykorzystywany.

• Sprawdzaæ urz¹dzenie codziennie. Naprawiæ lub natychmiast wymieniæ uszkodzone czêœci 

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 proszê skontaktowaæ siê z Pañstwa dystrybutorem sprzêtu.

• Wê¿e i kable robocze nale¿y prowadziæ z dala od ruchu pieszego, ostrych krawêdzi, ruchomych 

czêœci oraz gor¹cych powierzchni.

• Nie zaginaæ lub nadmiernie wyginaæ wê¿y lub 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 TOKSYCZNEGO DZIA£ANIA CIECZY LUB OPARÓW

Toksyczne ciecze lub opary mog¹ spowodowaæ, w przypadku przedostania siê do oka lub na 

powierzchniê skóry, inhalacji lub po³kniêcia, powa¿ne obra¿enia lub zgon.

• Zapoznaæ siê z kartami charakterystyki bezpieczeñstwa produktu (MSDS), aby uzyskaæ 

szczegó³owe informacje na temat stosowanych cieczy.

• Niebezpieczne ciecze nale¿y przechowywaæ w odpowiednich pojemnikach, a ich utylizacja ich musi 

byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi.

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Aby zapobiec powstaniu powa¿nych obra¿eñ, w tym uszkodzenia oczu, ubytków s³uchu, wdychania 

oparów substancji toksycznych i oparzeñ, w czasie u¿ywania, serwisowania oraz przebywania w polu 

roboczym urz¹dzenia stosowaæ w³aœciwe œrodki ochrony osobistej. Obejmuj¹ one miêdzy innymi:

• Œrodki ochrony oczu oraz s³uchu. 

• Producent cieczy oraz rozpuszczalnika zaleca stosowanie aparatów oddechowych, odzie¿y 

ochronnej oraz rêkawic.

OSTRZE¯ENIE
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Informacje o bezpieczeñstwie

W celu bezpiecznego stosowania oraz obs³ugi 

bezpowietrznego sprzêtu natryskiwania pod wysokim 

ciœnieniem, nale¿y przestrzegaæ instrukcji 

bezpieczeñstwa dostarczonych przez producenta 

sprzêtu bezpowietrznego. 

Omówienie produktu

Przewód ogrzewania elektrycznego znajduje siê 

wewn¹trz wê¿a, bezpoœrednio w strumieniu farby. 

Element ten jest wykorzystywany do ogrzewania 

zawartoœci wê¿a. 

Moc grzejna wê¿a jest ograniczona jego projektem oraz 

konstrukcj¹ i w niektórych sytuacjach mo¿e byæ 

niewystarczaj¹ca, np. w przypadku znacznie wiêkszych 

dyszy lub niskich temperaturach pocz¹tkowych noœnika. 

Temperatura otoczenia mo¿e równie¿ wp³ywaæ na 

temperaturê wyjœciow¹ cieczy. 
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Identyfikacja czêœci 
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Czêœæ

A Regulator temperatury

B Kabel zasilaj¹cy

C Gniazko

D Termostat

E Prze³¹cznik W£¥CZ/WY£¥CZ (ON/OFF)

F Przewód regulatora temperatury

G Podgrzewany w¹¿/rozdzielacz

H W¹¿

J Przewód regulatora temperatury gniazko
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Monta¿

Pod³¹czyæ podgrzewany w¹¿ do sprzêtu malowania 

bezpowietrznego jak nastêpuje:

1. Wykonaæ Procedurê usuwania nadmiaru 

ciœnienia zgodnie z instrukcj¹ rozpylacza.

2. U¿ywaæ za³¹czonych zacisków oraz sprzêtu do 

zamontowania Regulatora Temperatury (A) do 

obudowy pompy rozpylacza i dokrêcenia œrub.

3. Zespo³y niezwi¹zane z bêbnem do nawijania 

wê¿a: Pod³¹czyæ wewnêtrzne pod³¹czenie 

obrotowe 

na podgrzewanym wê¿u/rozdzielaczu (G) do 

gwintów zewnêtrznych na obudowie filtra pompy. 

Dokrêciæ ³¹czniki.

Zespo³y bêbna do nawijania wê¿a: Pod³¹czyæ 

wewnêtrzne pod³¹czenie obrotowe na 

podgrzewanym wê¿u/rozdzielaczu do gwintów 

zewnêtrznych na pod³¹czeniu obrotowym bêbna do 

nawijania wê¿a znajduj¹cym siê na tym bêbnie. 

Umieœciæ rozdzielacz jak przedstawiono poni¿ej:

4. Pod³¹czyæ Przewód Regulatora Temperatury (F) do 

gniazdka doprowadzaj¹cego na Regulatorze 

Temperatury (J).

5. Zamocowaæ pistolet natryskowy na koñcu 

podgrzewanego wê¿a. Patrz Dane techniczne w 

celu uzyskania szczegó³ów o obs³ugiwanych 

wartoœciach znamionowych.

6. Pod³¹czyæ przewód zasilania rozpylacza do 

Gniazdka (C) na Regulatorze Temperatury (A).

UWAGA: Nale¿y go od³¹czyæ od Regulatora 

Temperatury na zespole bêbna do nawijania wê¿a.

Upewniæ siê, ¿e sprzêt elektryczny oraz systemy s¹ 

wy³¹czone przed wykonaniem jakiegokolwiek monta¿u 

lub 

prac pod³¹czeniowych. Istnieje ryzyko urazu 

œmiertelnego wskutek pora¿enia elektrycznego, jeœli 

prace s¹ wykonywane przy w³¹czonym sprzêcie.

ti15378a

ti15357a
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Rozruch

Przed rozruchem

• Podgrzewany w¹¿ nale¿y wyczyœciæ przez 

pierwszym u¿yciem. W tym celu usun¹æ koñcówkê 

oraz jej os³onê z pistoletu i przep³ukaæ w¹¿ wod¹ 

przy niskim ciœnieniu przez jedn¹ minutê.

• U¿ywaæ wy³¹cznie materia³ów powlekania o 

temperaturze zap³onu wynosz¹cej 5°C powy¿ej  

wybranej temperatury ogrzewania.

• U¿ywaæ podgrzewanego wê¿a wraz z odpowiednim 

regulatorem temperatury. Ustawienie temperatury 

dotyczy temperatury przewodu ogrzewania, a nie 

rzeczywistej temperatury cieczy wyp³ywaj¹cej z 

podgrzewanego wê¿a. 

• Gniazdko (C) mo¿na stosowaæ jako gniazdko 

zespo³u pompy jeœli alternatywne Ÿród³o zasilania 

jest niedostêpne. 

Regulacja temperatury

Regulowanie temperatury

Zakres temperatury na regulatorze wynosi od 40° do 

60°C.

1. W³¹czyæ zespó³ regulacji poprzez prze³¹czenie 

prze³¹cznika (A) w pozycjê ON (W£). Ekran (D) 

wyœwietli "----". Kolejny ekran wyœwietla rzeczywist¹ 

temperaturê przewodu ogrzewania (na przyk³ad 

"45°C" jeœli temperatura przewodu ogrzewania 

wynosi 45°C).

2. W celu ustawienia po¿¹danej temperatury, 

prze³¹czaæ przyciski +/- (B) przyrostu o 1°C, a¿ do 

wyœwietlenia po¿¹danej temperatury. Nacisn¹æ 

przycisk ustawienia (E) w celu zablokowania tej 

temperatury.

3. Po naciœniêciu przycisku ustawienia dla po¿¹danej 

temperatury, ekran bêdzie dynamicznie wyœwietla³ 

wzrost lub spadek temperatury bie¿¹cej wzglêdem 

temperatury po¿¹danej. UWAGA: Wzrost 

temperatury jest zazwyczaj szybszy ni¿ jej spadek.

Przewód ogrzewania nagrzewa siê w ci¹gu kilku 

sekund. Materia³ w wê¿u nagrzewa siê zazwyczaj w 

ci¹gu dwóch do czterech minut. Upewniæ siê, ¿e 

materia³ w wê¿u osi¹gn¹³ temperaturê aplikacji przed 

rozpoczêciem u¿ywania systemu. 

POWIADOMIENIE
Zawsze dok³adnie rozci¹gn¹æ i odpowietrzyæ w¹¿ przed 

ka¿dym u¿yciem (bardzo wa¿ne). Jeœli w¹¿ nie 

zostanie odpowietrzony, transfer ciep³a z przewodu 

ogrzewania nie bêdzie jednolity, a w najgorszym 

przypadku przewód mo¿e zostaæ uszkodzony. 

Gwarancja nie obejmuje takich przypadków.

Nosiæ rêkawice chroni¹ce przed wysok¹ temperatur¹ 

oraz zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ jeœli 

temperatura cieczy przekroczy 110°F (43°C).

POWIADOMIENIE
Unikaæ ustawiania zbyt wysokiej temperatury w celu 

uniknêcia przegrzania lub uszkodzenia materia³u.
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Rozwi¹zywanie problemów

Jeœli w¹¿ nie nagrzewa siê lub wyst¹pi¹ inne problemy, skontaktowaæ siê z przedstawicielem firmy Graco.

Kody b³êdów

Czyszczenie

Czyszczenie systemu 
ogrzewania

Osady wyschniêtego materia³y szcz¹tkowego wp³yn¹ 

negatywnie na dzia³ania systemu podgrzewanego 

wê¿a. W celu zapewnienia bezawaryjnego dzia³ania w 

przypadku kolejnej pracy, wyczyœciæ dok³adnie w¹¿ 

przep³ukuj¹c go w³aœciwym roztworem (wod¹ w 

przypadku wodnych materia³ów powlekania). 

1. Prze³¹czyæ zasilanie systemu wê¿a na OFF (WY£.).

2. Przed dalsz¹ prac¹ pozostawiæ sprzêt do pe³nego 

wystudzenia. 

3. Wykonaæ Procedurê usuwania nadmiaru 

ciœnienia zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi rozpylacza. 

Kod b³êdu Definicja Wyjaœnienie

SL Utrata synchronizacji
Jeœli wartoœæ obojêtna znajduje siê na zasilaniu tablicy regulatora lub 

jeœli nie ma napiêcia na L i N.

SC Zwarcie elektryczne

Jeœli istnieje niepo¿¹dany kontakt przewodzenia na przewodzie 

ogrzwania, kablu pomiêdzy rozdzielaczem a regulatorem lub 

wewn¹trz rozdzielacza.

OC Otwarty obwód
Jeœli przewód jest przerwany, na kablu pomiêdzy rozdzielaczem a 

regulatorem lub wewn¹trz rozdzielacza.

HI Wysoka temperatura
Kaseta reguluj¹ca 1513 jest u¿ywana z wê¿em 3023. Pod³¹czyæ w¹¿ 

1513 do kasety reguluj¹cej 1513 w celu kontynuowania.

LO Niska temperatura
Kaseta reguluj¹ca 3023 jest u¿ywana z wê¿em 1513. Pod³¹czyæ w¹¿ 

3023 do kasety reguluj¹cej 3023 w celu kontynuowania.

Prace konserwacyjne i naprawcze nale¿y zawsze 

wykonywaæ przy wy³¹czonym zasilaniu.
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Dane techniczne

Dopuszczalny zakres temperatury przechowywania i transportu: od -20°C do +50°C.

Dopuszczalna wilgotnoœæ wzglêdna: Maks. 90%, nieskraplaj¹ca.

24E656 Podgrzewany w¹¿:

Napiêcie zasilania 230 V AC

Moc 1500 W

Ochrona obwodu zasilania 16 A

Ustawienie temperatury 0-60°C

D³ugoœæ 15 m

Maksymalne ciœnienie 

materia³u

3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)

Obs³ugiwana koñcówka 0,013

24E657 Podgrzewany w¹¿:

Napiêcie zasilania 230 V AC

Moc 2100 W

Ochrona obwodu zasilania 16 A

Ustawienie temperatury 0-60°C

D³ugoœæ 30 m

Maksymalne ciœnienie 

materia³u

3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)

Obs³ugiwana koñcówka 0,023



Czêœci

3A0546C 11

Czêœci

Zestawy akcesoriów:

ti15380a

6

4

3

2

1

5

Ref. Czêœæ Opis Iloœæ.

1 24E692 ZESTAW, naprawy, prze³¹cznika 1
2 24E693 ZESTAW, naprawy, gniazdka 1
3 24E694 ZESTAW, naprawy, przewodu 

zasilania

1

4 24E695 ZESTAW, naprawy, zacisku 

monta¿owego

1

5 24E697 ZESTAW, naprawy, C°-Maks wê¿a 

(15 m)

1

24E698 ZESTAW, naprawy, C°-Maks wê¿a 

(30 m)

1

6 24E699 ZESTAW, naprawy, C°-Maks kasety 

reguluj¹cej (15 m)

1

24F014 ZESTAW, naprawy, C°-Maks kasety 

reguluj¹cej (30 m)

1

Czêœæ Opis

24E696 ZESTAW, akcesoria, w¹¿ powietrza o 

d³. 50 stóp (15,2 m)
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produkcyjnym dostêpnym w czasie publikowania. 
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Standardowa gwarancja firmy Graco

Standardowa gwarancja firmy Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia wymienione w tym podrêczniku, a wyprodukowane przez firmê Graco i 

opatrzone jej nazw¹, by³y w dniu ich sprzeda¿y nabywcy wolne od wad materia³owych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawi³a specjalnej, 

przed³u¿onej lub skróconej gwarancji, produkt jest objêty dwunastomiesiêczn¹ gwarancj¹, na naprawê lub wymianê wszystkich uszkodzonych 

czêœci urz¹dzenia, które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje wa¿noœæ wy³¹cznie dla urz¹dzeñ montowanych, obs³ugiwanych i 

utrzymywanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.

Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zu¿ycia urz¹dzenia oraz wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub zu¿ycia urz¹dzenia, powsta³ych w 

wyniku niew³aœciwego monta¿u czy wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niew³aœciwej lub niefachowej 

konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany czêœci na inne, nie oryginalne. Za takie przypadki firma 

Graco nie ponosi odpowiedzialnoœci, podobnie jak za niew³aœciwe dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie spowodowane 

niekompatybilnoœci¹ z konstrukcjami, akcesoriami, sprzêtem lub materia³ami innych producentów, tudzie¿ niew³aœciw¹ 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 zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezp³atnie wszystkie uszkodzone czêœci. 

Wyposa¿enie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z op³aconym transportem. Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje wady materia³owej 

lub wykonawstwa, 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 DZIA£ANIA URZ¥DZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU. 

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 DAJE ¯ADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ, ORAZ NIE GWARANTUJE, ¯E URZ¥DZENIE 

BÊDZIE DZIA£AÆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, STOSOWANE Z AKCESORIAMI, SPRZÊTEM, MATERIA£AMI I ELEMENTAMI INNYCH 

PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRMÊ GRACO. Czêœci innych producentów, sprzedawane przez firmê Graco (takie jak silniki 

elektryczne, spalinowe, prze³¹czniki, w¹¿, itd.), objête s¹ gwarancj¹ ich producentów, jeœli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w 

dochodzeniu roszczeñ w ramach tych gwarancji.

Firma Graco w ¿adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoœci 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 intentés,  la suite 

de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informacja o firmie Graco 

Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajduj¹ siê na stronie www.graco.com.

W CELU Z£O¯ENIA ZAMÓWIENIA, skontaktowaæ siê ze swoim dystrybutorem firmy Graco lub zadzwoniæ pod 

numer 1-800-690-284 w celu okreœlenia najbli¿szego dystrybutora.
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