
VYPLÁCHNUTIE SKLADOVACIEHO MATERIÁLU

1. Zaistite spúšť. 2.  Nasaďte vložku a naplňte ju do 
1/3 vhodnou čistiacou 
kvapalinou alebo materiálom, 
ktorý chcete striekať. 

3. Na nádobu naskrutkujte veko a 
pripojte nádobu k striekacej 
pištoli.

4.  Nastavte plniaci/poistný ventil 
do HORNEJ polohy. 

5.  Nastavte reguláciu tlaku do 
polohy Prime/Clean 
(plnenie/čistenie).

6. Odistite poistku spúšte, otočte 
striekaciu pištoľ hore nohami a 
na 5 sekúnd stlačte spúšť. 

7. Dýzu otočte späť do polohy 
UVOĽNIŤ. Nastavte plniaci/ 
poistný ventil do polohy 
striekania a na 1—2 sekundy 
stlačte spúšť.

8. Zapojte poistku spúšte a uveďte 
plniaci/poistný ventil do polohy 
HORE, aby sa uvoľnil tlak. 
Odstráňte a zlikvidujte nádobku 
na materiál.

ZOSTAVENIE/ZAČATIE NOVEJ PRÁCE

1. Zapojte poistku spúšte a 
uveďte plniaci/poistný ventil do 
polohy HORE, aby sa uvoľnil 
tlak. Odstráňte a zlikvidujte 
nádobku na materiál.

2. Odstráňte zo striekacej pištole 
kryt ventilu, nasaďte filter a 
vykonajte spätnú montáž. 

3. Inštalujte vložku do nádobky na 
materiál a naplňte ju materiálom. 
Na nádobku na materiál 
naskrutkujte veko a pripojte 
nádobku k striekacej pištoli.

4.  Aby ste z vložky vypustili 
maximálne množstvo vzduchu, 
jemne striekaciu pištoľ 
nakloňte, aby bol poistný ventil 
v najvyššom bode.

5.  Stlačením vložky vykonajte 
odvzdušnenie poistným 
ventilom, pokým sa v poistnom 
ventile neobjaví materiál.

6.  Nastavte plniaci/poistný ventil 
HORE do polohy plnenia. 
Otočte gombík na reguláciu 
tlaku do polohy Prime/Clean 
(plnenie/čistenie) až k červenej 
kontrolnej bodke.

7.  Uvoľnite poistku spúšte a 
na 3 sekundy spúšť stlačte. 

8.  Otočte gombíkom na reguláciu 
tlaku proti smeru hodinových 
ručičiek až do najnižšej polohy. 
Uveďte plniaci/poistný ventil 
DOLE do rozstrekovacej 
polohy. 

Filter

WARNINGVAROVANIE
Táto príručka slúži ako stručná referenčná príručka. Kompletné pokyny týkajúce sa správneho používania a všetky bezpečnostné upozornenia nájdete 

v prevádzkovej príručke dodanej so striekacou pištoľou.
Predchádzanie požiaru a výbuchu: Pri striekaní horľavých materiálov alebo olejových materiálov spôsobujúcich výboje statickej elektriny vždy používajte 

dodaný uzemňovací kábel.

Stručná príručka pre ručné striekacie pištole s ochranným povlakom
POZOR – Nastavenie tlaku ručnej striekacej pištole sa vykonáva inak než v prípade väčších striekacích pištolí.

Maximálne nastavenie nemusí znamenať najlepší ani vhodný lúč vejára. Podrobnosti nájdete v stručnej príručke. 
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NASTAVENIE TLAKU (Maximálny tlak NIE JE vhodný pre všetky materiály)

1.  Ak chcete obmedziť rozstrek a 
predĺžiť životnosť batérie, vždy 
pri striekaní používajte najnižší 
tlak, pri ktorom je možné 
dosiahnuť požadovanú vzorku 
striekania. 

2.  Začnite na hodnote „1“ a postupne zvyšujte v krokoch po „1“ alebo 
menších, pokým nedosiahnete požadovanú vzorku striekania. Pred 
otočením gombíka na reguláciu tlaku uveďte rukoväť na uvoľnenie 
tlaku do HORNEJ polohy a pred striekaním uveďte rukoväť späť do 
DOLNEJ polohy.

3.  Ak pri stlačení spúšte bliká žltá 
kontrolka, je nastavený príliš 
vysoký tlak. Znižujte tlak, 
pokým žltá kontrolka 
neprestane blikať, zväčšite 
veľkosť dýzy alebo toľko 
nerieďte materiál. 

ČISTENIE

1. Zapojte poistku spúšte a 
uveďte plniaci/poistný ventil do 
polohy HORE, aby sa uvoľnil 
tlak.

2.  Otočte gombík na reguláciu 
tlaku do polohy Prime/Clean 
(plnenie/čistenie).

3. Odstráňte nádobku zo 
striekacej pištole a veko 
z nádobky. Vyberte vložku 
s materiálom a odstráňte veko. 
Veko a všetok prebytočný 
materiál riadne zlikvidujte. 

4. Vložte do nádobky novú vložku 
a naplňte ju do 1/3 vhodnou 
preplachovacou kvapalinou. 
Naskrutkujte veko a pripojte 
nádobku k striekacej pištoli. 
Trasením striekaciu pištoľ 
vyčistite.

5.  Odistite poistku spúšte, otočte 
striekaciu pištoľ hore nohami a 
na 15 sekúnd stlačte spúšť. 

6.  Dýzu otočte späť do polohy 
UVOĽNIŤ. Nastavte plniaci/ 
poistný ventil DOLE do polohy 
striekania, otočte striekaciu 
pištoľ hore nohami a na 2 
sekundy stlačte spúšť.

7. Zaistite spúšť. Nastavte 
plniaci/poistný ventil do 
HORNEJ polohy. Odstráňte zo 
striekacej pištole dýzu/kryt a 
ponorte ich do preplachovacej 
kvapaliny. Odstráňte nádobku 
a kvapalinu riadne zlikvidujte. 

8. Naplňte vložku do 1/3. 
Uvoľnite zo záberu zámok 
spúšte, otočte striekaciu pištoľ 
hore nohami a približne na 
15 sekúnd stlačte spúšť, aby 
materiál recirkuloval. 

9.  Uveďte plniaci/poistný ventil do 
rozstrekovacej polohy. Zvyšok 
kvapaliny vystriekajte prednou 
časťou striekacej pištole. Ak nie 
je striekacia pištoľ úplne čistá, 
opakujte kroky 8 a 9.

10. Zapojte poistku spúšte a 
uveďte plniaci/poistný ventil 
do polohy HORE, aby sa 
uvoľnil tlak. 

11.  Vyberte vložku na materiál a 
veko a riadne ich zlikvidujte. 
Riadne zlikvidujte použitú 
kvapalinu.

12. Vyčistite zostavu dýzy a krytu 
čistou preplachovacou 
kvapalinou. V prípade potreby 
použite jemnú kefu. Vyberte 
filter materiálu. 

SKLADOVANIE

Pred skladovaním naplňte nádobku na materiál do 1/3 lakovým benzínom alebo v nádobke rozpustite 4 unce (113 g) prípravku Pump Armor v 4 uncách 

(113 g) vody a prepláchnite čerpadlo. Skladovaciu kvapalinu riadne zlikvidujte. 

332039A Copyright 2012, Graco Inc.


