
Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN 55440-1441
Copyright 2002, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311464H

Naprawa

Elektryczne rozpylacze 
bezpowietrzne

Wa¿ne instrukcje bezpieczeñstwa. Przeczytaæ wszystkie ostrze¿enia 
i instrukcje zawarte w niniejszym podrêczniku. Zachowaæ instrukcje. 
Lista modeli jest przedstawiona na stronie 2. 

ti2399

3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) Maksymalne ciœnienie robocze

- Urz¹dzenie do malowania architektonicznego oraz do nanoszenia pow³ok -

UltraTM 395/495/595
UltraMax IITM 490/495/595

Ultimate MX IITM 490/495/595
ST Max IITM 490/495/595

Ultimate NovaTM 395

ST MaxTM 395/495/595
Super NovaTM 495/595



Modele 
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Modele

Napiêcie 
pr¹du 

zmiennego 
(VAC)

Model

120

Ultra 395
Ultimate Nova 395

233960
826014

233961 233962

Ultra 495
Super Nova 495

233966
826017

233967
826018

233968
826019

Ultra 595
Super Nova 595

234490
826052

234435
826046

Ultra Max II 490
Ultimate MX II 490

249911
825028

249913
825029

249914
825036

Ultra Max II 495
Ultimate MX II 495

249915
825037

249916
825038

249917
825039

Ultra Max II 595
Ultimate MX II 595

249918
825046

249919
825045

230 CEE 

ST Max 395 Hopper 233955

ST Max 395 234176 258662

ST Max 495 233956 233970 233971

ST Max 595 248661 244437

ST Max II 490 Hopper 253011

ST Max II 490 249926 253012 253013

ST Max II 495 249928 253014 249978

ST Max II 595 253015 249930

230 Europa

ST Max 395 223963

ST Max 495 233957 233975

ST Max 595 244436

ST Max II 490 249927

ST Max II 495 249929 249979

ST Max II 595 249931

110 Wielka 
Brytania

ST Max 395 223972

ST Max 495 233973 233975

ST Max 595 244436

ST Max II 490 249935

ST Max II 495 249936 249980

ST Max II 595 249937

230 Azja

Ultra 395 234180

Ultra 495 234183 234181 234182

Ultra 595 248660 244439

Ultra Max II 490 249932

Ultra Max II 495 249933 253104 253105

Ultra Max II 595 253107 249934

100 
Japonia

Ultra 495 234186 233974

UltraMax II 495 249938 253106
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Œrodki ostro¿noœci
Poni¿ej przedstawiono ogólne ostrze¿enia dotycz¹ce ustawienia, obs³ugi, uziemienia, konserwacji i naprawy sprzêtu. 
Dodatkowo, bardziej szczegó³owe ostrze¿enia mog¹ siê znajdowaæ w odpowiednich dzia³ach w dalszej czêœci 
instrukcji. Symbole pojawiaj¹ce siê w treœci podrêcznika obs³ugi dotycz¹ tych ogólnych ostrze¿eñ. W przypadku 
pojawienia siê takich symboli w treœci podrêcznika obs³ugi, nale¿y wróciæ do tych stron i zapoznaæ siê z opisem 
okreœlonego niebezpieczeñstwa.

UWAGA
RYZYKO ZAP£ONU I WYBUCHU
£atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb znajduj¹ce siê w obszarze roboczym mog¹ 
ulec zap³onowi lub eksplodowaæ. Aby zapobiec powstaniu po¿aru lub eksplozji nale¿y:
• U¿ywaæ urz¹dzenia tylko w miejscach dobrze wentylowanych.
• Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenoœnie 

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

• Rozpylacz wytwarza iskry. Trzymaæ urz¹dzenie rozpylaj¹ce, w czasie stosowania ³atwopalnego 
p³ynu lub przy stosowaniu tego rodzaju cieczy do przep³ukiwania lub czyszczenia, w odleg³oœci 
przynajmniej 6 m od wybuchowych oparów.

• W miejscu pracy nie powinny znajdowaæ siê odpady, w tym rozpuszczalniki, odzie¿ i benzyna. 
• W obecnoœci ³atwopalnych oparów nie nale¿y przy³¹czaæ lub od³¹czaæ przewodów zasilania ani 

w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oœwietlenia.
• Uziemiæ wyposa¿enie oraz znajduj¹ce siê w obszarze roboczym elementy przewodz¹ce. 

Przeczytaæ Instrukcje dotycz¹ce uziemienia.
• Je¿eli zauwa¿ysz iskrzenie elektrostatyczne lub odczujesz wstrz¹s, natychmiast przerwij 

dzia³anie. Nie u¿ywaj ponownie urz¹dzeñ do czasu zidentyfikowania i wyjaœnienia problemu.
• W obszarze roboczym powinna znajdowaæ siê gaœnica.

RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM
Niew³aœciwe uziemienie, ustawienie lub u¿ytkowanie systemu mo¿e spowodowaæ pora¿enie pr¹dem.
• Przed serwisowaniem urz¹dzenia, nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i od³¹czyæ przewody zasilaj¹ce.
• Nale¿y u¿ywaæ tylko uziemionych gniazd elektrycznych.
• Nale¿y u¿ywaæ tylko 3 ¿y³owych przed³u¿aczy.
• Nale¿y upewniæ siê, ¿e elementy uziemienia urz¹dzenia i przed³u¿aczy nie s¹ uszkodzone.
• Nie wystawiaæ na dzia³anie deszczu. Przechowywaæ w pomieszczeniu zamkniêtym.

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO 
Ciecz wyp³ywaj¹ca pod wysokim ciœnieniem z pistoletu, przeciekaj¹cych wê¿y lub pêkniêtych elementów 
mo¿e spowodowaæ g³êbokie zranienie. 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.
• Nie kieruj pistoletu w stronê innej osoby ani jakiejkolwiek czêœci cia³a.
• Nie przyk³adaj rêki do koñcówki rozpylaj¹cej.
• Nie zatrzymuj oraz nie zmieniaj kierunku wycieku za pomoc¹ rêki, cia³a, rêkawicy lub szmaty.
• Zawsze, gdy nie korzystasz z pistoletu, zablokuj rygiel spustu.
• Po zakoñczeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrol¹ oraz serwisowaniem urz¹dzenia 

nale¿y postêpowaæ zgodnie z opisan¹ w niniejszym podrêczniku Procedur¹ dekompresji.
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ZAGRO¯ENIE WYNIKAJ¥CE Z NIEPRAWID£OWEGO U¯YCIA SPRZÊTU 
Niew³aœciwe stosowanie sprzêtu mo¿e prowadziæ do œmierci lub kalectwa.
• Nie wolno przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego lub wartoœci znamionowej temperatury 

odnosz¹cych siê do czêœci systemu o najni¿szych wartoœciach znamionowych. Przeczytaæ rozdzia³y 
Dane techniczne znajduj¹ce siê we wszystkich podrêcznikach obs³ugi wyposa¿enia.

• Nale¿y u¿ywaæ p³ynów i rozpuszczalników zgodnych z zwil¿onymi czêœciami wyposa¿enia 
Przeczytaæ rozdzia³ Dane techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich podrêcznikach obs³ugi 
wyposa¿enia. Przeczytaæ ostrze¿enia producenta p³ynów i rozpuszczalników. Wszystkie informacje 
dotycz¹ce danego materia³u znajduj¹ siê w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 
(MSDS), dostêpnej u dystrybutora lub dostawcy.

• Codziennie sprawdzaæ sprzêt. Naprawiæ lub natychmiast wymieniæ uszkodzone czêœci wy³¹cznie na 
oryginalne czêœci zamienne firmy Graco.

• Nie wolno zmieniaæ lub modyfikowaæ konstrukcji sprzêtu.
• Nale¿y u¿ywaæ sprzêtu wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych 

informacji proszê skontaktowaæ siê z Pañstwa dystrybutorem sprzêtu firmy Graco.
• Wê¿e i kable nale¿y prowadziæ z dala od ruchu pieszego, ostrych krawêdzi, ruchomych czêœci oraz 

gor¹cych powierzchni.
• Nie wolno sup³aæ lub nadmiernie wyginaæ przewodów lub u¿ywaæ ich do ci¹gniêcia wyposa¿enia.
• Nale¿y postêpowaæ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
• Dzieci i zwierzêta nie powinny zbli¿aæ siê do obszaru roboczego.
• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu w stanie zmêczenia lub pod wyp³ywem leków/narkotyków lub alkoholu.

RYZYKO ZWI¥ZANE Z CIŒNIENIOWYMI ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI 
Nie u¿ywaj 1,1,1-trójchloroetanu, chlorku metylenu, ani/lub innych rozpuszczalników zawieraj¹ce 
halogenowane wêglowodory lub p³ynów zawieraj¹cych tego typu rozpuszczalniki z ciœnieniowym 
wyposa¿eniem aluminiowym. Zastosowanie tych substancji mo¿e prowadziæ do powa¿nych reakcji 
chemicznych i pêkniêcia wyposa¿enia, co mo¿e prowadziæ do œmierci, kalectwa oraz/lub uszkodzenia 
mienia. 

NIEBEZPIECZEÑSTWO TOKSYCZNEGO DZIA£ANIA P£YNÓW LUB OPARÓW
Toksyczne p³yny lub opary mog¹ spowodowaæ, w przypadku przedostania siê do oka lub na powierzchniê 
skóry, inhalacji lub po³kniêcia, powa¿ne urazy lub zgon. 
• Proszê zapoznaæ siê z kartami charakterystyki bezpieczeñstwa materia³u (MSDS – Material Safety 

Data Sheets), aby uzyskaæ szczegó³owe informacjami na temat stosowanych p³ynów.
• Niebezpieczne p³yny nale¿y przechowywaæ w odpowiednich pojemnikach, a usuwanie ich musi byæ 

zgodne z odpowiednimi wytycznymi.

OSOBISTE WYPOSA¯ENIE OCHRONNE 
W czasie stosowania, serwisowania oraz przebywania w polu roboczym urz¹dzenia nale¿y stosowaæ 
odpowiednie wyposa¿enie ochronne tak, aby uchroniæ siê przed ciê¿kim uszkodzeniem cia³a, 
obejmuj¹cym uszkodzenie oka, inhalacjê oparów, oparzenie i utratê s³uchu. Wyposa¿enie ochronne 
obejmuje miêdzy innymi:
• Okulary ochronne
• Odzie¿ i maskê zgodne z zaleceniami producenta p³ynu i rozpuszczalnika
• Rêkawice
• Ochronniki s³uchu
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Czêœci urz¹dzenia

Na rysunku przedstawiono model 233960 

6

1

8

9

54
3

2

7

Nr Czêœæ

1 W³¹cznik ON/OFF (W³¹cz/Wy³¹cz)

2 Rura zalewowa

3 Rurka syfonu

4 Regulacja ciœnienia

5 Filtr

6 Blokada spustu

7 Pompa

8 Wylot cieczy

9 Zawór przelewowy/rozpylania

10 Etykieta serwisowa (pod ram¹ spryskiwacza)
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Monta¿

Specyfikacje elektryczne 
i uziemienowe
Rozpylacz musi byæ uziemiony. Uziemienie zmniejsza 
ryzyko nagromadzenia ³adunku statycznego lub 
pora¿enia elektrycznego, bêd¹c, w przypadku 
nagromadzenia ³adunku statycznego lub zwarcia, 
przewodem odp³ywowym dla pr¹du elektrycznego.

Kabel zasilaj¹cy rozpylacza zawiera przewód 
uziemiaj¹cy z odpowiednim po³¹czeniem uziemiaj¹cym.

Wtyczka musi byæ w³o¿ona do gniazdka, które zosta³o 
prawid³owo zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi 
przepisami dotycz¹cymi instalacji elektrycznych. Nie wolno 
u¿ywaæ elementów poœrednicz¹cych.

Nie wolno u¿ywaæ rozpylacza, jeœli przewód elektryczny 
ma uszkodzony bolec uziemiaj¹cy. Nie wolno przerabiaæ 
wtyczki. Jeœli wtyczka nie pasuje do gniazdka, nale¿y 
wezwaæ elektryka posiadaj¹cego odpowiednie 
uprawnienia, by zainstalowa³ uziemione gniazdko.

Wymagania dotycz¹ce zasilania

• Jednostki 100-120V wymagaj¹ 100-120 VAC, 
50/60 Hz, 15A, 1 faza.

• Jednostki 230V wymagaj¹ 230 VAC, 50/60 Hz, 
7,5A, 1 faza.

• Nie nale¿y nigdy u¿ywaæ nie uziemionych 
gniazdek ani elementów poœrednicz¹cych. 

Przed³u¿acza wolno u¿ywaæ jedynie, jeœli ma 
nieuszkodzone gniazdko uziemienia. Jeœli zachodzi 
potrzeba u¿ycia przed³u¿acza, nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie 
przed³u¿aczy 3-¿y³owych, o gruboœci minimum 12 AWG 
(2,5 mm2). 

Pistolet rozpylacza: uziemiæ przez po³¹czenie go z 
odpowiednio uziemionym wê¿em do p³ynu oraz z pomp¹.

Zapasowy zbiornik p³ynu: nale¿y postêpowaæ zgodnie 
z lokalnymi przepisami.

Rozpuszczalniki lub p³yny na bazie oleju: postêpuj 
zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosuj wy³¹cznie 
przewodz¹ce kub³y wykonane z metalu, umieszczone 
na uziemionej powierzchni, takiej jak beton. 

Nie nale¿y umieszczaæ kub³ów na powierzchniach 
nieprzewodz¹cych, takich jak na przyk³ad papier, 
karton, które przerwa³yby ci¹g³oœæ uziemienia.

Uziemienie metalowego kub³a: po³¹cz kabel 
uziemienia do kub³a przez zaciœniêcie jednego jego 
koñca do kub³a, a drugiego koñca do uziemienia, 
takiego jak na przyk³ad rura instalacji wodnej.

W celu zapewnienia ci¹g³oœci uziemienia przy 
p³ukaniu lub dekompresji: przytknij mocno metalow¹ 
czêœæ pistoletu rozpylaj¹cego do uziemionego 
metalowego kub³a, a nastêpnie wciœnij spust pistoletu.

Mniejsza œrednica lub wiêksza d³ugoœæ 
przed³u¿aczy mog¹ spowodowaæ ograniczenie 
wydajnoœci rozpylacza.
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Obs³uga

Procedura dekompresji
Aby zmniejszyæ ryzyko obra¿eñ w wyniku wtrysku 
podskórnego, nale¿y postêpowaæ zgodnie z t¹ 
procedur¹ za ka¿dym razem, gdy istnieje koniecznoœæ 
dekompresji, przerwania rozpylania, sprawdzenia lub 
naprawy urz¹dzenia oraz instalacji lub oczyszczenia 
nasadki rozpylaj¹cej. Patrz ostrze¿enia, strona 3.

1. Wy³¹cz zasilanie i od³¹cz kabel zasilaj¹cy.

2. Ustaw ciœnienie na najni¿sz¹ wartoœæ. Trzymaj 
pistolet w stronê uziemionego metalowego wiadra 
u¿ywanego do przep³ukiwania. Naciœnij spust 
pistoletu, aby dokonaæ dekompresji i wy³¹cz g³ówny 
zawór.

\
3. W przypadku, gdy jednostka jest wy³¹czana lub 

pozostawiana bez nadzoru, u¿yj blokady spustu 
pistoletu.

Jeœli podejrzewasz, ¿e dysza lub w¹¿ urz¹dzenia jest 
zatkany, lub po wykonaniu powy¿szych czynnoœci, w 
uk³adzie nadal pozostaje ciœnienie, BARDZO POWOLI 
poluzuj z³¹czkê lub mocowanie wê¿a, aby stopniowo 
spuœciæ nadmiar ciœnienia, a nastêpnie odkrêæ je do 
koñca. Oczyœæ w¹¿ lub zatkan¹ koñcówkê.

ti2707a

ti2718a Pozostawiæ zawór zalewania/opró¿niania w pozycji 
PRIME/DRAIN a¿ do nastêpnego rozpylania.

ti2614a

-

FLUSH

ti2599a

ti2
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Ogólne informacje dotycz¹ce naprawy

£atwopalne materia³y, rozlane na rozgrzany,
nieos³oniêty silnik, mog¹ spowodowaæ zap³on lub
wybuch. Aby zmniejszyæ ryzyko oparzenia, zap³onu lub
eksplozji, nie nale¿y u¿ywaæ spryskiwacza bez pokrywy. 

• W czasie napraw nale¿y zachowaæ wszystkie 
zdemontowane œruby, nakrêtki, podk³adki, uszczelki 
oraz akcesoria elektryczne. Czêœci te nie s¹ 
dostarczane w zestawach czêœci zamiennych.

• SprawdŸ naprawy po korekcji problemów.

• Jeœli rozpylacz nie dzia³a tak jak powinien, nale¿y 
skontrolowaæ procedurê naprawy tak, by sprawdziæ, 
czy zosta³a ona przeprowadzona we w³aœciwy 
sposób. Patrz Rozwi¹zywanie problemów, 
strona 9.

• Zamontuj os³onê silnika przed w³¹czeniem 
rozpylacza i wymieñ j¹, jeœli jest uszkodzona. 
Os³ona silnika kieruje ch³odz¹ce powietrze wokó³ 
silnika, by chroniæ go przed przegrzaniem. Mo¿e 
zredukowaæ ryzyko zap³onu, po¿aru lub wybuchu, 
b¹dŸ te¿ obciêcia palców.

Aby zmniejszyæ ryzyko powa¿nego urazu, 
obejmuj¹cego pora¿enie pr¹dem:

• Podczas sprawdzania urz¹dzenia nie dotykaj 
ruchomych lub elektrycznych czêœci palcami 
lub narzêdziami.

• Od³¹cz rozpylacz od zasilania, w sytuacji, gdy 
zasilanie nie jest konieczne do testowania.

• Przed u¿yciem rozpylacza zamontuj wszystkie 
pokrywy, uszczelki, œruby oraz podk³adki.

UWAGA
Aby zapobiec b³êdnemu funkcjonowaniu regulatora 
ciœnienia:

• U¿yj szczypców, aby roz³¹czyæ przewód. 
Nigdy nie ci¹gnij za kabel, tylko za z³¹cze.

• Prawid³owo po³¹czyæ z³¹cza. Umieœæ p³ask¹ 
³opatkê wtyczki w gnieŸdzie.

• PoprowadŸ kable tak, aby unikn¹æ zak³óceñ 
z innymi po³¹czeniami lub regulatorami ciœnienia. 
Nie œciskaæ kabli pomiêdzy pokryw¹ i skrzynk¹ 
kontroln¹.

UWAGA
• Rozpylacz nie mo¿e dzia³aæ "na sucho" d³u¿ej ni¿ 

30 sekund. Dzia³anie takie mo¿e spowodowaæ 
uszkodzenie uszczelek.

• Nale¿y chroniæ wewnêtrzne czêœci rozpylacza 
przed wilgoci¹. Otwory w pokrywie pozwalaj¹ na 
ch³odzenie powietrzem czêœci mechanicznych 
oraz elektronicznych znajduj¹cych siê wewn¹trz 
urz¹dzenia. Woda przedostaj¹ca siê tymi otworami 
mo¿e spowodowaæ nieprawid³owe funkcjonowanie 
urz¹dzenia lub trwa³e jego uszkodzenie.

• Nale¿y zapobiegaæ korozji pompy oraz jej 
uszkodzeniu, spowodowanego niskimi tempera-
turami. Nie nale¿y nigdy zostawiaæ wody, lub 
farb na bazie wody w nie u¿ywanym rozpylaczu. 
Zamarzanie p³ynów mo¿e powa¿nie uszkodziæ 
rozpylacz. Rozpylacz nale¿y przechowywaæ 
w os³onie pompy tak, aby ochroniæ rozpylacz 
w czasie przechowywania.
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Rozwi¹zywanie problemów

TYP PROBLEMU

Co nale¿y sprawdziæ
(jeœli kontrola nie wykaza³a 

nieprawid³owoœci, przejœæ dalej)

Co nale¿y zrobiæ
(gdy kontrola wykaza³a nieprawid³owoœci, 

proszê zapoznaæ siê z informacjami 
zawartymi w tej kolumnie)

Problemy zwi¹zane z ciœnieniem p³ynu. Ustawienia ga³ki kontroli ciœnienia. 
Silnik nie bêdzie pracowa³ przy wartoœci 
minimalnej (pe³ny obrót przeciwnie do 
kierunku ruchu wskazówek zegarka).

Powoli zwiêkszaj ciœnienie, aby 
zobaczyæ, czy silnik zacznie dzia³aæ.

Koñcówka rozpylacza lub filtr p³ynu mog¹ 
byæ zatkane.

Dokonaj dekompresji ciœnienia, 
strona 7 i przetkaj koñcówkê lub wyczyœæ 
filtr, zgodnie z oddzielnymi instrukcjami 
obs³ugi pistoletu lub koñcówki.

Podstawowe problemy mechaniczne. Zamarzniêta pompa lub zgêstnienie farby 
w pompie.

Nale¿y rozmroziæ rozpylacz, gdy woda 
lub farba na bazie wody zamarz³a 
w rozpylaczu. W celu rozmro¿enia, 
nale¿y umieœciæ go w ciep³ym miejscu. 
Nie uruchamiaj rozpylacza dopóki nie 
zostanie ca³kowicie rozmro¿ony. Jeœli 
w rozpylaczu zgêstnia³a (zasch³a) farba, 
nale¿y wymieniæ uszczelki pompy. Patrz 
strona 15, Wymiana pompy wyporowej.

Sworzeñ prêta ³¹cz¹cego pompy 
wyporowej musi byæ ca³kowicie wciœniêty 
do prêta ³¹cz¹cego, a sprê¿yna 
ustalaj¹ca musi byæ pewnie zamocowana 
w bruŸdzie pompy. Patrz strona 15.

Wciœnij sworzeñ na swoje miejsce 
i zabezpiecz go sprê¿yn¹ ustalaj¹c¹.

Silnik. Zdemontuj obudowê napêdu. 
Patrz strona 17. Spróbuj rêk¹ przekrêciæ 
wentylator.

Jeœli nie uda siê przekrêciæ wentylatora, 
nale¿y wymieniæ silnik. Patrz strona 19.

P³yta kontrolna silnika. P³yta przestaje 
dzia³aæ i wyœwietla kod b³êdu.

Patrz Diagnostyka p³yty kontrolnej 
silnika, strona 27.
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Podstawowe problemy elektryczne. Zasilanie elektryczne. 
Licznik musi wskazywaæ:

• napiêcie pr¹du zmiennego 
210-255 VAC w przypadku 
modeli 220-240V.

• napiêcie pr¹du zmiennego 
85-130 VAC w przypadku 
modeli 100-120V.

Wyzeruj przerywacz obwodu budynku. 
Wymieñ bezpieczniki w budynku. 
Spróbuj skorzystaæ z innego gniazdka.

Przed³u¿acz. Skontroluj woltomierzem 
ci¹g³oœæ przed³u¿acza.

Wymieñ przed³u¿acz.

Kabel zasilania rozpylacza. 
SprawdŸ, czy nie ma uszkodzeñ, 
na przyk³ad izolacji kabli.

Wymieñ kabel zasilania, strona 24.

Przewody silnika s¹ bezpiecznie 
umocowane i odpowiednio pod³¹czone.

Wymieñ luŸne zaciski; umocuj do 
przewodów. Upewnij siê, ¿e zaciski 
s¹ pewnie po³¹czone.

Oczyœæ zaciski obwodu znajduj¹ce siê 
w p³ytce. Ponownie, w pewny sposób, 
po³¹cz przewody.

Podstawowe problemy elektryczne - 
Podane problemy dotycz¹ jedynie modeli 
rozpylacza Ultra, Nova oraz STMax 
395/495/595 z silnikami szczotkowymi. 
Nie dotycz¹ one modeli rozpylacza 
UltraMax II, Ultimate MX II oraz 
ST Max II 490/495/595.

Twornik silnika pod k¹tem zwaræ, przy 
u¿yciu testera twornika lub wykonaj próbê 
wirow¹. Patrz strona 18.

Wymieñ silnik. Patrz strona 30.

Czy nie s¹ obluzowane po³¹czenia 
przewodów i zacisków szczotek silnika.

Zaciœnij œruby zacisków. Wymieñ szczotki, 
gdy przewody s¹ uszkodzone.

Szczotka musi mieæ d³ugoœæ minimum 
1/2 cala (~12,5 mm). UWAGA: Szczotki 
nie zu¿ywaj¹ siê z t¹ sam¹ prêdkoœci¹ 
z obu stron silnika. Nale¿y skontrolowaæ 
obie szczotki.

Wymieñ szczotki, strona 20.

Z³amane lub niew³aœciwie u³o¿one 
sprê¿yny szczotek silnika. 
Zwiniêta czêœæ sprê¿yny musi le¿eæ 
prostopadle na szczycie szczotki.

Wymieñ zepsut¹ sprê¿ynê. 
U³ó¿ prawid³owo sprê¿ynê wzglêdem 
szczotki.

Szczotki silnika mog¹ byæ zaklinowane 
w uchwytach szczotek.

Wyczyœæ uchwyty szczotki. Usuñ sadzê 
za pomoc¹ ma³ej szczoteczki. 
U³ó¿ przewody szczotki w szczelinie 
uchwytu szczotki tak, aby zapewniæ 
swobodny poziomy ruch szczotki.

Komutator twornika silnika pod k¹tem 
przypalenia, zabrudzeñ, wg³êbieñ oraz 
szorstkoœci.

Zdemontuj silnik i, jeœli to mo¿liwe, 
oddaj komutator do warsztatu w celu 
odnowienia jego powierzchni. 
Patrz strona 30.

TYP PROBLEMU

Co nale¿y sprawdziæ
(jeœli kontrola nie wykaza³a 

nieprawid³owoœci, przejœæ dalej)

Co nale¿y zrobiæ
(gdy kontrola wykaza³a nieprawid³owoœci, 

proszê zapoznaæ siê z informacjami 
zawartymi w tej kolumnie)
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Uwaga: w przypadku zajœcia poni¿szych 
problemów z uk³adem elektrycznym, 
patrz diagram okablowania, strona 22, 23 
oraz 24 celem znalezienia Punktów 
Testowych (TP - Test Points).

Kabel zasilaj¹cy. Pod³¹cz woltomierz 
miêdzy zaciski rozpylacza TP1 (zerowy) 
i TP2. Woltomierz musi wskazywaæ:

• napiêcie pr¹du zmiennego 
210-255 VAC w przypadku 
modeli 220-240V.

• napiêcie pr¹du zmiennego 
85-130 VAC w przypadku 
modeli 100-120V.

• Od³¹cz rozpylacz.

Wymieñ kabel zasilania, strona 24.

W³¹cznik ON/OFF. Pod³¹cz woltomierz 
pomiêdzy zaciski L1 i L2 na w³¹czniku 
ON/OFF. Pod³¹cz rozpylacz i w³¹cz go. 
Miernik musi wskazywaæ:

• napiêcie pr¹du zmiennego 
210-255 VAC w przypadku 
modeli 220-240V.

• napiêcie pr¹du zmiennego 
85-130 VAC w przypadku 
modeli 100-120V.

Wymieñ w³¹cznik ON/OFF. 
Patrz strona 22.

Wszystkie zaciski, pod k¹tem uszkodzeñ 
lub obluzowania.

Wymieñ uszkodzone zaciski i ponownie, 
mocno pod³¹cz.

Niska wydajnoœæ. Zu¿yta koñcówka rozpylacza. Dokonaj dekompresji, strona 7. 
Nastêpnie wymieñ nasadkê. 
Dodatkowe instrukcje znajdziesz 
w instrukcji obs³ugi pistoletu.

SprawdŸ, czy pompa w dalszym ci¹gu nie 
pracuje, po zwolnieniu spustu pistoletu.

Napraw pompê. Patrz strona 15.

Zatkany filtr. Zwolnij ciœnienie. strona 7. 
SprawdŸ i wyczyœæ filtr.

Przeciekanie zaworu zalewania pompy. Dokonaj dekompresji, strona 7. 
Napraw zawór g³ówny.

Zasup³any w¹¿ ss¹cy oraz/lub 
obluzowane po³¹czenie.

Rozpl¹cz sup³y oraz/lub popraw 
obluzowane po³¹czenia.

Zasilanie elektryczne przy pomocy 
woltomierza. Niskie wartoœci napiêcia 
powoduj¹ zmniejszenie wydajnoœci 
rozpylacza. Miernik musi wskazywaæ:

• napiêcie pr¹du zmiennego 
210-255 VAC w przypadku 
modeli 220-240V.

• napiêcie pr¹du zmiennego 
85-130 VAC w przypadku 
modeli 100-120V.

Wyzeruj przerywacz obwodu budynku, 
wymieñ bezpieczniki w budynku. 
Spróbuj skorzystaæ z innego gniazdka.

Przed³u¿acz musi byæ rozmiaru minimum 
12 AWG i nie d³u¿szym, ni¿ 90 m 
(300 stóp). D³u¿sze przewody 
zmniejszaj¹ wydajnoœæ rozpylacza.

Wymieñ na przed³u¿acz z odpowiednim 
uziemieniem.

TYP PROBLEMU

Co nale¿y sprawdziæ
(jeœli kontrola nie wykaza³a 

nieprawid³owoœci, przejœæ dalej)

Co nale¿y zrobiæ
(gdy kontrola wykaza³a nieprawid³owoœci, 

proszê zapoznaæ siê z informacjami 
zawartymi w tej kolumnie)
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Niska wydajnoœæ. Przewody prowadz¹ce od silnika do p³yty 
obwodu kontroli ciœnienia, pod k¹tem 
uszkodzeñ lub obluzowania po³¹czeñ 
kabli. Skontroluj izolacjê kabli oraz zaciski 
pod k¹tem oznak przegrzania.

Upewnij siê, ¿e „mêskie” koñcówki 
³opatek s¹ wyœrodkowane i pewnie 
zamocowane do zakoñczeñ „¿eñskich”. 
Wymieñ jakiekolwiek obluzowane 
zakoñczenia lub uszkodzone przewody. 
Ponownie, w sposób pewny, pod³¹cz 
zaciski.

Niskie ciœnienie gaœniêcia. Wykonaæ jedn¹ lub obydwie czynnoœci:

a. Przekrêciæ regulator ciœnienia 
do koñca w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara. 
Upewniæ siê, ¿e regulator 
ciœnienia jest prawid³owo 
zainstalowany i umo¿liwia 
ustawienie pe³nej pozycji.

b. Wypróbuj nowy przetwornik.

Problemy te dotycz¹ jedynie modeli 
rozpylacza Ultra, Nova oraz STMax 
395/495/595 z silnikami szczotkowymi. 
Nie dotycz¹ one modeli rozpylacza 
UltraMax II, Ultimate MX II oraz 
ST Max II 490/495/595.

Twornik silnika pod k¹tem zwaræ, przy 
u¿yciu testera armatury lub wykonaj 
próbê wirow¹. Patrz strona 18.

Wymieñ silnik. Patrz strona 30.

RozluŸnij szczotki silnika i zaciski. Zaciœnij œruby zacisków. 
Wymieñ szczotki, gdy przewody 
s¹ uszkodzone.

Zu¿yte szczotki silnika. (Szczotki musz¹ 
byæ przynajmniej pó³calowe (12,5 mm)).

Wymieñ szczotki.

Zepsuta lub przemieszczona sprê¿yna 
szczotki silnika. Zwiniêta czêœæ sprê¿yny 
musi le¿eæ prostopadle na szczotce.

Wymieñ zepsut¹ sprê¿ynê. 
U³ó¿ prawid³owo sprê¿ynê 
wzglêdem szczotki.

Szczotki silnika s¹ zaklinowane 
w uchwycie szczotek.

Wyczyœæ uchwyty szczotki. Usuñ sadzê 
za pomoc¹ ma³ej szczoteczki. 
U³ó¿ przewody szczotki w szczelinie 
uchwytu szczotki tak, aby zapewniæ 
swobodny poziomy ruch szczotki.

Silnik pracuje, natomiast pompa d³awi siê. Niski poziom farby. Nape³nij i sprawdŸ ponownie pompê.

Zatkany filtr poboru. Usuñ i oczyœæ, a nastêpnie zainstaluj 
ponownie.

Obluzowanie rury ss¹cej lub z³¹czek. Uszczelnij, za pomoc¹ szczeliwa 
do gwintów lub taœmy uszczelniaj¹cej 
do gwintów, jeœli potrzeba.

SprawdŸ, czy kula zaworu poboru oraz 
kula t³oka s¹ prawid³owo osadzone. 
Patrz instrukcja obs³ugi pompy.

Wyjmij zawór poboru i wyczyœæ. SprawdŸ 
kulki i gniazda pod k¹tem uszkodzeñ, 
wymieñ w razie potrzeby. Przed u¿yciem 
odfiltruj farbê, aby usun¹æ cz¹stki, które 
mog¹ zatkaæ pompê. Patrz instrukcja 
obs³ugi pompy.

Przeciek wokó³ uszczelki nakrêtki 
wlotowej mo¿e wskazywaæ na zu¿ycie lub 
uszkodzenie uszczelek. Patrz instrukcja 
obs³ugi pompy.

Wymieñ uszczelnienia. SprawdŸ równie¿ 
gniazdo t³oka zaworu, czy nie wystêpuje 
tam zaschniêta farba lub uszkodzenia 
i w razie potrzeby wymieñ. 
Dokrêciæ uszczelniaj¹c¹ nakrêtkê/ 
nak³adkê. Patrz instrukcja obs³ugi pompy.

Uszkodzenie ¿erdzi pompowej. Wymieñ pompê, strona 15.

TYP PROBLEMU

Co nale¿y sprawdziæ
(jeœli kontrola nie wykaza³a 

nieprawid³owoœci, przejœæ dalej)

Co nale¿y zrobiæ
(gdy kontrola wykaza³a nieprawid³owoœci, 

proszê zapoznaæ siê z informacjami 
zawartymi w tej kolumnie)
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Silnik pracuje, natomiast pompa 
nie pracuje.

Brak lub uszkodzenie sworznia pompy 
wyporowej.

Jeœli brakuje sworznia pompy, zainstaluj 
go. Upewnij siê, ¿e sprê¿yna ustalaj¹ca 
znajduje siê ca³kowicie w rowku, wokó³ 
prêta ³¹cz¹cego, strona 15.

Uszkodzony zespó³ korbowodu. Wymieñ zestaw prêta ³¹cz¹cego. 
Patrz instrukcja pompy.

Ko³a zêbate lub obudowa, strona 17. Skontroluj zespó³ obudowy napêdu oraz 
wyposa¿enie, pod k¹tem uszkodzeñ i, 
jeœli to konieczne, wymieñ, strona 17.

Silnik jest gor¹cy i pracuje z przerwami. SprawdŸ, czy do rozpylacza nie 
zastosowano ma³ych koñcówek 
przy wysokim ciœnieniu, co powoduje 
obni¿enie iloœci obrotów na minutê (RPM) 
silnika i powoduje jego nadmierne 
przegrzewanie.

Zmniejsz ciœnienie lub zwiêksz rozmiar 
koñcówki.

Upewnij siê, ¿e temperatura otoczenia, 
w którym znajduje siê rozpylacz nie 
przekracza 90°F (32,22°C), a rozpylacz 
nie jest nara¿ony na bezpoœredni wp³yw 
promieniowania s³onecznego.

Jeœli to mo¿liwe, nale¿y przemieœciæ 
rozpylacz do zacienionego, 
ch³odniejszego miejsca.

Przerywacz obwodu budynku przepala 
siê zaraz po w³¹czeniu rozpylacza.

UWAGA

Ka¿de zwarcie w dowolnej czêœci 
obwodu zasilania silnika spowoduje, 
¿e obwód kontrolny zatrzyma pracê 
rozpylacza. Prawid³owo sprawdŸ 
i napraw wszelkie zwarcia przed 
sprawdzeniem i wymian¹ p³yty kontrolnej.

Ca³e okablowanie elektryczne pod k¹tem 
sprawdzenia, czy izolacja nie uleg³a 
uszkodzeniu, oraz wszystkie zaciski 
celem sprawdzenia, czy nie uleg³y 
uszkodzeniu lub obluzowaniu. 
Tak¿e przewody miêdzy regulatorem 
ciœnienia i silnikiem. Patrz strona 28.

Napraw lub wymieñ wszystkie 
uszkodzone przewody i zaciski. 
Ponownie pod³¹cz, w sposób pewny, 
wszystkie przewody.

Sprawdziæ, czy nie brakuje p³askiej 
uszczelki, patrz strona 26, czy nie s¹ 
wygiête wide³ki zacisku lub czy nie 
zachodzi inny kontakt metalu z metalem, 
powoduj¹cy zwarcie.

Usuñ przyczyny wadliwego dzia³ania.

P³yta kontrolna silnika poprzez 
przeprowadzenie diagnostyki p³yty 
kontrolnej. Patrz strona 14. 
Wymieñ na sprawn¹ p³ytê, jeœli 
diagnostyka na to wska¿e.

UWAGA: Nie przeprowadzaæ tego 
sprawdzenia a¿ do momentu upewnienia 
siê, ¿e twornik silnika jest sprawny. 
Niesprawny twornik silnika mo¿e 
przepaliæ sprawn¹ p³ytê.

Wymieñ na now¹ p³ytê regulatora 
ciœnienia. Patrz strona 26.

Przerywacz obwodu budynku przepala 
siê zaraz po w³¹czeniu rozpylacza.

Ten problem dotyczy jedynie modeli 
rozpylacza Ultra, Nova oraz STMax 
395/495/595 z silnikami szczotkowymi. 
Nie dotyczy on modeli rozpylacza 
UltraMax II, Ultimate MX II oraz 
ST Max II 490/495/595.

Twornik silnika pod k¹tem zwaræ. 
U¿yj testera armatury lub wykonaj 
próbê wirow¹. Patrz strona14. 
SprawdŸ uzwojenie pod k¹tem 
przepaleñ.

Wymieñ silnik. Patrz strona 30.

TYP PROBLEMU

Co nale¿y sprawdziæ
(jeœli kontrola nie wykaza³a 

nieprawid³owoœci, przejœæ dalej)

Co nale¿y zrobiæ
(gdy kontrola wykaza³a nieprawid³owoœci, 

proszê zapoznaæ siê z informacjami 
zawartymi w tej kolumnie)
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Przerywacz obwodu budynku przepala 
siê zaraz po w³o¿eniu wtyczki rozpylacza 
do gniazdka, przy czym rozpylacz NIE 
jest w³¹czony.

Podstawowe problemy elektryczne, 
strona 9 Rozwi¹zywania problemów.

Wykonaj niezbêdne procedury.

W³¹cznik ON/OFF. Patrz strona 22. 
Upewnij siê, ¿e rozpylacz jest 
od³¹czony! Od³¹cz przewody z 
w³¹cznika. SprawdŸ w³¹cznik za pomoc¹ 
omomierza. Wskazania musz¹ mieæ 
wartoœæ nieskoñczon¹ przy po³o¿eniu 
w³¹cznika ON/OFF na pozycjê OFF, 
i wartoœæ zerow¹, gdy w³¹cznik jest 
na pozycji ON.

Wymieñ w³¹cznik ON/OFF. 
Patrz strona 22.

Czy nie s¹ uszkodzone lub sp³aszczone 
przewody w regulatorze ciœnienia. 
Patrz strona 26.

Wymieñ uszkodzone czêœci. 
Patrz strona 26.

Rozpylacz przestaje dzia³aæ po 
5-10 minutach pracy.

Podstawowe problemy elektryczne, 
strona 9 Rozwi¹zywania problemów.

Wykonaj niezbêdne procedury.

Zasilanie elektryczne przy pomocy 
woltomierza. Miernik musi wskazywaæ:

• napiêcie pr¹du zmiennego 
210-255 VAC w przypadku 
modeli 220-240V.

• napiêcie pr¹du zmiennego 
85-130 VAC w przypadku 
modeli 100-120V.

Jeœli napiêcie jest zbyt wysokie, 
nie u¿ywaæ rozpylacza a¿ do czasu 
skorygowania napiêcia.

Szczelnoœæ uszczelki nakrêtki pompy. 
Zbyt œcis³e dokrêcenie uszczelek na 
prêcie, powoduje ograniczenie dzia³ania 
pompy oraz przeci¹¿a silnik.

Poluzuj uszczelkê nakrêtki. 
Skontroluj wylot pod k¹tem wycieku. 
Jeœli to konieczne, wymieñ uszczelki 
pompy. Patrz podrêcznik pompy.

TYP PROBLEMU

Co nale¿y sprawdziæ
(jeœli kontrola nie wykaza³a 

nieprawid³owoœci, przejœæ dalej)

Co nale¿y zrobiæ
(gdy kontrola wykaza³a nieprawid³owoœci, 

proszê zapoznaæ siê z informacjami 
zawartymi w tej kolumnie)
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Wymiana pompy wyporowej
Instrukcje dotycz¹ce naprawy pompy znajduj¹ 
siê w podrêczniku 309053.

Demonta¿
1. Przep³ucz pompê (13).

1. Dekompresja; strona 7.

2. (Sposób A) Poluzuj œruby (12) i obróæ pokrywê (70). 
Uwaga: Na wiêkszoœci ilustracji przedstawiony jest 
sposób A.

(Sposób B) Poluzuj œruby (12). Popchnij pokrywê 
(70) ku górze i œci¹gnij z rozpylacza.

3. Od³¹cz rurê ss¹c¹ (60) i w¹¿ (45).

4. Obróæ silnik, a¿ ko³ek pompy (32) znajdzie siê 
w pozycji, w której mo¿e byæ wyjêty.

5. Od³¹cz kabel zasilaj¹cy z gniazdka.

6. Podci¹gnij za pomoc¹ p³askiego œrubokrêta 
sprê¿ynê ustalaj¹c¹ (31). Wypchnij sworzeñ 
pompy (32).

7. Poluzuj nakrêtkê zaciskow¹ pompy (29). 
Odkrêæ i wymontuj pompê (41).

Sposób A
Sposób B

12

70 70

60

45

32

32

31

12
41

29
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Monta¿

1. Wyci¹gnij ca³kowicie t³ok pompy prêta. Nasmaruj 
szczyt prêta pompy (A) lub wnêtrze prêta ³¹cz¹cego 
(43). Zainstaluj nakrêtkê zaciskow¹ (29) na gwintach 
pompy.

2. Przymocuj prêt pompy (A) do prêta ³¹cz¹cego (43).

3. Zamontuj sworzeñ pompy (32). W³ó¿ sprê¿ynê 
ustalaj¹c¹ (31) do rowka ponad ko³kiem pompy.

4. Pchnij pompê (41) do momentu, w którym gwinty 
pompy z³api¹ po³¹czenie.

5. Wkrêcaj pompê, dopóki gwinty nie znajd¹ 
siê w szczycie otworu obudowy napêdu.

6. Wyrównaj ujœcie pompy do ty³u.

7. Przekrêæ do oporu przeciwnakrêtkê (29) ruchem 
przeciwnym do wskazówek zegara. Rêcznie dokrêæ 
przeciwnakrêtkê i dobij j¹ m³otkiem o wadze 
(maksimum) 20 oz (ok. 0,5 kg) o 1/8 do 1/4 obrotu, 
do oko³o 75 ft–lb (102 N•m).

8. Zamontuj rurê ss¹c¹ (60) oraz w¹¿ 
wysokociœnieniowy (45). Dokrêæ ³¹czniki.

.

9. Wype³nij nakrêtkê uszczelniaj¹c¹ p³ynem Graco 
TSL, tak by wyciek³ na wierzch uszczelki.

10. (Sposób A) Obróæ obudowê (70). Dokrêæ œruby (12).

(Sposób B) Przenieœ obudowê (70) ponad œruby. 
Pchnij obudowê z powrotem na miejsce. 
Dokrêæ œruby (12).

UWAGA
Jeœli sworzeñ jest obluzowany, si³a pompowania 
mo¿e spowodowaæ zniszczenie czêœci. 
Czêœci mog¹ zostaæ wyrzucone z urz¹dzenia i 
spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie cia³a lub sprzêtu.

UWAGA
Poluzowanie nakrêtki zaciskowej w trakcie pracy 
pompy, mo¿e spowodowaæ zniszczenie gwintów 
obudowy napêdu.

A

43

A

29

32

31

29

60

45

12
70
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Wymiana obudowy napêdu

Demonta¿

1. PrzeprowadŸ dekompresjê, strona 7.

2. Od³¹cz kabel zasilaj¹cy z gniazdka.

3. Zdejmij œruby (12) i pokrywê ¿erdzi pompowej (70).

4. Zdemontuj pompê (41). Wymiana pompy 
wyporowej, strona 15.

5. Usuñ œruby (12) z os³ony (23).

6. Wykrêæ œruby (12) z przedniej pokrywy (22).

7. Wykrêæ œruby (47).

8. Zdejmij obudowê napêdu (42) z silnika (54).

9. Zdemontuj uk³ad przek³adni (44) i (40) i podk³adkê 
oporow¹ (25) z obudowy napêdu.

Monta¿
1. Nasmaruj przek³adnie i robocz¹ czêœæ powierzchni 

³o¿ysk spor¹ iloœci¹ smaru. 

2. Za³ó¿ podk³adki (8, 10) z ty³u przek³adni (40). 
Zamontuj przek³adniê w pokrywie silnika. U¿ywaj¹c 
smaru celem przytrzymania jej, umieœæ podk³adkê 
(10) nad ³o¿yskiem wewn¹trz obudowy (42).

3. Za³ó¿ podk³adki (1, 9) z ty³u przek³adni (44). 
Zamontuj w pokrywie silnika.

4. Zainstaluj podk³adkê oporow¹ (25) na przek³adni (44).

5. Popchnij obudowê napêdu (42) na pokrywê silnika, 
kieruj¹c wa³ korbowy przek³adni (44) przez otwór 
w prêcie ³¹cz¹cym (43).

6. Zamontuj œruby (47).

7. Zamontuj obudowê (22) i œruby (12).

8. Za³ó¿ os³onê (23) i œruby (12).

9. Zamontuj pompê (41). Wymiana pompy 
wyrównuj¹cej, strona 15.

10. Zainstaluj pokrywê ¿erdzi pompowej (70) za pomoc¹ 
œrub (12).

UWAGA
Nie upuœæ uk³adu przek³adni (44) i (40) w czasie 
demonta¿u obudowy napêdu (42). Mechanizm 
przek³adni mo¿e byæ nadal uruchomiony w przedniej 
pokrywie silnika lub w obudowie napêdu.
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Diagnostyka silnika

Próba wirowa

*Uwaga: Silniki u¿ywane w modelach rozpylacza UltraMax II, Ultimate MX II oraz ST Max II 490/495/595 s¹ 
bezszczotkowe. Poni¿sze informacje i instrukcje dotycz¹ce szczotek odnosz¹ siê jedynie do modeli rozpylacza Ultra, 
Nova oraz ST Max 395/495/595.

SprawdŸ ci¹g³oœæ elektryczn¹ w tworniku, uzwojeniu i szczotkach silnika* nastêpuj¹co:

Jeœli w czasie diagnostyki silnika oka¿e siê, ¿e silnik jest uszkodzony, lub szczotki silnika* s¹ krótsze ni¿ 1/2 cala 
(12,7 mm), lub wa³ silnika nie mo¿e siê obracaæ, wymieñ silnik, strona 30.

Ustawienia

1. PrzeprowadŸ dekompresjê; strona 7.

2. Od³¹cz kabel elektryczny.

3. Zdemontuj obudowê napêdu, Wymiana os³ony 
napêdu, strona 17.

4. Zdejmij pokrywê regulatora ciœnienia (50). 
Od³¹cz z³¹cze F.

5. Odkrêciæ cztery œruby (12) i os³onê silnika (23) 
oraz pokrywy kontrolne.

Próba krótkiego spiêcia twornika

Obróæ szybko rêk¹ wentylator silnika. Jeœli nie wystêpuj¹ 
zwarcia, silnik wykona dwa lub trzy obroty przed 
ca³kowitym zatrzymaniem. Jeœli silnik nie obraca siê 
swobodnie, w tworniku wystêpuj¹ zwarcia. Wymieñ silnik, 
strona 30.

Próba otwartego obwodu twornika, szczotek oraz 
uzwojenia silnika (ci¹g³oœci)

1. Pod³¹cz razem czarny i czerwony przewód silnika 
do przewodu testowego.

2. Obróæ rêk¹ wentylator, z prêdkoœci¹ oko³o dwóch 
obrotów na sekundê.

3. Jeœli wystêpuje nierównomierny opór lub oporu 
nie ma wcale, sprawdŸ, czy s¹ zepsute sprê¿yny 
szczotek*, przewody szczotek*, czy szczotki s¹ 
zu¿yte*, czy s¹ poluzowane œruby zacisków 
szczotek* lub zaciski przewodów silnika. 
Napraw w razie potrzeby, strona 20.

4. Jeœli wystêpuje wci¹¿ opór nierównomierny lub 
opór nie wystêpuje wcale, wymieñ silnik, u¿ywaj¹c 
Zestawu silnika, strona 30.

F

50
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Wymiana wentylatora

Demonta¿

1. Wykonaj dekompresjê, strona 7. 
Od³¹cz kabel zasilaj¹cy z gniazdka.

2. Zdejmij cztery œruby (12) i pokrywê (23).

3. Obluzowane œruby naci¹gowe (126) na 
wentylatorze (125).

4. Zdejmij wentylator (77).

Monta¿
1. Przesuñ nowy wentylator (125) na w³aœciwe miejsce z 

ty³u silnika. Upewnij siê, ¿e ³opaty wentylatora znajduj¹ 
siê w przedstawionym po³o¿eniu.

2. Dokrêæ œrubê (126).

3. Zast¹p os³onê (23) i cztery œruby (12).

12

23

125

126
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Wymiana szczotek silnika
Uwaga: Silniki u¿ywane w modelach rozpylacza UltraMax II, Ultimate MX II oraz ST Max II 490/495/595 s¹
bezszczotkowe. Poni¿sze informacje i instrukcje dotycz¹ce szczotek odnosz¹ siê jedynie do modeli rozpylacza Ultra,
Nova oraz ST Max 395/495/595.

Silniki rozpylaczy Utlra, Nova oraz ST Max 395/495/595 s¹ dostarczane przez dwóch ró¿nych producentów silników.
W silniku A ko³paki szczotek przytrzymywane s¹ za pomoc¹ œrub. W silniku typu B ko³paki szczotki s¹ przymocowane
na silniku za pomoc¹ zatrzasków. Okreœl, który typ silnika sprawdzasz i odnoœ siê do w³aœciwych ilustracji poni¿szych
instrukcji

Usuwanie szczotek silnika
Wymieñ szczotki, zu¿yte do mniej ni¿ 1/2 cala (12,7 mm). 
Szczotki zu¿ywaj¹ siê w inny sposób po obu stronach 
silnika, nale¿y sprawdziæ je po obu stronach. 
Dostêpny jest zestaw naprawczy szczotek 287735. 

1. Przeczytaj ogólne informacje dotycz¹ce napraw, 
strona 8.

2. PrzeprowadŸ dekompresjê, strona 7.

3. Usuñ os³onê silnika i dwie pokrywy kontrolne (A).

4. Popchnij sprê¿ynê zaciskaj¹c¹ (B) by odczepiæ 
hak (C) z uchwytu szczotki (D). Wyci¹gnij sprê¿ynê 
zaciskaj¹c¹ (B).

5. Wyci¹gnij przewód szczotki (E) z zacisku (F). 
Wyci¹gnij szczotkê (G).

6. SprawdŸ, czy komutator siê nie przepala, czy nie 
ma w nim wg³êbieñ i ¿³obieñ. Czarny kolor na 
komutatorze jest rzecz¹ normaln¹. Oddaj komutator 
do warsztatu w celu odnowienia powierzchni, jeœli 
szczotki zu¿ywaj¹ siê zbyt szybko.

A

Sposób A

Sposób B

B
C

D

E
F

G

Sposób A

W Zestawie naprawy szczotek

Minimum 0,5 cala (12,5 mm)

Sposób B
B

C

G

E

F

DPrzewód silnika, nie roz³¹czaæ

Minimum 0,5 cala (12,5 mm)

W Zestawie naprawy szczotek
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Instalacja szczotek silnika

1. Zamontuj now¹ szczotkê (G) z przewodem do 
uchwytu szczotek (D).

2. Wsuñ przewód szczotki (E) do zacisku (F).

3. Zamontuj sprê¿ynê zaciskow¹ (B). Naciœnij, aby 
zaczepiæ haczyk (C) w uchwycie szczotki (D).

4. Powtórz dla drugiej strony.

5. SprawdŸ szczotki.

a. Zdemontuj pompê. Wymiana pompy 
wyporowej, strona 15.

b. Przy wy³¹czonym rozpylaczu, przekrêæ pokrêt³o 
regulatora ciœnienia w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara, by ustawiæ minimalne 
ciœnienie. Pod³¹cz rozpylacz.

c. W³¹cz rozpylacz. Powoli zwiêkszaj ciœnienie, 
a¿ do momentu, gdy silnik bêdzie pracowa³ 
z maksymaln¹ szybkoœci¹.

6. Zamontuj pokrywy kontrolne szczotek (A) 
oraz uszczelki.

7. Dotrzyj szczotki.

a. W³¹cz pusty rozpylacz na 1 godzinê.

b. Zamontuj pompê. Wymiana pompy 
wyrównuj¹cej, strona 15.

UWAGA
W czasie instalacji szczotek, starannie przejdŸ 
wszystkie punkty, aby unikn¹æ uszkodzenia czêœci.

G

B

E F

D

B

E

D

C

G
F

Sposób A Sposób B

UWAGA
Nie uruchamiaj suchego rozpylacza na wiêcej ni¿ 
30 sekund w czasie sprawdzania szczotek, aby 
unikn¹æ uszkodzenia uszczelek pompy.
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Wymiana w³¹cznika On/Off

Modele 100/120 VAC Ultra oraz ST 395/495/595

Demonta¿

1. PrzeprowadŸ dekompresjê, strona 7.

2. Zdejmij cztery œruby (12) i pokrywê regulatora 
ciœnienia (50).

3. Od³¹czyæ dwa przewody (A) od w³¹cznika 
ON/OFF (58).

4. Zdj¹æ os³onê w³¹cznika (30) i pierœcieñ zamykaj¹cy. 
Wyci¹gn¹æ w³¹cznik ON/OFF (58).

Monta¿
1. Zamontuj nowy w³¹cznik ON/OFF (58). Zamocuj 

pierœcieñ zamykaj¹cy i os³onê w³¹cznika (30).

2. Pod³¹czyæ dwa przewody (A) do w³¹cznika 
ON/OFF (58).

3. Zainstalowaæ pokrywê regulatora ciœnienia (50) 
czterema œrubami (12).

TP2

TP1/L1 L2 J8

J7

W³¹cznik
ON/OFF
(w³¹cz/wy³¹cz)

Wtyczka
zasilania

Zielony

Czarny

Czarny

Czerwony (+)

Czarny (-)

Z silnika

Czarny

Bia³y

2 x bia³y

Potencjometr
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Modele 110/240 VAC Ultra, Nova oraz ST Max 395/495/595

Demonta¿
1. Dekompresja; strona 7.

2. Zdejmij cztery œruby (12) i pokrywê regulatora 
ciœnienia (50).

3. Wyci¹gnij wtyczkê wyœwietlacza (B) z gniazda (C).

4. Od³¹cz cztery kable (A) od w³¹cznika ON/OFF (58).

5. Zdj¹æ os³onê w³¹cznika (30) i pierœcieñ zamykaj¹cy. 
Wyci¹gn¹æ w³¹cznik ON/OFF (58).

Monta¿
1. Zamontuj nowy w³¹cznik ON/OFF (58). Zamocuj 

pierœcieñ zamykaj¹cy i os³onê w³¹cznika (30).

2. Pod³¹cz cztery kable (A) do w³¹cznika 
ON/OFF (58).

3. Zamontuj wtyczkê wyœwietlacza (B) do gniazda (C).

4. Zainstalowaæ pokrywê regulatora ciœnienia (50) 
czterema œrubami (12).

J8

J7

W³¹cznik
ON/OFF
(w³¹cz/wy³¹cz)

Br¹zowy

Z silnika

Do wtyczki zasilania

Zielony

Potencjometr

Przetwornik

Czarny

Niebieski

Czarny

Niebieski

Br¹zowy
Czerwony (+)

Czarny / 
bia³y (-)

Uzwojenie cewki indukcyjnej

P³ytka filtra 

Wyœwietlacz cyfrowy

UWAGA
Ciep³o z uzwojenia cewki indukcyjnej lub p³ytki filtra mo¿e
zniszczyæ izolacjê przewodów maj¹cych z nimi kontakt.
LuŸne przewody mog¹ powodowaæ spiêcia i uszkodzenia
czêœci. Zbierz i zepnij wszystkie swobodne przewody,
aby ¿aden nie mia³ kontaktu z uzwojeniem cewki
indukcyjnej ani p³ytk¹ filtra.

2 x bia³y



Wymiana w³¹cznika On/Off 

24 311464H

Modele UltraMax II, Ultimate MX II oraz ST Max II 490/495/595

Zestaw p³ytki w³¹cznika ON/OFF/kabla zasilania

Demonta¿
1. PrzeprowadŸ dekompresjê, strona 7.

2. Zdejmij cztery œruby (12) i pokrywê puszki 
kontrolnej (50).

Kabel zasilaj¹cy 

3. Odkrêæ zielon¹ œrubkê uziemiaj¹c¹ (19) i od³¹cz 
uziemiaj¹c¹ cewkê d³awikow¹ i czarne przewody.

4. Wysuñ koñcówkê czarnego przewodu zasilaj¹cego 
(a) przez otwór w skrzynce kontrolnej (48), by go 
usun¹æ.

W³¹cznik ON/OFF (w³¹cz/wy³¹cz)

5. Odkrêæ œrubê (6) mocuj¹c¹ p³ytkê w³¹cznika.

6. U¿ywaj¹c klucza nasadowego z przed³u¿k¹ 
5/8 cala, zdejmij os³onê przycisku w³¹cznika 
ON/OFF (58).

7. Przesuñ w³¹cznik (30) poprzez otwór w obudowie 
skrzynki kontrolnej.

8. Roz³¹cz czarny przewód pomiêdzy p³ytkami 
kontrolnymi.

9. Usuñ p³ytkê w³¹cznika ze skrzynki.

Monta¿
1. Pod³¹cz ponownie czarny przewód miêdzy p³ytk¹ 

kontroln¹ i p³ytk¹ w³¹cznika.

2. Wsuñ w³¹cznik ON/OFF (30) przez otwór obudowie 
skrzynki kontrolnej i umieœæ p³ytkê w³¹cznika.

3. Umieœæ os³onkê przycisku (58) na w³¹czniku ON/OFF. 
U¿ywaj¹c klucza nasadowego z przed³u¿k¹, 5/8 cala, 
pewnie dokrêæ.

4. Wkrêæ œruby (6) mocuj¹ce p³ytkê w³¹cznika.

5. Wsuñ koñcówkê przewodu zasilaj¹cego (a) w otwór 
skrzynki kontrolnej (48).

6. Ponownie po³¹cz kable: czarny i bia³y, prowadz¹ce 
do p³ytek: kontrolnej i w³¹cznika.

7. Ponownie pod³¹cz uziemiaj¹c¹ cewkê d³awi¹c¹ 
do uziemiaj¹cej œruby (19). Ponownie umieœæ 
na miejscu i dokrêæ zielon¹ œrubê uziemiaj¹c¹.

8. Zainstalowaæ pokrywê regulatora ciœnienia (50) 
czterema œrubami (12).

50

12

19

a

58

30

48

11

5

37
37a

49

6

127

47

15

3

3820

6
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Diagram instalacji

J11
J12

210

211

Czarny

(56)

Czarny

Przetwornik ciœnieniowy
(38)

SILNIK

Potencjometr
(37)

W³¹cznik
ON/OFF
(w³¹cz/wy³¹cz)
(30)

Wtyczka
zasilania (56)

Uziemienie

Bia³y

Czarny

Zielony
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Naprawa sterowania ciœnieniem
P³yta kontrolna silnika

Tylko modele Ultra, Nova oraz ST Max 395/495/595

Wybierz diagram instalacji dla swojego rozpylacza, 
z diagramów przedstawionych na stronach 22 i 23.

Demonta¿

1. Wykonaj dekompresjê, strona 7, i od³¹cz rozpylacz.

2. Odkrêæ œruby (12) i zdejmij pokrywê (50).

3. Od³¹cz wszystkie przewody od p³yty kontrolnej silnika 
(49).

4. Odkrêæ œruby (6) i wyjmij p³ytkê obwodu (49).

Monta¿
1. Wyczyœæ podk³adkê z ty³u p³yty kontrolnej silnika. 

Na³ó¿ ma³¹ iloœæ mieszanki termicznej 073019 na 
podk³adkê.

2. Zamocowaæ p³ytê kontroln¹ (49) za pomoc¹ œrub (6).

3. Pod³¹cz wszystkie przewody do p³yty kontrolnej 
silnika (49). Patrz diagram okablowania odpowiedni 
dla Twojego rozpylacza na stronach 22, 23 i 24.

4. Zbierz i zepnij wszystkie luŸne przewody tak, aby 
¿aden nie mia³ kontaktu z uzwojeniem cewki 
indukcyjnej (nie dotyczy modeli rozpylacza 120V).

5. Zamocuj obudowê (50) za pomoc¹ œrub (12).

Zestaw p³yty kontrolnej silnika
Tylko modele UltraMax II, Ultimate MX II, 
ST Max II 490/495/595.

Zobacz diagram okablowania odpowiedni dla Twojego 
rozpylacza, na stronach 24 i 25.

Demonta¿
1. PrzeprowadŸ dekompresjê, strona 7.

2. Wykonaj kroki 2-9 dla instrukcji usuwania Zestawu 
p³ytki w³¹cznika ON/OFF/przewodu zasilania, 
strona 24.

3. Wykrêæ œrubê (127) z do³u skrzynki kontrolnej 
i œruby (6) mocuj¹ce p³ytê kontroln¹ silnika (49) 
do œcianki tylnej skrzynki kontrolnej (48).

4. Zdejmij os³onê silnika (23) i wykrêæ œruby (12).

5. Od³¹cz silnik i po³¹czenia termistora (210, 211).

6. Od³¹cz przewód przetwornika ciœnienia (J11).

7. Od³¹czyæ przewód potencjometru (J12) od p³yty.

8. Usuñ pierœcieñ uszczelniaj¹cy (5) z ty³u skrzynki 
kontrolnej. Wsuñ przewody silnika poprzez otwór 
w tylnej czêœci skrzynki kontrolnej (48).

9. Wyjmij p³ytê kontroln¹ silnika (49) ze skrzynki 
kontrolnej (48).

Monta¿
1. Prze³ó¿ przewody silnika przez otwór w tylnej czêœci 

skrzynki kontrolnej (48).

2. Wymieñ pierœcieñ uszczelniaj¹cy (5) w skrzynce 
kontrolnej (48).

3. Zgodnie z instrukcjami na poni¿szej ilustracji, na³ó¿ 
niewielk¹ iloœæ mieszanki termicznej (110009, 
zawartej w zestawie) na tyln¹ czêœæ p³ytki kontrolnej 
silnika (49), na zacieniowane pola.

4. Ustaw p³ytê kontroln¹ silnika (49) w skrzynce kon-
trolnej. W³ó¿ wszystkie œruby (6 i 127) we w³aœciwe 
miejsca skrzynki kontrolnej i pewnie je dokrêæ.

5. Ponownie pod³¹cz potencjometr i przewody 
przetwornika do p³yty kontrolnej.

6. Ponownie pod³¹cz przewody silnika i termistora 
(210, 211).

7. Postêpuj zgodnie z krokami 1-8 instrukcji instalacji 
zestawu p³yty w³¹cznika ON/OFF/kabla zasilania, 
strona 24.

8. Ponownie na³ó¿ os³onê (23) i wkrêæ 4 œruby (12). 
Dokrêæ pewnie œruby.

ti7910
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Diagnostyka p³yty kontrolnej silnika

UWAGA:
• Miej pod rêk¹ nowy przetwornik do u¿ycia w czasie 

testu.
• Brak informacji na wyœwietlaczu nie oznacza, 

¿e urz¹dzenie nie jest pod ciœnieniem. 
Przed przyst¹pieniem do naprawy, wykonaj 
dekompresjê, strona 7. 

1. Dla rozpylaczy z wyœwietlaczem cyfrowym, 
patrz Komunikaty wyœwietlacza cyfrowego.

2. Odkrêæ œruby (12) i zdejmij pokrywê (50).
3. Ustaw w³¹cznik ON/OFF w pozycji ON.
4. Obserwuj dzia³anie diody LED i porównaj je 

z poni¿sz¹ tabel¹:

* Tylko Ultra, Ultimate Nova, Super Nova oraz ST Max 395/495/595.
** Tylko Ultra Max II, Ultimate MX II oraz ST Max II 490/495/595.

UWAGA
Nie pozwól na wzrost ciœnienia cieczy w rozpylaczu 
bez zainstalowanego przetwornika. W czasie u¿ywania 
przetwornika testowego, zawór opró¿niaj¹cy pozostaw 
otwarty.

WYŒWIETLACZ
DIODA LED 

MIGA DZIA£ANIE ROZPYLACZA WSKAZUJE CO NALE¯Y ZROBIÆ

Brak informacji na 
ekranie

Nigdy nie miga Rozpylacz przerywa pracê. Zasilanie 
nie jest pod³¹czone. Rozpylacz musi 
byæ pod ciœnieniem.

Utrata zasilania. SprawdŸ Ÿród³o zasilania. Przed przyst¹pieniem 
do naprawy lub demonta¿u wykonaj 
dekompresjê.

psi/bar/MPa Jednokrotnie Urz¹dzenie jest pod ciœnieniem. 
Zasilanie jest w³¹czone. (Wartoœæ 
ciœnienia jest zale¿na od rozmiaru 
koñcówki i ustawienia regulacji 
ciœnienia.)

Normalne dzia³anie. Nic nie rób.

E=02 Dwa razy, 
okresowo

Rozpylacz mo¿e kontynuowaæ 
dzia³anie. Zasilanie jest w³¹czone.

Skok ciœnienia. Wartoœæ 
ciœnienia wiêksza ni¿ 4500 psi 
(310 bar, 31 MPa) lub zepsuty 
przetwornik ciœnienia.

Wymieniæ p³ytê kontroln¹ silnika lub przetwornik 
ciœnienia.

E=03 Trzy razy, 
okresowo

Rozpylacz przestaje dzia³aæ, dioda 
LED w dalszym ci¹gu miga okresowo 
trzy razy.

Przetwornik ciœnienia jest 
uszkodzony lub go nie ma.

SprawdŸ pod³¹czenie przetwornika. 
Otwórz zawór opró¿niania. SprawdŸ, czy 
rozpylacz dzia³a, jeœli pod³¹czysz do niego nowy 
przetwornik. Jeœli dzia³a, wymieñ przetwornik.

E=04* Cztery razy, 
okresowo

Rozpylacz przestaje pracowaæ, 
a dioda LED miga okresowo 
czterokrotnie. Zasilanie jest 
pod³¹czone.

Zbyt wysokie napiêcie 
zasilania.

SprawdŸ problemy zwi¹zane z dostarczanym 
napiêciem.

E=05 Piêæ razy, 
okresowo

Rozpylacz nie rozpoczyna ani 
nie koñczy pracy, dioda LED miga 
okresowo piêciokrotnie. 
Zasilanie jest pod³¹czone.

Uszkodzenie silnika. SprawdŸ, czy wirnik nie jest zablokowany, 
czy nie ma zwaræ, i czy silnik jest prawid³owo 
pod³¹czony. Napraw lub wymieñ uszkodzone 
czêœci.

E=06 Szeœæ razy, 
okresowo

Rozpylacz przestaje dzia³aæ, a dioda 
LED miga okresowo szeœciokrotnie. 
Zasilanie jest pod³¹czone.

Silnik jest zbyt gor¹cy lub 
urz¹dzenie termiczne silnika 
jest uszkodzone.

Pozwól rozpylaczowi ostygn¹æ. Jeœli po 
och³odzeniu rozpylacz pracuje poprawnie, 
sprawdŸ dzia³anie wentylatora silnika i przep³yw 
powietrza. Trzymaj rozpylacz w ch³odnym 
miejscu. Jeœli rozpylacz nie dzia³a po och³odzeniu, 
a dioda LED dalej miga szeœciokrotnie, wymieñ 
silnik.

- - - Zasilanie jest pod³¹czone. Ciœnienie mniejsze ni¿ 200 psi 
(14 bar, 1,4 MPa)

W razie potrzeby, zwiêksz ciœnienie. 
Zawór opró¿nienia mo¿e byæ otwarty.

EMPTY* 
(PUSTY)

Rozpylacz przestaje dzia³aæ. 
Zasilanie jest pod³¹czone.

Pusty kube³ z farb¹. 
Utrata ciœnienia.

Uzupe³nij kube³ z farb¹. SprawdŸ, czy nie ma 
wycieków lub czy wylot farby nie jest zatkany. 
Powtórz procedurê startow¹.

E=10** Miga okresowo 
10 razy

Rozpylacz nie zaczyna pracy lub j¹ 
przerywa, a dioda LED w dalszym 
ci¹gu miga okresowo, 
dziesiêciokrotnie. 
Zasilanie jest pod³¹czone.

Wysoka temperatura p³yty 
kontrolnej.

• Upewnij siê, ¿e wlot powietrza silnika nie jest 
zablokowany.

• Upewnij siê, ze p³yta kontrolna jest prawid³owo 
pod³¹czona do tylnej p³yty oraz ¿e u¿yto pasty 
termicznej na czêœciach zasilaj¹cych. 
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Przetwornik regulacji ciœnienia

Demonta¿

1. PrzeprowadŸ dekompresjê, strona 7.

2. Odkrêæ œruby (12) i zdejmij pokrywê (50).

3. Od³¹cz przewód przetwornika od p³yty kontrolnej 
silnika (49).

4. Wysuñ pierœcieñ uszczelniaj¹cy (20) przetwornika 
ze skrzynki kontrolnej (48).

5. Z os³ony filtra zdejmij przetwornik regulacji ciœnienia 
(38) i pierœcieñ uszczelniaj¹cy o-ring (3).

Monta¿
1. Zainstaluj pierœcieñ uszczelniaj¹cy o-ring (3) 

i przetwornik ciœnienia (38) w os³onie filtra (15). 
Moment obrotowy do 30-35 ft-lb (~41-47 Nm).

2. PrzeprowadŸ plastykow¹ wtyczkê przewodu 
przetwornika przez pierœcieñ uszczelniaj¹cy 
przetwornika (20) i wsuñ ten pierœcieñ w otwór 
obudowy skrzynki kontrolnej (48).

3. Zamontuj os³onê filtra (15) za pomoc¹ œrub (47).

4. Pod³¹cz przewód z³¹cza przetwornika (J7 lub J11) 
do p³yty kontrolnej silnika (49).

5. Zamocuj obudowê (50) za pomoc¹ œrub (12).

Potencjometr regulacji ciœnienia
Demonta¿

1. PrzeprowadŸ dekompresjê, strona 7.

2. Wykrêæ œruby (12) z pokrywy (50).

3. Od³¹czyæ przewód potencjometru od p³yty 
kontrolnej silnika (49).

4. Zdejmij pokrêt³o potencjometru (11), nakrêtkê (37a) 
i potencjometr ciœnienia (37).

Monta¿
1. Zamontuj potencjometr ciœnienia (37) i nakrêtkê (37a).

a. Przekrêæ potencjometr do koñca, zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara.

b. Zamontuj pokrêt³o (11) na pozycji ustawionej 
maksymalnie w prawo, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

2. Pod³¹cz przewód potencjometru (J8 lub J12) 
do p³yty kontrolnej silnika (49). Patrz strony ze 
schematami okablowania 22, 23 i 24, odpowiednio 
dla swojego modelu rozpylacza.

3. Zamocuj obudowê (50) za pomoc¹ œrub (12).
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SmartControl
SmartControl zawiera przechowane dane, by pomóc 
przy rozwi¹zywaniu problemów i konserwacji. 
Aby przejrzeæ owe przechowane dane na cyfrowym 
wyœwietlaczu, nale¿y:

1. PrzeprowadŸ dekompresjê, strona 7.

2. Pod³¹czyæ rozpylacz.

3. Trzymaæ wciœniêty przycisk wyœwietlacza i w³¹czyæ 
rozpylacz.

4. Zwolniæ przycisk wyœwietlacza oko³o 1 sekundy po 
w³¹czeniu rozpylacza.

Przez kilka sekund wyœwietlany jest numer modelu 
rozpylacza (U395/U495), po czym wyœwietlany jest 
1 punkt danych.

5. Wcisn¹æ przycisk wyœwietlacza, by wyœwietliæ 
kolejne punkty danych.

6. By opuœciæ tryb przechowywania danych, wy³¹czyæ, 
a nastêpnie w³¹czyæ rozpylacz.

Punkt 
danych Definicja

1 • Liczba godzin, gdy w³¹cznik by³ w pozycji ON, przy równoczeœnie 
pod³¹czonym zasilaniu (tylko Ultra, Ultimate Nova, Super Nova 
i ST Max 395/495/595).

• Numer seryjny rozpylacza (tylko UltraMax II, Ultimate Max II 
i ST Max II 490/495/595).

2 Liczba godzin pracy silnika.

3 Ostatni kod b³êdu. Naciœnij i przytrzymaj przycisk, aby wyczyœciæ kod b³êdu 
do E=00.

4 Korekta oprogramowania.
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Wymiana silnika

Tylko modele Ultra, Nova oraz ST Max 
395/495/595

Demonta¿

1. PrzeprowadŸ dekompresjê, strona 7.

2. Zdemontuj pompê (41). 
Wymiana pompy wyporowej, strona 15.

3. Zdemontuj obudowê napêdu (42), 
Wymiana os³ony napêdu, strona 17.

4. Wykrêæ œruby (12) z pokrywy (50).

5. Od³¹cz wszystkie przewody od p³yty (49). 
Wyjmij œruby (6) i p³ytê.

6. Zdj¹æ œruby (47) i puszkê kontroln¹ (48).

7. Usuñ œruby (47) i rurê rozga³êŸn¹ (15).

8. Wykrêæ œruby (47) i silnik (54) z ramy (59).

Monta¿
1. Zamontuj w ramie (59) nowy silnik (54) za pomoc¹ 

œrub (47).

2. Zamontuj rurê rozga³êŸn¹(15) za pomoc¹ œrub (47).

3. Zamontuj os³onê regulatora (48) za pomoc¹ œrub (47).

4. Zamontuj p³ytê (49) za pomoc¹ œrub (6). 
Pod³¹cz do p³yty wszystkie przewody. ZnajdŸ w 
diagramach okablowania na stronach 22, 23, oraz 
24, odpowiedni dla swojego modelu rozpylacza.

5. Zamontuj obudowê napêdu (42). 
Wymiana obudowy, strona 17.

6. Zamontuj pompê (41). 
Wymiana pompy wyrównuj¹cej, strona 15.

UWAGA
Nie upuœæ uk³adu przek³adni (44) i (40) w czasie 
demonta¿u obudowy napêdu (42). Mechanizm 
przek³adni mo¿e byæ nadal uruchomiony w przedniej 
pokrywie silnika lub w obudowie napêdu.
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Tylko modele UltraMax II, Ultimate II, oraz 
ST Max II 490/495/595

Demonta¿

1. PrzeprowadŸ dekompresjê, strona 7.

2. Zdejmij cztery œruby (12) i pokrywê (23).

3. Zdejmij dwie œruby (12)i przedni¹ pokrywê (22)

4. Zdemontuj pompê (41). 
Wymiana pompy wyporowej, strona 15.

5. Zdemontuj obudowê napêdu (42), 
Wymiana os³ony napêdu, strona 17.

6. Od³¹cz przewody silnika.

7. Usuñ œruby (47) i rurê rozga³êŸn¹ (15).

8. Zdj¹æ œruby (47) i puszkê kontroln¹ (48).

9. Wykrêæ œruby (47) i silnik (54) z ramy (59).

Monta¿
1. Zamontuj w ramie (59) nowy silnik (54) za pomoc¹ 

œrub (47).

2. Zamontuj os³onê regulatora (48) za pomoc¹ œrub (47).

3. Zamontuj rurê rozga³êŸn¹(15) za pomoc¹ œrub (47).

4. Pod³¹cz przewody silnika. 
Patrz diagram okablowania na stronie 25.

5. Zamontuj obudowê napêdu (42). 
Wymiana obudowy, strona 17.

6. Zamontuj pompê (41). 
Wymiana pompy wyrównuj¹cej, strona 15.

7. Ponownie za³ó¿ przedni¹ pokrywê (22) i wkrêæ 
œruby (12). Dokrêæ pewnie œruby.

8. Ponownie za³ó¿ os³onê (23) i wkrêæ œruby (12). 
Dokrêæ pewnie œruby.

UWAGA
Nie upuœæ uk³adu przek³adni (44) i (40) w czasie 
demonta¿u obudowy napêdu (42). Mechanizm 
przek³adni mo¿e byæ nadal uruchomiony w przedniej 
pokrywie silnika lub w obudowie napêdu.

12
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49
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Dane techniczne

Podstawowe zwil¿ane czêœci rozpylacza.
Stal wêglowa ocynkowana oraz niklowana, nylon, stal nierdzewna, PTFE (politetrafluoroetylen), Delrin®, 
chromowanie, skóra, UHMWPE (wysokocz¹steczkowy polietylen), aluminium, wêglik wolframu

Delrin® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy DuPont.

Poziom ha³asu:
Moc akustyczna . . . . . . . . . . 100 dBa*

Ciœnienie akustyczne . . . . . . . . . 90 dBa*

*Pomiar dokonany w odleg³oœci 3 stóp (1 metra) od urz¹dzenia.

Wymiary

Model
100-120V
Ø, A, Hz

220-240 V
Ø, A, Hz

Generator 
Minimum W

Moc silnika 
KM (W)

Obroty/ 
galon (litr)

Maks. 
wydajnoœæ 
gpm (lpm)

Maks. 
rozmiar 
nasadki

Wylot 
cieczy 
npsm

395 1, 11, 50/60 1, 5,5, 50/60 3000 5/8 (466) 680 (180) 0,45 (1,7) 0,021 1/4 cala

490 1, 12, 50/60 1, 6, 50/60 3500 7/10 (510) 680 (180) 0,50 (1,9) 0,022 1/4 cala

495 1, 13, 50/60 1, 7, 50/60 3750 3/4 (560) 680 (180) 0,54 (2,0) 0,023 1/4 cala

595 1, 15, 50/60 1, 7, 50/60 4000 9/10 (671) 585 (155) 0,60 (2,3) 0,026 1/4 cala

Model
Waga lb (kg)

Wysokoœæ 
in. (cm)

D³ugoœæ 
in. (cm)

Szerokoœæ 
in. (cm)Ultra 

395
UltraMax II 
490

Ultra 
495

UltraMax II 
495

Ultra 
595

UltraMax II 
595

Stand 43 (20) 34 (19) 43 (20) 34 (19) Nie 
dotyczy

Nie 
dotyczy

21 (53,3) 15 (38,1) 14 (35,6)

Lo-Boy 63 (29) 54 (25) 63 (29) 54 (25) 69 (31) 69 (31) 21 (53,3) 26 (66,0) 20,5 (52,1)

Hi-Boy 66 (30) 57 (26) 66 (30) 57 (26) 72 (33) 72 (33) Uchwyt 
schowany: 
29,5 (74,9)

Uchwyt 
wysuniêty: 
39,5 (100,3) 

21 (53,3) 20,5 (52,1)
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Standardowa gwarancja firmy Graco
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in 
material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty 
published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by 
Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written 
recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty 
installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of 
non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with 
structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or 
maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of 
the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned 
to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will 
be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy 
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or 
consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT 
MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to 
the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these 
warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or 
the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the 
negligence of Graco, or otherwise.

DLA POLSKOJÊZYCZNYCH KLIENTÓW GRACO
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. Strony ustalaj¹, ¿e zgodnie z niniejsz¹ Umow¹, 
niniejszy dokument, jak równie¿ wszystkie inne dokumenty, pisma oraz teksty wi¹¿¹ce prawnie, zwi¹zane poœrednio lub bezpoœrednio z niniejsz¹ 
umow¹ i wystawione zgodnie z jego postanowieniami, bêd¹ sporz¹dzane w jêzyku angielskim.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor, or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

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.
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International Offices: Belgium, Korea, China, Japan
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http://www.graco.com
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