Românã

Pistoale de pulverizare pentru contractori ºi FTx
Modele pentru contractori: 288420, 288421, 288425, 288475, 288477, 288478, 826085, 288009, 262114,
17C926
Modele FTx: 288427, 288428, 288429, 288430, 288431, 288436, 288438, 288477, 288478, 826086, 288008,
262116, 826256

312285J
RO

INSTRUCÞIUNI IMPORTANTE PRIVIND
SIGURANÞA. Consultaþi manualul de instrucþiuni al
pulverizatorului pentru detalii despre depresurizare,
amorsare ºi pulverizare. Pãstraþi aceste instrucþiuni.
ti8501b

ti8522b

Presiune maximã de operare: 3600 psi (248 bari, 24,8 MPa)

- Pentru aplicarea vopselelor ºi învelitorilor arhitecturale -

Instrucþiuni/Componente

Avertismentele urmãtoare se referã la configurarea, utilizarea, împãmântarea, întreþinerea ºi repararea acestui echipament.
Simbolul cu semnul exclamãrii vã alerteazã cu privire la riscurile specifice anumitor proceduri. Consultaþi aceste avertismente.
În plus, acest manual conþine avertismente specifice produselor acolo unde este necesar.

AVERTISMENTE

PERICOL LA UTILIZAREA INCORECTÃ
A ECHIPAMENTULUI

PERICOL DE INJECTARE A PIEII

Utilizarea incorectã poate provoca decesul sau vãtãmarea
gravã.

Lichidele la înaltã presiune provenite de la pistol, de la
scurgerile furtunului sau de la componentele fisurate vor
perfora pielea. Deºi poate arãta ca o simplã tãieturã, rana
este foarte gravã ºi poate duce la amputarea membrului. Obþineþi de
urgenþã tratament chirurgical.
• Nu îndreptaþi pistolul spre alte persoane sau spre pãrþile
corpului.
• Nu puneþi mâna deasupra duzei de pulverizare.
• Nu acoperiþi ºi nu deviaþi scurgerile cu mâna, cu corpul,
cu o mãnuºã sau cu o cârpã.
• Nu pulverizaþi dacã protecþia duzei ºi a declanºatorului nu sunt
instalate.
• Cuplaþi blocajul declanºatorului când nu pulverizaþi.
• Efectuaþi Procedura de depresurizare descrisã în acest
manual când terminaþi pulverizarea ºi înainte de curãþarea,
verificarea sau întreþinerea echipamentului.

PERICOL DE INCENDIU ªI EXPLOZIE

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Vaporii inflamabili, cum ar fi vaporii de solvenþi ºi de
vopsele din zona de lucru se pot aprinde sau pot exploda.
Pentru a contribui la prevenirea incendiilor ºi exploziilor:
Folosiþi echipamentul numai în zone bine ventilate.
Eliminaþi toate sursele de incendiu, cum ar fi lãmpile indicatoare, þigãrile, lãmpile electrice portabile ºi þesãturile din
material plastic (cu potenþial de descãrcãri electrostatice).
Îndepãrtaþi deºeurile din zona de lucru, inclusiv solvenþii,
cârpele ºi benzina.
Nu conectaþi sau deconectaþi ºtechere ºi nu stingeþi sau
aprindeþi becuri în medii cu vapori inflamabili.
Toate echipamentele din zona de lucru trebuie pãmântate. Vezi
instrucþiunile de Pãmântare.
Folosiþi numai furtunuri pãmântate.
Þineþi pistolul lipit de laterala recipientului pãmântat când
pulverizaþi în recipient.
Dacã are loc o scânteie provocatã de electricitatea staticã sau
dacã simþiþi un ºoc, încetaþi utilizarea imediat. Folosiþi
echipamentul numai dupã ce depistaþi ºi remediaþi problema.
Pãstraþi în zona de lucru un extinctor în stare de funcþionare.

• Nu utilizaþi echipamentul dacã sunteþi obosit(ã) sau dacã vã
aflaþi sub influenþa drogurilor sau alcoolului.
• Nu depãºiþi presiunea de lucru maximã sau temperatura
nominalã a celei mai slabe componente a sistemului.
Vezi Date tehnice în toate manualele echipamentului.
• Folosiþi lichide ºi solvenþi compatibili cu componentele
echipamentului care intrã în contact cu acestea.
Vezi Date tehnice în toate manualele echipamentului. Citiþi
avertismentele producãtorului lichidului ºi solventului. Pentru
informaþii complete despre materiale, solicitaþi fiºele privind
siguranþa materialului de la distribuitor sau vânzãtor.
• Verificaþi zilnic echipamentul. Reparaþi sau înlocuiþi imediat
componentele uzate sau deteriorate folosind numai piese
de schimb originale de la producãtor.
• Nu adaptaþi ºi nu modificaþi echipamentul.
• Folosiþi echipamentul numai pentru scopul în care a fost
conceput. Contactaþi distribuitorul Graco pentru informaþii.
• Traseul furtunurilor ºi cablurilor trebuie sã evite zonele circulate,
muchiile ascuþite, componentele în miºcare ºi suprafeþele
fierbinþi.
• Nu rãsuciþi ºi nu îndoiþi excesiv furtunurile, nu folosiþi furtunurile
pentru a trage echipamentul.
• Nu permiteþi accesul copiilor ºi animalelor în zona de lucru.
• Respectaþi toate normele de siguranþã în vigoare.

PERICOL — COMPONENTE DIN ALUMINIU
PRESURIZATE
Nu introduceþi 1,1,1-trichloroethane, methylene chloride,
alþi solvenþi cu carbon hidrogenat sau lichide ce conþin astfel de
solvenþi în echipamente din aluminiu presurizate. Pot surveni reacþii
chimice periculoase ºi echipamentele se pot fisura, provocând moartea, vãtãmarea gravã ºi pagube materiale.

ECHIPAMENT DE PROTECÞIE PERSONALÃ

•
•
•
•

Pentru a vã proteja de vãtãmãri grave, trebuie sã purtaþi
echipament de protecþie adecvat în timpul utilizãrii ºi
reparãrii echipamentului, precum ºi în zona de acþiune
a acestuia. Echipamentul include printre altele:
Ochelari de protecþie
Îmbrãcãmintea ºi masca respiratorie recomandate de
producãtorul lichidului sau solventului
Mãnuºi
Echipament pentru protecþia auzului

Procedura de depresurizare

Montarea duzei (26) ºi protecþiei (25) pe pistol
AVERTISMENT

AVERTISMENT
Respectaþi aceastã Procedurã de depresurizare când vi se solicitã sã depresurizaþi
aparatul, sã încetaþi pulverizarea, sã verificaþi sau sã reparaþi echipamentul, sã montaþi sau sã curãþaþi
duza de pulverizare.
1.
2.

OPRIÞI aparatul ºi rotiþi butonul de control al presiunii la
valoarea minimã.
Aºezaþi pistolul pe latura recipientului de clãtire.
Declanºaþi pistolul în recipient pentru a realiza
depresurizarea.

Dacã bãnuiþi cã duza de pulverizare sau furtunul sunt
înfundate sau cã depresurizarea nu este completã dupã
efectuarea etapelor de mai sus, desfaceþi FOARTE LENT
piuliþa de fixare a duzei sau dispozitivul de fixare a capãtului
furtunului pentru a realiza treptat depresurizarea, apoi
desfaceþi-l complet. Eliminaþi obstrucþia din furtun sau duzã.

Blocajul declanºatorului
pistolului (2)

2.
3.
4.

Utilizare
Pulverizare
1.
2.
3.

4.

AVERTISMENT

(nu pulverizeazã)

AVERTISMENT
1.Efectuaþi depresurizarea.
Cuplaþi blocajul trãgaciului(2).

Trãgaci deblocat
(pulverizeazã)

2.
3.

4.

ti10166a

ti10167a

Instalare
Asiguraþi-vã cã pulverizatorul este oprit ºi scos din prizã.
Consultaþi manualul de instrucþiuni al pulverizatorului pentru
instrucþiuni privind amorsarea ºi pulverizarea.

Conectarea pistolului la pulverizator
2.

3.
2

Montaþi furtunul de alimentare pe ieºirea pentru lichid
a pulverizatorului.
Montaþi celãlalt capãt al furtunului de alimentare pe tubul
pistolului (8). Folosiþi douã chei (una pe tub (8) ºi una pe
furtun), pentru a strânge bine toate conexiunile.
Consultaþi instrucþiunile pulverizatorului pentru instrucþiuni
privind amorsarea.

Slãbiþi piuliþa de fixare
(3) Orizontal
a protecþiei.
Aliniaþi orizontal protecþia (25) pentru a pulveriza un jet orizontal.
Aliniaþi vertical
protecþia (25) pentru
ti9535b
a pulveriza un jet
vertical.

(4) Vertical

ti9535b

Eliminarea blocajelor
AVERTISMENT

AVERTISMENT

1.

Decuplaþi blocajul trãgaciului (2).
Asiguraþi-vã cã vârful în formã de sãgeatã (26) este
orientat înainte (pulverizare).
Þineþi pistolul perpendicular pe suprafaþã ºi la aproximativ
12 inci (304 mm) de aceasta. Miºcaþi mai întâi pistolul,
apoi apãsaþi trãgaciul (13) pentru a efectua o pulverizare
de probã.
Sporiþi lent presiunea pompei pânã când acoperirea este
uniformã (vezi manualul de instrucþiuni al pulverizatorului
pentru informaþii suplimentare).

Alinierea jetului

Pentru a preveni accidentãrile în timp ce pistolul nu
este utilizat, cuplaþi blocajul trãgaciului pistolului (2)
dacã aparatul este oprit sau lãsat nesupravegheat.
Trãgaci blocat

1.Dacã echipamentul a fost utilizat recent,
depresurizaþi-l. Cuplaþi blocajul
trãgaciului (2).
Folosiþi un creion sau un obiect asemãnãtor pentru a introduce garnitura (24) în partea posterioarã a protecþiei (25).
Montaþi protecþia (25) pe capãtul pistolului (1).
Introduceþi duza (26) în protecþie (25). Strângeþi piuliþa de
fixare.

1.
2.

3.

Efectuaþi depresurizarea. Cuplaþi blocajul trãgaciului(2).
Rotiþi duza cu (26) 180°. Decuplaþi blocajul trãgaciului (2).
Acþionaþi pistolul în recipient sau pe pãmânt pentru
a elimina blocajul.
Cuplaþi blocajul trãgaciului (2). Rotiþi duza cu (26) 180°
pentru a o aduce în poziþia iniþialã.

Curãþare
Clãtiþi pistolul dupã fiecare turã de lucru ºi pãstraþi-l într-un loc
uscat. Nu lãsaþi pistolul sau componente ale acestuia în apã
sau în solvenþi de curãþare.
312285J

Componente
1
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15a
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Ref
No.
1
5
6
7
7a
7b
8
9
10
11
12
13

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

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

Ref
No.

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

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

Qty
1

Part. No.
246453
243281
246215
243161
LTX515
LTX517
286515
286517
PAA517
PAA515
262517
LP515
LP517

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

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

Duzã ºi protecþie
RAC X

24

24

RAC 5

Ref
No.
24
25
26

25

312285J

26

25
ti8505a

26

_

Description
OneSeal™,

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

3

Întreþinere

AVERTISMENT

AVERTISMENT
Înainte de a realiza operaþiuni de întreþinere a pistolului, citiþi
toate avertismente de pe coperta acestui manual ºi efectuaþi
depresurizarea.

Curãþarea/înlocuirea filtrului (5)
1.Efectuaþi depresurizarea. Cuplaþi blocajul
trãgaciului (2)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deconectaþi furtunul de lichid de pistol în zona tubului (8).
Deconectaþi protecþia trãgaciului (19) de sistemul de
fixare a protecþiei (10).
Deºurubaþi mânerul (7) de pe pistol (1).
Demontaþi filtrul (5) prin partea superioarã a mânerului (7).
Curãþaþi filtrul (5). Folosiþi o perie moale pentru
a desprinde ºi a îndepãrta murdãria în exces.
Introduceþi filtrul curat (5) în mâner (7).
Montaþi la loc mânerul (7) pe pistol (1). Strângeþi-l bine.
Montaþi la loc protecþia trãgaciului (19) pe dispozitivul
de fixare a protecþiei (10).

1.Efectuaþi depresurizarea.
Cuplaþi blocajul trãgaciului(2).
2. Demontaþi duza (26) ºi protecþia (25) de pe pistol (1).
3. Deconectaþi furtunul de lichid de pistol în zona tubului (8).
4. Demontaþi piuliþa (17) ºi ºtiftul trãgaciului (16).
5. Deºurubaþi dispozitivul de difuzie (15a) din partea frontalã
a pistolului (1).
6. Demontaþi ansamblul acului (15b) prin partea frontalã
a pistolului (1).
7. Folosiþi o perie moale pentru a curãþa orificiile interne ale
pistolului.
8. Lubrifiaþi garniturile inelare ale noului ac folosind vaselinã
siliconicã.
9. Treceþi noul ac (15b) prin partea frontalã a pistolului (1)
asigurându-vã cã pãrþile plate (a) ale acului sunt orientate
spre lateralele carcasei pistolului.
10. Montaþi dispozitivul de difuzie (15a). Strângeþi-l la un
cuplu de 26-30 ft-lbs (35,25 — 43,38 N•m).
11. Montaþi la loc ºtiftul (16) ºi piuliþa (17).

Reparaþii

Manuale traduse

Instrumente necesare:

Spaniolã - 312098
Estonã - 312277
Francezã - 312099
Lituanianã - 312278
Olandezã - 312265
Lituanianã - 312279
Germanã - 312266
Polonezã - 312280
Italianã - 312267
Maghiarã - 312281
Turcã - 312268
Cehã - 312282
Greacã - 312269
Slovacã - 312283
Croatã - 312270
Slovenã - 312284
Portughezã - 312271
Românã - 312285
Danezã - 312272
Bulgarã - 312286
Finlandezã- 312273
Chinezã - 312287
Suedezã - 312274
Japonezã - 312288
Norvegianã - 312275
Coreeanã - 312289
Rusã - 312276
Manualele traduse pot fi solicitate printr-un distribuitor sau la www.graco.com.

• Cheie universalã de 8 þoli
• ªurubelniþã pentru piuliþe de 1/4 þoli

Înlocuirea acului
15a
17
15b
16

1

a

ti8510b

Date tehnice

Presiune maximã de lucru
3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)
Dimensiune orificiu lichid
0,125 in. (3,18 mm)
Greutate (cu duzã ºi protecþie)
22 oz. (630 g)
Intrare
Tub 1/4 npsm
Temperaturã maximã material
120°F (49°C)
Componente ude
Oþel inoxidabil, poliuretan, nailon, aluminiu, carburã de wolfram, elastomer rezistent la solvenþi, alamã
Nivel de zgomot*
Putere sunet
87 dBa
Presiune acusticã
78 dBa
*Mãsuratã la 3,1 picioare (1m) în timpul pulverizãrii unei vopsele pe bazã de apã, gravitate specificã 1,36, printr-o duzã 517 la 3000 psi
(207 bar, 20,7 MPa) conform ISO 3744
For complete warranty information contact your local Graco distributor, call Graco customer service:
1-800-690-2894 or visit our website: www.graco.com.
All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
For patent information, see www.graco.com/patents.
Traducerea instrucţiunilor originale. This manual contains Romanian. MM 311861
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