Uk³ad sterowania powietrzem pompy
3A2112D
(PAC) do systemów Matrix
PL

- Do sterowania powietrzem dostarczanym do pompy u¿ywanej
z przep³ywomierzami Matrix -

Czêœæ: 247436
Zawiera globalny konwerter 120–240 V (50–60 Hz).
Maksymalne ciœnienie powietrza 1 MPa (10 bar, 145 psi)
Minimalne ciœnienie powietrza 0,17 MPa (1,7 bar , 23 psi)

Wa¿ne instrukcje dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
Nale¿y przeczytaæ wszystkie ostrze¿enia i zalecenia
zawarte w niniejszej instrukcji obs³ugi. Instrukcje
nale¿y zachowaæ do przysz³ego wykorzystania.

ti11959a

Uk³ad sterowania powietrzem pompy zawiera urz¹dzenie radiowe, które posiada nastêpuj¹ce certyfikaty:
FCC ID: TFB-FREESTAR
IC: 5969A-FREESTAR
Oœwiadczenie agencji Industry Canada
Termin „IC” poprzedzaj¹cy certyfikat lub numer
rejestracyjny oznacza, ¿e s¹ spe³nione wymogi
specyfikacji technicznej agencji Industry Canada.

✓

N14939 - FREESTAR
ZFMSM-101-1 (CEL) / FS24-100ST (LSR)

Ostrze¿enia

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

OSTRZE¯ENIE
NIEBEZPIECZEÑSTWO PORA¯ENIA PR¥DEM
Nieprawid³owe uziemienie, ustawienie lub u¿ytkowanie systemu mo¿e spowodowaæ pora¿enie pr¹dem.
• Wy³¹czyæ i roz³¹czyæ zasilanie na g³ównym wy³¹czniku przed od³¹czaniem przewodów i przed
serwisowaniem sprzêtu.
• Pod³¹czaæ wy³¹cznie do uziemionych Ÿróde³ zasilania.
• Ca³oœæ instalacji elektrycznej musi byæ wykonana przez wykwalifikowanego elektryka i powinna byæ
zgodna z miejscowymi przepisami i zarz¹dzeniami.
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU I WYBUCHU
Jeœli w obszarze roboczym s¹ obecne palne p³yny, takie jak benzyna oraz p³yn do spryskiwacza szyby,
nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, poniewa¿ opary mog¹ siê zapaliæ lub eksplodowaæ. Œrodki zapobiegaj¹ce
po¿arowi i eksplozji:
• U¿ywaæ urz¹dzenia wy³¹cznie w dobrze wentylowanych miejscach.
• Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu takie jak papierosy i przenoœnie lampy elektryczne.
• W obszarze roboczym nie powinny znajdowaæ siê niepotrzebne przedmioty, w tym szmaty, rozlane
rozpuszczalniki i benzyna oraz pojemniki z rozpuszczalnikiem lub benzyn¹.
• W obecnoœci ³atwopalnych oparów nie nale¿y pod³¹czaæ i od³¹czaæ przewodów zasilania ani
w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oœwietlenia.
• Nale¿y uziemiæ ca³y sprzêt znajduj¹cy siê w obszarze roboczym.
• U¿ywaæ wy³¹cznie uziemionych wê¿y.
• W przypadku zauwa¿enia iskrzenia elektrostatycznego lub odczucia wstrz¹su nale¿y natychmiast
przerwaæ obs³ugê urz¹dzenia. Nie u¿ywaæ ponownie urz¹dzeñ do czasu zidentyfikowania
i wyjaœnienia problemu.
• W obszarze roboczym powinna siê znajdowaæ dzia³aj¹ca gaœnica.
NIEBEZPIECZEÑSTWO WYNIKAJ¥CE Z NIEPRAWID£OWEGO U¯YCIA URZ¥DZENIA
Nieprawid³owe u¿ywanie sprzêtu mo¿e prowadziæ do œmierci lub kalectwa.
• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu w stanie zmêczenia lub pod wyp³ywem substancji odurzaj¹cych lub alkoholu.
• Nie przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego lub wartoœci znamionowej temperatury
odnosz¹cych siê do czêœci systemu o najni¿szych wartoœciach znamionowych. Patrz rozdzia³
Dane techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich instrukcjach obs³ugi sprzêtu.
• U¿ywaæ p³ynów i rozpuszczalników zgodnych ze zwil¿onymi czêœciami urz¹dzenia. Patrz rozdzia³
Dane techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich instrukcjach obs³ugi sprzêtu. Nale¿y siê zapoznaæ
z ostrze¿eniami producenta p³ynu i rozpuszczalników. W celu uzyskania pe³nych informacji na temat
materia³u nale¿y uzyskaæ kartê charakterystyki bezpieczeñstwa produktu (MSDS) od dystrybutora
lub sprzedawcy.
• Urz¹dzenie nale¿y codziennie kontrolowaæ. Uszkodzone czêœci nale¿y naprawiæ lub natychmiast
wymieniæ wy³¹cznie na oryginalne czêœci zamienne producenta.
• Nie zmieniaæ ani modyfikowaæ sprzêtu.
• Sprzêtu nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych
informacji nale¿y siê skontaktowaæ z dystrybutorem sprzêtu.
• Wê¿e i kable robocze nale¿y prowadziæ z dala od ruchu pieszego, ostrych krawêdzi, ruchomych
czêœci oraz gor¹cych powierzchni.
• Nie zaginaæ ani nadmiernie wyginaæ wê¿y oraz nie u¿ywaæ ich do ci¹gniêcia wyposa¿enia.
• Dzieci i zwierzêta trzymaæ z dala od obszaru roboczego.
• Nale¿y postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP.
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Instalacja

Instalacja

Monta¿ w lokalizacji zdalnej
Jeœli nie okreœlono inaczej, numery referencyjne
u¿ywane w tej instrukcji znajduj¹ siê na RYS. 1.
Sterownik PAC mo¿na zamontowaæ w zdalnej,
bezpiecznej lokalizacji, z dala od elektromagnesu.
Maksymalna odleg³oœæ miêdzy dwoma podzespo³ami
wynosi 22,86 m (75 stóp).

1. Jeœli kabel zasilaj¹cy uk³adu PAC jest pod³¹czony
do gniazdka elektrycznego, od³¹cz go.

(e)

2. Wykrêæ 4 œruby (7) z ka¿dego naro¿nika pokrywy
uk³adu PAC i zdejmij pokrywê.
(c)

7

(f)

3. Wewn¹trz modu³u sterowania PAC od³¹cz
przewody: P1 SOL (bia³y), P2 SOL (czarny)
i P3 GROUND (zielony) od bloku zacisków
(patrz Schemat okablowania, strona 7).
4. Poluzuj uchwyt kabla (6) i ca³kowicie wyjmij kabel.
5. Poluzuj œrubê (c) z ty³u z³¹cza mini DIN
elektromagnesu i od³¹cz elektromagnes.

(e) / (f)

6. Wykrêæ œrubê (e) z przedniej pokrywy (f) na z³¹czu
mini DIN elektromagnesu.
7. Wewn¹trz z³¹cza mini DIN elektromagnesu od³¹cz
czarny przewód od zacisku oznaczonego 1, bia³y
przewód od zacisku oznaczonego 2 i zielony
przewód od zacisku oznaczonego GROUND.
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8. Poluzuj uchwyt kabla z³¹cza (d) i ca³kowicie
wyjmij kabel.

(d)

9. Zamieñ kabel d³u¿szym kablem (maksymalnie
22,86 m (75 stóp)), wprowadzaj¹c jeden koniec
kabla przez uchwyt (6) do wnêtrza modu³u
sterowania PAC, a drugi koniec przez uchwyt (d)
do z³¹cza mini DIN elektromagnesu.

5

15b
15a
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RYS. 1
1. Pod³¹cz wlot linii przewodu powietrza do przyłącza
(15a) (RYS. 1) na uk³adzie PAC.
2. Pod³¹cz wlot powietrza pompy do przyłącza (15b)
(RYS. 1) na uk³adzie PAC.
3. Mocno dokrêæ ³¹czniki.

UWAGA:
a. Kabel zamienny musi mieæ œrednicê 18 AWG
oraz wyt³aczan¹ ciœnieniowo os³onê kabla z
tworzywa PCV albo kabel musi byæ typu „S”
do ciê¿kich zastosowañ ze standardow¹
os³on¹ STO z tworzywa PCV.
b.

Do pod³¹czenia kabla do elektromagnesu jest
wymagane z³¹cze (d) (czêœæ nr 121048).

10. Wewn¹trz modu³u sterowania PAC pod³¹cz
przewody: P1 SOL (bia³y), P2 SOL (czarny)
i P3 GROUND (zielony) do bloku zacisków
(patrz Schemat okablowania, strona 7).

4. Pod³¹cz kabel zasilaj¹cy do uziemionego gniazda.
3A2112D
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Instalacja

11. Wewn¹trz z³¹cza mini DIN elektromagnesu pod³¹cz
czarny przewód do zacisku oznaczonego 1, bia³y
przewód do zacisku oznaczonego 2 i zielony
przewód do zacisku oznaczonego GROUND.
12. Za³ó¿ pokrywê (f) i wkrêæ œrubê (e) na z³¹czu mini
DIN elektromagnesu.
13. Ponownie pod³¹cz z³¹cze mini DIN
do elektromagnesu.
14. Dokrêæ œrubê (c) z ty³u z³¹cza mini DIN
elektromagnesu.
15. Dokrêæ uchwyty kabla (6) i (d).
16. Bezpiecznie zamocuj elektromagnes w zdalnej
lokalizacji.
17. Zamontuj modu³ sterowania PAC w bezpiecznej
lokalizacji za pomoc¹ wspornika (4).
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Rejestrowanie uk³adu PAC
Konfiguracja trybu
1. Naciœnij i przytrzymaj przycisk MODE (TRYB) (e)
(RYS. 2), aby wybraæ tryb Matrix lub Override
(Pominiêcie).

(h)

(f)

(c)

(g)

(e)

Dioda LED obok wybranego trybu zacznie œwieciæ,
informuj¹c o wybraniu trybu OVERRIDE (f) lub
MATRIX (g).

(d)
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RYS. 2

•

W trybie MATRIX (preferowany) (g) (RYS. 2)
pompa nie dzia³a do momentu odebrania kodu
autoryzacji z oprogramowania Matrix. W tym
trybie nieautoryzowane dozowania nie s¹
dozwolone.

•

W trybie OVERRIDE (f) (RYS. 2) mo¿na
doprowadziæ powietrze do pompy i w³¹czaæ
pompê bez autoryzacji z systemu Matrix.
Dioda LED (h) oznaczona VALVE ON (ZAWÓR
W£¥CZONY) informuje o w³¹czeniu/wy³¹czenia
zaworu elektromagnesu.

1. Naciœnij i przytrzymaj przycisk (c) NET ID
(ID SIECIOWY) (RYS. 2), aby zwiêkszyæ
wartoœæ NET ID zgodnie z wybranym
identyfikatorem sieciowym.
2. Naciœnij i przytrzymaj przycisk (d) TRANS ID
(ID NADAJNIKA-ODBIORNIKA) (RYS. 2), aby
zwiêkszyæ wartoœæ TRANS ID zgodnie z wybranym
identyfikatorem nadajnika-odbiornika.
3. Gdy na ekranie migaj¹ prawid³owe wartoœci
identyfikatorów NET ID oraz TRANS ID, zarejestruj
uk³ad PAC w oprogramowaniu komputerowym
Matrix™, naciskaj¹c i przytrzymuj¹c przez kilka
sekund oba przyciski (c) i (d), a¿ do momentu
gdy ekran:
na chwilê stanie siê czarny,
zacznie migaæ,
a nastêpnie wyœwietli wartoœci liczbowe na sta³e.

•
•
•
•

Migniêcie oznacza, ¿e uk³ad PAC zosta³
prawid³owo zarejestrowany w systemie Matrix.

•

Liczby migaj¹, a¿ do momentu pomyœlnego
zarejestrowania uk³adu PAC w
oprogramowaniu komputerowym Matrix.

3A2112D
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Rejestrowanie uk³adu PAC

Rêczne pominiêcie (A)
Prze³¹cznik rêcznego pominiêcia powoduje
doprowadzenie powietrza do pompy i umo¿liwia
nape³nienie systemu bez zasilania.

A

RYS. 3
1. W³ó¿ ma³y p³aski œrubokrêt w gniazdo œruby
prze³¹cznika rêcznego pominiêcia (A).
2. Obróæ œrubê prze³¹cznika rêcznego pominiêcia (A)
w prawo o oko³o 1/4 obrotu.
WA¯NA INFORMACJA
Nie wolno obracaæ œruby prze³¹cznika rêcznego
pominiêcia (A) o wiêcej ni¿ 1/4 obrotu. Nadmierne
wykrêcenie tej œruby mo¿e spowodowaæ jej
wypadniêcie i uniemo¿liwienie u¿ywania urz¹dzenia.
3. Przed wznowieniem normalnej komunikacji uk³adu
PAC z systemem Matrix, nale¿y ustawiæ œrubê
prze³¹cznika rêcznego pominiêcia (A) w normalnej
pozycji roboczej. Aby to zrobiæ, w³ó¿ ma³y, p³aski
œrubokrêt do otworu i obróæ œrubê prze³¹cznika
rêcznego pominiêcia (A) w lewo o oko³o 1/4 obrotu
z powrotem do pierwotnej pozycji.
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Schemat okablowania

Schemat okablowania
Schematy okablowania pokazano na RYS. 4.

Uziemianie
•

Sprzêt musi byæ uziemiony. Uziemienie zmniejsza
ryzyko iskrzenia elektrostatycznego i pora¿enia
elektrycznego, zapewniaj¹c przewód powrotny dla
pr¹du elektrostatycznego i pr¹du zwarciowego.

•

Kabel zasilaj¹cy nale¿y pod³¹czyæ do
3-przewodowej wtyczki uziemiaj¹cej zgodnie
z lokalnymi przepisami elektrycznymi. Zielony
przewód uziemiaj¹cy musi byæ po³¹czony z zielon¹
œrub¹ uziemiaj¹c¹ we wtyczce.

P4 N — BIA£Y
(neutralny)
P5 L — CZARNY
(sygna³)

P6 — ZIELONY
UZIEMIENIE

ti11962a

Schemat okablowania 120–240 V

Widok od wewn¹trz

ti11961a

P2 SOL+
CZARNY

P1 SOLBIA£Y

P3 UZIEMIENIE
ZIELONY

ti11963a

Pod³¹czenia elektromagnesu 24 V DC
RYS. 4

3A2112D
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Rozwi¹zywanie problemów

Kody b³êdów
Gdy jest obecny kod b³êdu, diody LED identyfikatorów NET ID i TRANS ID oraz KOD B£ÊDU migaj¹ naprzemiennie.
Aby skasowaæ b³¹d Err1 i Err2, nale¿y rozwi¹zaæ problem. Aby skasowaæ b³êdy Err3 i Err4, nale¿y zmieniæ tryb
z Matrix na tryb Override, a nastêpnie z trybu Override na Matrix.
Kod b³êdu

Przyczyna

Rozwi¹zanie

Err 1

Zwarcie w obwodzie elektromagnesu Wymieñ elektromagnes.

Err 2

Przerwa w obwodzie elektromagnesu SprawdŸ, czy wszystkie przewody
s¹ pod³¹czone.
Brak sygna³u radiowego

SprawdŸ, czy aplikacja Matrix Client
jest w³¹czona, a nadajnik-odbiornik
jest pod³¹czony i zasilany.

Brak komunikacji z wewnêtrznym
modu³em radiowym

Wymieñ p³ytê obwodów.

Err 3
Err 4

Rozwi¹zywanie problemów
Problem

Przyczyna

Rozwi¹zanie

Miga wyœwietlacz
siedmiosegmentowy z parametrami
NET ID i TRANS ID

Modu³ nie jest zarejestrowany w
oprogramowaniu komputerowym
Matrix

Na wyœwietlaczu
siedmiosegmentowym s¹
naprzemiennie wyœwietlane
identyfikatory NET ID i TRANS ID
oraz KOD B£ÊDU

Zwarcie w obwodzie elektromagnesu W przypadku kodów b³êdów Err1
i Err2 wymagane jest rozwi¹zanie
Przerwa w obwodzie elektromagnesu problemu z elektromagnesem.
Brak ³¹cznoœci radiowej

Jednoczeœnie naciœnij i przytrzymaj
przyciski Net ID oraz Trans ID, a¿
wyœwietlacz przestanie migaæ.

Aby skasowaæ kod b³êdu Err3,
przejdŸ do trybu pomijania,
przytrzymuj¹c przycisk trybu.
Jeœli modu³ mo¿e nawi¹zaæ ³¹cznoœæ,
po powrocie do trybu Matrix b³¹d
zostanie skasowany.
Zignorowano b³¹d Err3 w trybie
pomijania.

Zawór nie mo¿e siê zamkn¹æ
w trybie Matrix
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Zawór elektromagnesu dzia³a
w trybie pomijania

Obróæ œrubê pomijania rêcznego
ca³kowicie w lewo.

3A2112D

Naprawa

Naprawa
Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia
(dekompresji)

6. Zamontuj nowy elektromagnes (2) na wsporniku (4)
za pomoc¹ nakrêtek (3) i œrub (1). Mocno dokrêæ
nakrêtki.
7. Ponownie pod³¹cz zespó³ kabla (5) do
elektromagnesu i dokrêæ œrubê (c).

Urz¹dzenie jest stale pod ciœnieniem, a¿ do chwili
rêcznej dekompresji uk³adu. Aby unikn¹æ ryzyka
powa¿nych obra¿eñ cia³a przez p³yn pod ciœnieniem,
przypadkowego rozpylenia z zaworu dozowania lub
bryzgania p³ynem, nale¿y przestrzegaæ procedury
usuwania nadmiaru ciœnienia, ka¿dorazowo gdy:
•
•
•

8. Pod³¹cz wlot przewodu powietrza do przyłącza
(15a).
9. Pod³¹cz wlot powietrza pompy do przyłącza (15b).
10. Pod³¹cz kabel zasilaj¹cy do uziemionego gniazdka.

Zgodnie z instrukcj¹ nale¿y uwolniæ
nadmiar ciœnienia.
Nale¿y sprawdziæ, oczyœciæ lub serwisowaæ
którekolwiek urz¹dzenie w systemie.
Nale¿y zainstalowaæ lub oczyœciæ dysze
dozowania p³ynu lub filtr.

1. Wy³¹cz zasilanie pompy lub zamknij górny
zawór kulowy.
2. Naciœnij spust zaworu dozowania i skieruj dyszê
do zbiornika na odpady w celu usuniêcia nadmiaru
ciœnienia.
3. Otwórz dowolny, g³ówny powietrzny zawór
spustowy lub zawór spustowy p³ynu dostêpny
w systemie.

(c)
5

4. Pozostaw zawór spustowy otwarty do chwili
gotowoœci do dekompresji uk³adu.
2

Wymiana elektromagnesu (2)
Poni¿sze instrukcje odnosz¹ siê do RYS. 5 i czêœci
na stronach 10 oraz 10.
1. Od³¹cz kabel zasilaj¹cy od gniazdka.
2. Usuñ nadmiar ciœnienia, wykonuj¹c procedurê
usuwania nadmiaru ciœnienia.
3. Od³¹cz wlot linii powietrza od ³¹cznika (15a) oraz wlot
powietrza pompy od ³¹cznika (15b) (patrz RYS. 5).

4

15b
15a

4. Od³¹cz zespó³ kabla (5) od elektromagnesu (2),
poluzowuj¹c œrubê (c) w taki sposób, aby umo¿liwiæ
od³¹czenie z³¹cza od elektromagnesu.

ti11960a

RYS. 5

5. Poluzuj i wykrêæ nakrêtki (3) i œruby (1) mocuj¹ce
elektromagnes (2) do wspornika (4).

3A2112D

9

Czêœci

Czêœci

Model 247436
1

18

9

10

17
14

7
6

3
13
11

5a
12
2
8
19

1

Dokrêciæ momentem 2 N•m (20 cal-funt)

2

Dokrêciæ momentem 3 N•m (25 cal-funt)

3

Na³o¿yæ uszczelniacz do rur

4

5
15
ti12325a

10

1

3

2
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Czêœci

Czêœci
F/N Nr czêœci
1
121071
2
3

120826
109466

4
5
5a
6
7
8

Opis
Iloœæ
ŒRUBA, do czêœci metalowych,
3
#8–32 x 1–3/4
ZAWÓR, elektromagnes
1
NAKRÊTKA, zabezpieczaj¹ca,
5
szeœciok¹tna
WSPORNIK, monta¿owy
1
KABEL, zespó³
1
USZCZELKA
1
UCHWYT, kabel
2
ŒRUBA, do czêœci
4
metalowych, pnh
PODSTAWA, obudowa
1

F/N Nr czêœci
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19

111881
121045

Opis
ŒRUBA, do czêœci
metalowych, pnh
ŒRUBA, samogwintuj¹ca, pnh
P£YTA, obwody, zespó³ (PAC)
USZCZELNIENIE
POKRYWA, obudowa
ETYKIETA, nak³adana
T£UMIK
KABEL, 3-¿y³owy (18 AWG)
USZCZELKA, okr¹g³a
ETYKIETA, identyfikacyjna

Iloœæ
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1

Dane techniczne
Zakres ciœnienia roboczego
Maksymalny przep³yw powietrza
Zasilacz
Moc wyjœciowa
Natê¿enie pr¹du
Czêstotliwoœæ
£¹cznoœæ radiowa
Zasiêg komunikacji radiowej z
przeszkodami (zale¿y od konstrukcji
budynku i œrodowiska ³¹cznoœci
radiowej)
Zakres temperatury roboczej
Zakres temperatur roboczych
³¹cznoœci radiowej
Zakres temperatury przechowywania
Obudowa
Masa

3A2112D

1,7–10 bar (23–145 PSI)
2,6 m3/min (93 SCFM)
Napiêcie wejœciowe 120–240 V AC, elektromagnes 24 V DC
10–100 mW
1A
50/60 Hz
2,4 GHz
76,2–91,0 m (250–300 stóp)

32od 0°C do 50°C (°F do 122°F)
UWAGA: Wyœwietlacz nie dzia³a w temperaturze poni¿ej 0°C (32°F)
-40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
-40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
Typ 3
1,5 kg (3,4 funta)
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Standardowa gwarancja firmy Graco
Firma Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia wymienione w tym podrêczniku, a wyprodukowane przez firmê Graco i oznaczone jej nazw¹,
by³y w dniu ich sprzeda¿y nabywcy wolne od wad materia³owych i wykonawczych. O ile firma Graco nie udzieli³a specjalnej, przed³u¿onej lub
skróconej gwarancji, produkt jest objêty dwuletni¹ (2) gwarancj¹ na naprawê lub wymianê wszystkich uszkodzonych czêœci urz¹dzenia, które
firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje wa¿noœæ wy³¹cznie w przypadku urz¹dzeñ montowanych, obs³ugiwanych i konserwowanych
zgodnie z pisemnymi zaleceniami firmy Graco.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zu¿ycia urz¹dzenia oraz wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub zu¿ycia urz¹dzenia
powsta³ych w wyniku nieprawid³owego monta¿u czy u¿ywania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, nieprawid³owej lub
niefachowej konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany czêœci na czêœci firmy innej ni¿ Graco. Za
takie przypadki firma Graco nie ponosi odpowiedzialnoœci, podobnie jak za nieprawid³owe dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie
spowodowane niezgodnoœci¹ z konstrukcjami, akcesoriami, sprzêtem lub materia³ami innych producentów, jak równie¿ nieprawid³ow¹
konstrukcj¹, monta¿em, dzia³aniem lub konserwacj¹ tych¿e.
Warunkiem gwarancji jest zwrot na w³asny koszt reklamowanego wyposa¿enia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji
reklamowanej wady. Jeœli reklamowana wada zostanie pomyœlnie zweryfikowana, firma Graco bezp³atnie naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone czêœci. Wyposa¿enie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z op³aconym transportem. Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje
wady materia³owej lub wykonania, naprawa bêdzie wykonana wed³ug uzasadnionych kosztów, które mog¹ obejmowaæ koszty czêœci, robocizny
i transportu.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJ¥ WY£¥CZN¥, A JEJ WARUNKI ZNOSZ¥ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH
GWARANCJI, ZWYK£YCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLÊDNIENIEM, MIÊDZY INNYMI, GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ
GWARANCJI PRZYDATNOŒCI DO OKREŒLONEGO CELU.
Wszystkie zobowi¹zania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powy¿ej. Nabywca potwierdza, ¿e nie ma prawa do ¿adnych innych
form zadoœæuczynienia (miêdzy innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyœlnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia lub
inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z dochodzeniem praw w zwi¹zku z tymi zastrze¿eniami nale¿y zg³aszaæ
w ci¹gu dwóch (2) lat od daty sprzeda¿y.
FIRMA GRACO NIE UDZIELA ¯ADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ ORAZ NIE GWARANTUJE, ¯E URZ¥DZENIE
BÊDZIE DZIA£AÆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM W PRZYPADKU U¯YWANIA TEGO URZ¥DZENIA Z AKCESORIAMI, SPRZÊTEM,
MATERIA£AMI I ELEMENTAMI INNYCH PRODUCENTÓW, SPRZEDAWANYMI, ALE NIE WYTWARZANYMI, PRZEZ FIRMÊ GRACO. Czêœci
innych producentów, sprzedawane przez firmê Graco (takie jak silniki elektryczne, spalinowe, prze³¹czniki, w¹¿ itd.), s¹ objête gwarancj¹ ich
producentów, jeœli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w dochodzeniu roszczeñ w ramach tych gwarancji.
Firma Graco w ¿adnym wypadku nie odpowiada za szkody poœrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikaj¹ce z dostawy wyposa¿enia
firmy Graco b¹dŸ dostarczenia, wykonania lub u¿ycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek naruszenia umowy,
gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informacje o firmie Graco
W CELU Z£O¯ENIA ZAMÓWIENIA nale¿y siê skontaktowaæ z lokalnym dystrybutorem firmy Graco lub zadzwoniæ
w celu okreœlenia najbli¿szego dystrybutora.
Telefon: 612-623-6928 lub bezp³atnie: 1-800-533-9655, Faks: 612-378-3590

Wszystkie informacje przedstawione w tym dokumencie w formie pisemnej i rysunkowej odpowiadaj¹ ostatnim
danym produkcyjnym dostêpnym w czasie publikacji.
Firma Graco rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian w dowolnej chwili bez powiadomienia.
T³umaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 312417
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