AA30 Luftstøttet sprøjtepistol
Modellerne: 257096, RAC dyse (Reverse-A-Clean);
257380, Fladdyse
Maksimalt arbejdstryk: 3.600 psi (248 bar, 24,8 MPa)
Maksimalt luftarbejdstryk: 100 psi (7 bar, 0,7 Mpa)
Vigtige sikkerhedsforskrifter
Se brugerhåndbogen til sprøjten for Trykaflastning
og sprøjteanvisninger. Gem disse anvisninger.
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- Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Følgende advarsler gælder installation, brug, montering af jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette
udstyr. Udråbstegnet varskor dig om en generel advarsel, og faresymboler henviser til procedurespecifikke risici.
Henvis tilbage til disse advarsler. Yderligere, produktspecifikke advarsler findes løbende igennem hele håndbogen,
hvor det er påkrævet.

ADVARSLER
FARE FOR HUDINJICERING
Væske under højt tryk fra pistolen, utætte slanger
eller sprængte komponenter kan gennemtrænge
huden. Skaden kan se ud som et almindeligt snitsår,
men skal betragtes som en alvorlig personskade, der kan
medføre behov for amputation. Søg lægehjælp øjeblikkeligt
(kirurgisk behandling).
• Ret aldrig pistolen mod andre personer eller mod
nogen del af kroppen.
• Læg aldrig din hånd eller fingre over sprøjtedysen.
• Forsøg ikke at standse eller afbøje lækager
med hænderne, kroppen, handsker eller klude.
• Foretag ikke sprøjtearbejde uden dyseholder
og aftrækkersikring monteret.
• Aktivér aftrækkersikringen, når sprøjten ikke anvendes.
• Følg Proceduren for trykaflastning i denne vejledning,
når du standser sprøjtearbejdet, og før du foretager
rengøring eller eftersyn af udstyret.
BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE
Brændbare dampe i et arbejdsområde, såsom dampe
fra opløsningsmidler og maling, kan eksplodere eller
antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko:
• Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning.
• Fjern alle antændelseskilder, f.eks. vågeblus, cigaretter
og bærbare elektriske lamper, og undgå faren ved statiske
buedannelser fra plastforhæng.
• Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke
forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude og benzin.
• Sæt ikke stik i stikkontakter, tag ikke stik ud, og tænd og
sluk ikke for strøm eller lys, når der er brændbare dampe
til stede.
• Sørg for, at alt udstyr i arbejdsområdet er jordforbundet.
Se vejledningen under Jordforbindelse.
• Anvend kun jordforbundne slanger.
• Hold pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet
metalspand, før pistolens aftrækker aktiveres.
• Hvis der opstår statisk gnistdannelse, eller du mærker
elektrisk stød, skal pumpearbejdet standses øjeblikkeligt.
Anvend ikke udstyret, før du har lokaliseret og afhjulpet
problemet.
• Sørg for, at der er et velfungerende brandslukningsapparat
på arbejdsområdet.

RISIKO VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR
Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig
personskade.
• Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget
medicin eller alkohol.
• Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den
maksimale tilladte temperatur for den svageste komponent
i systemet. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet
Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne.
• Anvend væsker og opløsningsmidler, der er kemisk
forenelige med dette udstyrs våddele. Nærmere
oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle
udstyrshåndbøgerne. Læs advarslerne fra producenterne
af væske- og opløsningsmidler. Fuldstændige oplysninger
om det pågældende materiale fås ved at bede producenten
eller forhandleren om de relevante
materialesikkerhedsdataark.
• Kontroller udstyret dagligt. Reparer eller udskift slidte
eller beskadigede dele øjeblikkeligt. Anvend kun originale
reservedele fra producenten.
• Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret.
• Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere
oplysninger fås ved henvendelse til Graco-forhandleren.
• Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand
fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige
dele og varme overflader.
• Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget,
og slangerne må ikke anvendes til at trække udstyret.
• Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet.
• Overhold alle relevante gældende love og bestemmelser.
FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE
DELE I ALUMINIUM
Anvend ikke 1,1,1-trichloroethan, methylenchlorid,
andre halogensubstituerede kulbrinteopløsninger eller væsker,
der indeholder sådanne opløsningsmidler, i tryksat udstyr, der
er fremstillet af aluminium. En sådan anvendelse kan medføre
en alvorlig kemisk reaktion med efterfølgende sprængning af
udstyret. Dette kan resultere i død, alvorlig personskade og
tingskade.
PERSONBESKYTTELSESUDSTYR
Du skal være iført passende beskyttelsesudstyr,
når du betjener eller efterser udstyret, eller når
du befinder dig inden for udstyrets arbejdsområde.
Dette kan hjælpe med at beskytte dig mod alvorlig personskade.
Dette udstyr omfatter, men er ikke begrænset til:
• Beskyttelsesbriller og høreværn
Handsker, arbejdstøj og åndedrætsværn i overensstemmelse
med væske- og opløsningsmiddelproducenternes anbefalinger

Komponentoversigt

Aftrækkersikring
ADVARSEL
For at undgå personskade, når pistolen ikke
er i brug, skal pistolaftrækkersikringen (A)
altid aktiveres, hvis sprøjten er slukket eller
efterlades uden opsyn.
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ID

Komponent

ID

Komponent

A

Aftrækkersikring

E

On/Off luftventil

B

Sprøjtedyse

F

Luftslangetilslutning

C

RAC sikkerhedsbeskyttelsesanordning

G

Luftjusteringsventil

D

Aftrækker

H

Væskeslangetilslutning

Procedure for trykaflastning
ADVARSEL
Følg denne Procedure for trykaflastning,
hver gang du får instruks om at aflaste
trykket, standse sprøjtearbejdet, efterse
udstyret, montere eller rense sprøjtedysen.
1. Sluk for strømmen og drej sprøjtens
trykreguleringsknap over på laveste trykindstilling.

Sørg altid for, at sprøjten er slukket og frakoblet
strømafbryderen. Se i brugerhåndbogen til sprøjten
for spædning og sprøjteanvisninger.

Tilslut pistolen til sprøjten
1. Fastgør luftslangen.
BEMÆRK: Første gang du
forbereder pistolen til
sprøjtning, skal du skære
den sorte luftslange til den
ønskede længde.
2. Fastgør væskeslangen.
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3. Se vejledningerne
vedrørende Opstilling i
sprøjtebrugerhåndbogen
313316.

ti13318a

2. Hold pistolen mod siden af den stelforbundne
metalspand. Aktivér pistolen ned i spanden
for at aflaste trykket.
Hvis du har mistanke om, at sprøjtedysen eller slangen
er fuldstændig tilstoppet, eller at trykket ikke er fjernet
helt efter at have fulgt ovenstående trin, skal du MEGET
LANGSOMT løsne dyseholderens holdemøtrik eller
slangeendekoblingen for at reducere trykket gradvist
og derefter løsne den fuldstændigt. Derefter kan
tilstopningen fjernes fra dysen eller slangen.
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Betjening

Installation af dyse og holder på pistolen

Opstilling
1. Spæd sprøjten. Se i håndbogen 313316.
2. Glid On/Off luftventilen
over på ON (op).

AA30 Pistol med RAC dyse (257096)
1. Reducer trykket, se side 2.
2. Indsæt sædehuset (27)
i holderen (29).
3. Indsæt SwitchTip-dysen
(28).
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27

29

3. Sluk for pistolens
luftjusteringsventil.
27a

ti8249a

27b

28

4. Indsæt pakningen (27b)
over sædet (27a), og indsæt i sædehuset (27).
Anvend sort pakning til vandbaserede materialer
og orange til opløsningsmidler og oliebaserede
materialer.
VARSEL
Hvis lufthætten ikke er korrekt monteret på pistolen,
kan væsketrykket presse maling ind i luftrøret
og derved beskadige sprøjten.
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4. Øg væsketrykket
for at fjerne "haler".

5. Nedsæt væsketrykket
lige inden "haler" begynder
at danne sig.

5. Montér holderen (6) på pistolenden. Tilspænd
forsvarligt med fingrene for at sikre tæt pakning.
6. Hvis du bemærker, at der lækker væske ud af
pistolens forende, skal sædet (33a) udskiftes,
og/eller holdemøtrikken skal tilspændes igen.

1. Reducer trykket, se side 2.
2. Indsæt sprøjtedysen i fladdyselufthætteenheden. Sæt sprøjtedysemonteringstappen (A) ind
i lufthættemonteringsspalten (B).
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Sprøjt

A

1. Déaktiver aftrækkersikringen.
B

3. Montér
ti13263a
beskyttelsesanordningen over
pistolens bagende. Tilspænd
forsvarligt med fingrene for at sikre tæt pakning.

Betjening
Bemærk: Følgende anvisninger gælder pistoler,
som anvendes sammen med Gracos FinishPro-sprøjter.
Se sprøjtebrugerhåndbogen 313316. Hvis du bruger
en anden sprøjte, bedes du se betjeningsvejledningen
til denne.
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6. Øg lufttrykket med
luftjusteringsventilen
for at fjerne "haler".
7. Glid On/Off luftventilen over
på OFF (ned), når du er færdig
med sprøjtning for at gemme
den korrekte lufttrykindstilling.

AA30 Pistol med fladdyse (257380)
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2. Sørg for, at den pileformede dyse (B) vender fremad
(sprøjtning) (257096).
3. Hold pistolen lodret, ca. 304 mm fra overfladen.
Bevæg pistolen først, og tryk derefter på aftrækkeren
(D) for at sprøjte et testmønster.
4. Sprøjt ikke i en bue. Dette medfører en ujævn
væskebelægning. Sprøjt i en bane, der er parallel
med overfladen, med 50% overlapning, for at opnå
en jævn væskebelægning.

KORREKT
RIGHT

FORKERT
WRONG
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Vedligeholdelse

Fjernelse af RAC dysetilstopninger (257096)

ADVARSEL

og gennemskyl pistolen med opløsningsmiddel, indtil
alle spor af maling er fjernet fra pistolens kanaler.
6. Drej sprøjtens funktionsvælger til OFF.

1. Aflast trykket. Aktivér aftrækkerlåsen (A).

7. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 2.

2. Drej dysen (B) 180°. Déaktivér aftrækkersikringen
(A). Aktivér pistolen ned i en spand eller ned mod
jorden for at fjerne tilstopninger.

8. Kobl pistolens væsketilførselsslange fra pistolen.

3. Aktivér aftrækkersikringen (A). Drej dysen (B)
180° tilbage til sprøjteposition.

Vedligeholdelse

9. Hvis det er nødvendigt at fjerne forstøveren (5) for
at foretage rengøring, skal du følge trinnene 1 til 6
i proceduren Udskiftning af nåle Nålefjernelse.
10. Dyp en blød børste i et kompatibelt
opløsningsmiddel. Brug ikke en metaltrådsbørste.
11. Ret pistolen nedad, rens pistolhovedet med en blød
børste og opløsningsmiddel.

Før du udfører vedligeholdelse på pistolen, skal du læse
alle advarsler på denne betjeningsvejlednings forside og
lette trykket, side.
Daglig vedligeholdelse
Skyl pistolen igennem efter hvert arbejdsskift, og opbevar
den et tørt sted.
Sænk ikke pistolen eller nogen af dens dele ned i vand
eller rengøringsopløsningsmidler.
• Pistolen må ikke pege opad, når den rengøres.
• Pistolen må ikke aftørres med en klud gennemvædet
i opløsningsmiddel; vrid overskydende opløsningsmiddel
ud.
• Rester af opløsningsmidler i pistolens luftkanaler
kan medføre en overfladefinish af dårlig kvalitet.
Den rengøringsmetode, der anvendes, må ikke
på nogen måde kunne medføre, at der kommer
opløsningsmiddel i pistolens luftkanaler.

Gennemskylning og rengøring

• Gennemskyl pistolen, før der skiftes farve, før opbevaring
og før reparation af pistolen.
• Gennemskyl ved det lavest mulige tryk. Kontroller,
om der forekommer udsivning fra kontakterne,
og tilspænd dem efter behov.
• Gennemskylning skal foregå med en væske, der er
forenelig med den væske, der er doseret, og udstyrets
våddele.

1. Aflast trykket, se side. Tag sprøjten ud af stikket.
2. Afmonter sprøjtedysen (28) og dyseholder (29).
3. Fjern sprøjtens hævertrørsæt fra malingen, og anbring
det i skyllevæske. Se rengøringsanvisningerne
i sprøjtebrugerhåndbogen 313316.
4. Sæt sprøjten i stikket. Indstil sprøjtens funktionsvælger
til AIRLESS eller ON.
5. Øg trykket langsomt. Ret pistolen ned i en jordet
metalbeholder. Træk pistolens aftrækker,
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12. Skrub dysen (28) og holderen (29) med en blød
børste. Lufthættens huller skal rengøres med et blødt
redskab som f.eks. en tandstikker for at undgå
beskadigelse af kritiske overflader. Blæs luft gennem
sprøjtedysen for at sikre, at åbningen er ren.
13. Hvis forstøveren (5) er fjernet, skal du trykke på
pistolaftrækkeren, mens du genmonterer forstøveren.
Tilspænd med et moment på 36-40 N·m. Denne er
korrekt tilspændt, når flangen når bunden på pistolen.
14. Montér lufthættemanifolden; følg trinnene 9 - 13
i proceduren Udskiftning og installation af nåle.
15. Montér sprøjtedysen (28) og holderen (29) på pistolen,
se side 2.
16. Tør pistolens yderside af med en blød klud fugtet
med opløsningsmiddel.

Rengøring/udskiftning af filter (6)
1. Aflast trykket. Aktivér aftrækkersikringen (11a).
2. Kobl væskeslangen fra pistolen ved
drejeledstilslutningen (5).
3. Kobl beslaget (36) fra holderen (16) og drej enheden
væk.
4. Anbring en skruenøgle på de flade sider nedenunder
skaftet og løsn fra pistolen.
5. Skru skaftet (14) fra pistolen (1).
6. Fjern filteret (6) gennem skaftets øverste del (14).
7. Rengør filteret (6). Brug en blød børste til at løsne
eller fjerne snavs eller restmateriale.
8. Indsæt det rene filter (6) i pistolskaftet (14).
9. Fastspænd igen skaftet (14) på pistolen (1).
Stram forsvarligt.
10. Anbring en skruenøgle på de flade sider nedenunder
skaftet og fastspænd forsvarligt.
11. Kobl beslaget (36) til holderen (16).

313350E

Udskiftning af nåle

Udskiftning af nåle
1

10
9

11a

3
8
5
26

15
11

ti12852a

Afmontering

Installation

1. Aflast trykket, side 2. Aktivér aftrækkersikringen (11a).

1. Smør O-ringene på den nye nål med et smøremiddel,
der ikke indeholder silikone.

2. Kobl luftslangen fra pistolen.
3. Kobl beslaget fra holderen og drej beslaget væk

2. Før den nye nål (8) Dele, side 7, gennem pistolens
forende.

4. Fjern dysen (28) og dyseholderen (29), Dele, side 7,
fra lufthættemanifolden (26).

3. Monter endedækslet (9) og låsemøtrikken (10) løst.

5. Løsn aftrækkersikringen (11a). Tryk på aftrækkeren
(11). Fjern sætskruen på lufthættemanifoldens
grundplade. Skru lufthættemanifolden af pistolens
forende (26).

4. Smør gevindet på nålehuset (3).
5. Tryk på aftrækkeren (11), mens forstøveren
monteres (5). Tilspænd med et moment på
36-40 N·m.

6. Tryk på aftrækkeren. Fjern forstøverhuset (3).

6. Hold pistolen med dysen opad.

7. Fjern låsemøtrikken (10) og endedækslet (9).

7. Drej låsemøtrikken (10) med uret, indtil du mærker
og ser aftrækkeren (11) hæve sig lidt.

8. Bank nåleenheden (8), Dele, side 7, ud, med
nåleudtagning gennem pistolens forende.
9. Brug en blød børste til at rengøre pistolens
indvendige kanaler.

8. Drej låsemøtrikken (10) 3/4 omgang mod uret.
BEMÆRK: Nålen er korrekt justeret, når aftrækkeren
kan bevæges frit.
VARSEL
Enden på forstøverhuset skal være i samme niveau
eller stikke ud over manifolden for at sikre tæt
pakning.
9. Skru lufthættemanifolden
på indtil enden på
manifolden er i samme
niveau med enden
på forstøverhuset.
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Tekniske data

10. Hvis luftrøret ikke er i nedadrettet position, bliv da ved
med at skrue manifolden indtil luftrøret kommer i den
rette position.

Kontrollér installationen af nåle

11. Kobl beslaget til holderen.

2. Aktivér pistolen ned i en jordforbundet metalspand,
indtil der strømmer væske fra pistolen.

12. Træk aftrækkeren og montér sætskruen. Tilspænd
sætskruen til et moment på 1,1 - 1,4 N·m.

1. Spæd sprøjten. Se brugerhåndbogen til sprøjten.

3. Slip aftrækkeren (11). Væskestrømmen skal standse
omgående.

13. Montér dysen (28) og dyseholderen (29). Tilspænd
forsvarligt.

4. Aktivér aftrækkersikringen (11a).

14. Tilkobl luftslangen.

5. Ret pistolen ned i spanden. Tryk på pistolaftrækkeren.
Ingen væske viser gennemstrømning.
6. Hvis kontrollernes trin 3 og/eller 5 på pistolen mislykkes,
aflast trykket og frakobl slangen. Genjustér nålen.
Gentag kontrollerne.

Tekniske data
Maksimalt væskeindgangstryk
Maksimalt luftindgangstryk
Luftindtag
Væskeindtag
Lyddata i henhold til ISO 3744
Lydeffektniveau
Lydtryksniveau

3600 psi (24,8 MPa, 240 bar)
100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
1/4” nps-gevind
1/4” nps-gevind
Mindre end 65,0 dB(A)
Mindre end 65,0 dB(A)

Våddele
Kun sprøjtepistol

rustfrit stål, aluminium

Oversatte håndbøger
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Bulgarsk - 313371

Hollandsk - 313351

Tysk - 313355

Lettisk - 313359

Portugisisk - 313363

Kroatisk - 313348

Estisk - 313352

Tjekkisk - 313349

Finsk - 313353

Dansk - 313350

Fransk - 313354

Slovensk - 313367

Græsk - 313356

Litauisk - 313360

Rumænsk - 313364

Spansk - 313368

Ungarsk - 313357

Norsk - 313361

Russisk - 313365

Svensk - 313369

Italiensk - 313358

Polsk - 313362

Slovakisk - 313366

Tyrkisk - 313370
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Dele

Dele

8c

7

1

8d
12

26f
26e

8

9

3

13

8b

2

42
43

8a
26b

27

24
11

29

32e
26c

32d

31

32c

16

30

32b
33

1
2✓
3
6✓
7
8

15W295
179733
195419
288750
288749
256975
115484
257526
257527

8a
8b
8c
8d
9

15W164

11
12
13
14

256963
177538
105334
257781

14a
14b
16
22
24
26

156766
115483

15W291
278003
122530
257783
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32f

6

14b

47b

28

26d
32e

14a

Part

46

26a

22

Ref

47a

Description

32a

Qty

HOUSING, fluid (plated)
SEAL, sleeve
HOUSING, needle
FILTER, gun, latex, 100 mesh
FILTER, gun, latex, 50 mesh
FILTER, gun, latex, 150 mesh
PIN, actuator
KIT, needle
GUN Model 257096 (includes 8a, 8b, 8c)
GUN Model 257380 (includes 8b, 8c, 8d)
HOUSING, diffuser, assembly
GASKET
NUT, lock
HOUSING, diffuser, assembly, flat
CAP, end

1
1
1
1
1
1
2
1

TRIGGER, gun, 2 finger, assembly
STUD, trigger
NUT, lock, hex
KIT, repair, handle AA30 (includes 14a,
14b)
HANDLE, gun
SWIVEL, gun
RETAINER, guard
HANDLE, gun
O-RING
KIT, repair, manifold
GUN Model 257096 (includes 26a, 26b,
26c, 26d)

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Ref

Part

Description

Qty

257784

GUN Model 257380 (includes 26c, 26d,
26e, 26f)
26a
MANIFOLD, air cap, RAC
1
26b
120775
O-RING
1
26c
15W160 GASKET, tube
2
26d
111102
SCREW, set
1
26e
MANIFOLD, air cap, flat
1
26f
122486
O-RING
1
27
15J770
HOUSING, RAC
1
28✓
FFT210 TIP
1
29✓
288465
GUARD, RAC, Alpha G40
1
31
257078
TUBE, air, assembly
1
32
257782
KIT, repair, valve, slide (includes 32a-32f)
32a
BODY, valve
1
32b
FITTING, adapter
1
32c
O-RING
1
32d
BRACKET, air tube
1
32e
O-RING
2
32f
SLEEVE, valve
1
33
288715
VALVE, swivel, ASM
1
42✓
AAM411 TIP, G15, G40
1
43
111116
O-RING, seat
1
44✓
249256
TIP, guard
1
46
249180
AIR CAP
1
47
253032
AIR CAP Seal Kit (includes 47a, 47b)
47a
109213
PACKING, o-ring PTFE
1
47b
15G320 WASHER, PTFE
1
▲ Replacement Warning labels, tags, and cards are available at
no cost.
✓ Keep these spare parts on hand to reduce downtime.
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Gracos Standardgaranti

Gracos Standardgaranti
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.
ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE
Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.
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.
Oversættelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 313347
For patent information, see www.graco.com/patents,

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2009, Graco Inc. is registered to ISO 9001
www.graco.com
Revised 05/2013
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