Pistol de pulverizare cu aer AA30
Modele: 257096, duzã RAC; 257380, duzã platã
Presiune maximã de operare: 3600 psi (248 bari, 24,8 MPa)
Presiune maximã aer: 100 psi (7 bari, 0,7 MPa)

Instrucþiuni importante pentru siguranþa dvs.
Consultaþi manualul de instrucþiuni al pulverizatorului pentru
detalii despre depresurizare ºi pulverizare. Pãstraþi aceste
instrucþiuni.
ti12849a

313364E
RO

-

Pentru aplicarea vopselelor ºi învelitorilor arhitecturale -

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 DE INJECTARE A PIEII
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.

PERICOL LA UTILIZAREA INCORECTÃ
A ECHIPAMENTULUI
Utilizarea incorectã poate provoca decesul
sau vãtãmarea gravã.
• 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:
• Echipament pentru protecþia ochilor ºi auzului
Mãnuºile, îmbrãcãmintea ºi masca respiratorie recomandate
de producãtorul lichidului sau solventului

Identificarea componentelor
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.

Identificarea componentelor

B

Blocajul declanºatorului
A

AVERTISMENT
C
Pentru a preveni accidentele în timp ce pistolul
nu este utilizat, cuplaþi blocajul trãgaciului (A) dacã
pulverizatorul este oprit sau lãsat nesupravegheat.
(A)

D
H

(B)

E

G
ti10353a

ti10352a

Instalare

F
ti12849a

AVERTISMENT
A

Blocajul
declanºatorului

E

Valvã pornire/oprire aer

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

B

Duzã de pulverizare

F

Conector furtun aer

Conectarea pistolului la pulverizator

C

Protecþie RAC

G

Valvã de reglare aer

1.

D

Trãgaci

H

Conector furtun lichid

ID

Componentã

ID

Componentã

Procedura de depresurizare
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. OPRIÞI aparatul ºi rotiþi butonul de control al presiunii
la valoarea minimã.
2.

Cuplaþi furtunul pentru aer.

NOTÃ: La prima instalare a pistolului
de pulverizare va trebui sã tãiaþi
furtunul negru pentru aer la lungimea
doritã.

ti13317a

2.

Cuplaþi furtunul pentru lichid.

3.

Consultaþi Instrucþiunile de
instalare din manualul de utilizare
al pulverizatorului 313316.

Lipiþi pistolul de latura recipientului de golire metalic
împãmântat. Declanºaþi pistolul în recipient pentru
a efectua depresurizarea.
ti13318a

2
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Utilizare

Montarea duzei ºi protecþiei pe pistol

Instalare
1.

Amorsaþi pulverizatorul. Consultaþi manualul 313316.

2.

Comutaþi valva de pornire/oprire
a aerului în poziþia pornit (sus).

3.

Rotiþi valva de reglare a aerului
de pe pistol în poziþia oprit.

4.

Sporiþi presiunea lichidului pentru
a elimina dungile.

5.

Reduceþi presiunea lichidului
pânã înainte de punctul în care
apar dungi.

6.

Sporiþi presiunea aerului folosind
valva de reglare pentru a elimina
dungile.

7.

Deplasaþi valva de pornire/oprire
a aerului în poziþie opritã (jos)
dupã ce aþi terminat pulverizarea
pentru a pãstra reglajul corect
al presiunii aerului.

Pistol AA30 cu duzã RAC (257096)
1.

Efectuaþi depresurizarea, pagina 2.

2.

Introduceþi carcasa
scaunului (27)
în protecþie (29).

ti12855a

27

29

27a

3.
4.

Introduceþi dispozitivul
SwitchTip (28).

ti8249a

27b

28

Introduceþi garnitura (27b) pe scaun (27a) ºi introduceþi-l
în carcasa scaunului (27). Folosiþi garnitura neagrã pentru
materiale pe bazã de apã ºi garnitura portocalie pentru
materiale pe bazã de solvenþi ºi uleiuri.

NOTIFICARE
În cazul în care capul pneumatic nu este montat complet
pe pistol, este posibil ca presiunea lichidului sã forþeze
intrarea vopselei în conducta de aer ºi sã deterioreze
pulverizatorul.
5.

Montaþi protecþia (6) pe capãtul pistolului. Strângeþi-o ferm
cu mâna pentru etanºare.

6.

Înlocuiþi scaunul (33a) ºi/sau strângeþi piuliþa protecþiei
dacã observaþi cã vopseaua se scurge din partea frontalã
a pistolului.

Pistol AA30 cu duzã platã (257380)
1.

Depresurizarea, pagina 2.

2.

Introduceþi duza de pulverizare în
capul pneumatic pentru duzã platã.
Introduceþi lamela de fixare a duzei
de pulverizare (A) în fanta de fixare
a capului pneumatic (B).

3.

Montaþi protecþia pe capãtul pistolului.
Strângeþi-o ferm cu mâna pentru
etanºare.

ti13321a

ti13279a

ti13280a

A

Pulverizarea
B

1.

Decuplaþi blocajul trãgaciului.

2.

Asiguraþi-vã cã vârful în formã de sãgeatã (B) este orientat
înainte (pulverizare) (257096).

3.

Þineþi pistolul perpendicular pe suprafaþã ºi la aproximativ
12 inci (304 mm) de aceasta. Miºcaþi mai întâi pistolul, apoi
apãsaþi trãgaciul (D) pentru a efectua o pulverizare
de probã.

4.

Nu pulverizaþi în arcuri de cerc, deoarece veþi obþine
o acoperire neuniformã. Pulverizaþi în linie dreaptã, paralel
cu suprafaþa, cu o suprapunere de 50% pentru a obþine
un strat de vopsea uniform.

ti13263a

Utilizare
Note: Instrucþiunile urmãtoare sunt destinate pistoalelor folosite
cu pulverizatoare Graco FinishPro. Consultaþi manualul
cu instrucþiuni al pulverizatorului 313316. Dacã folosiþi un alt
pulverizator, consultaþi manualul cu instrucþiuni al acestuia.

CORECT
RIGHT

313364E

ti13281a

INCORECT
WRONG
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Eliminarea blocajelor duzelor RAC (257096)

5.

AVERTISMENT
1.

Efectuaþi depresurizarea. Cuplaþi blocajul trãgaciului (A).

2.

Rotiþi duza cu (B) cu 180°. Decuplaþi blocajul trãgaciului (A).
Acþionaþi pistolul în recipient sau spre sol pentru a elimina
blocajul.

3.

Cuplaþi blocajul trãgaciului (A). Rotiþi duza (B) cu 180°
pentru a o readuce în poziþia de pulverizare.

Întreþinere
Sporiþi lent presiunea. Orientaþi pistolul în jos, în recipientul
metalic împãmântat. Apãsaþi trãgaciul ºi clãtiþi pistolul cu
solvent pânã când toate urmele de lichid sunt îndepãrtate
din pasajele pistolului.

6.

Deplasaþi comutatorul de selectare a funcþiei
pulverizatorului în poziþia OFF (OPRIT).

7.

Depresurizaþi, pagina 2.

8.

Deconectaþi furtunul de alimentare cu lichid de la pistol.

9.

Dacã este necesarã demontarea difuzorului (5) pentru
curãþare, efectuaþi paºii 1 — 6 ai procedurii Înlocuirea
Demontarea acului.

Întreþinere

10. Înmuiaþi o perie moale într-un solvent compatibil.
Nu folosiþi o perie de sârmã.
Înainte de a realiza operaþiuni de întreþinere a pistolului, citiþi
toate avertismentele de pe coperta acestui manual ºi efectuaþi
depresurizarea, pagina 2.
Întreþinerea zilnicã
Clãtiþi pistolul dupã fiecare turã ºi depozitaþi-l într-un mediu uscat.
Nu scufundaþi pistolul sau componentele acestuia în apã sau
în solvenþi de curãþare.
•
Nu orientaþi pistolul în sus în timpul curãþãrii.
•
Nu ºtergeþi pistolul cu o cârpã udatã cu solvent; stoarceþi
mai întâi cârpa pentru a elimina solventul în exces.
•
Solventul rãmas în pasajele pentru aer ale pistolului poate
reduce calitatea vopsirii. Nu folosiþi metode de curãþare
în urma cãrora solventul poate pãtrunde în pasajele pentru
aer ale pistolului.

Clãtirea ºi curãþarea

11. Orientaþi pistolul în jos ºi curãþaþi partea frontalã a acestuia
folosind peria moale ºi solventul.
12. Frecaþi duza (28) ºi protecþia (29) cu peria moale. Curãþaþi
orificiile capului pneumatic cu o scobitoare pentru a evita
deteriorarea suprafeþelor esenþiale. Suflaþi aer prin duza
de pulverizare pentru a asigura curãþarea orificiului.
13. Dacã difuzorul (5) a fost demontat, declanºaþi pistolul
în timp ce montaþi la loc difuzorul. Strângeþi la 26-32 ft-lb
(36-40 N-m). Când este strâns corect, flanºa iese din pistol.
14. Montaþi colectorul capului pneumatic; efectuaþi paºii 9-13
ai procedurii Instalare din Înlocuirea acului.
15. Montaþi duza (28) ºi protecþia (29) pe pistol, pagina 3.
16. ªtergeþi exteriorul pistolului cu o cârpã moale umezitã
cu solvent,

Curãþarea/înlocuirea filtrului (6)
1.

Efectuaþi depresurizarea. Cuplaþi blocajul trãgaciului (11a).

2.

Deconectaþi furtunul de lichid de la pistol în zona tubului (5).

3.

Deconectaþi suportul (36) de pe dispozitivul de fixare (16)
ºi pivotaþi-l spre exterior.

4.

Amplasaþi o cheie pe zonele plate de sub mâner ºi
desfaceþi de pe pistol.

Efectuaþi depresurizarea, pagina 2. Deconectaþi
pulverizatorul de la prizã.

5.

Deºurubaþi mânerul (14) de pe pistol (1).

6.

Demontaþi filtrul (6) prin partea superioarã a mânerului (14).

2.

Demontaþi duza (28) ºi protecþia (29).

7.

3.

Scoateþi din vopsea tubul de absorbþie al pulverizatorului ºi
introduceþi-l în lichidul de clãtire. Consultaþi Instrucþiuni de
curãþare în manualul de utilizare al pulverizatorului 313316.

Curãþaþi filtrul (6). Folosiþi o perie moale pentru a desprinde
ºi a îndepãrta murdãria în exces.

8.

Introduceþi filtrul curat (6) în mâner (14).

9.

Montaþi la loc mânerul (14) pe pistol (1). Strângeþi-l bine.

• Clãtiþi pistolul înainte de a schimba culoarea, înainte
de depozitare ºi înainte de reparare.
• Efectuaþi clãtirea la presiune minimã. Dacã este cazul, verificaþi
etanºeitatea conectorilor; strângeþi-i dacã este cazul.
• Efectuaþi clãtirea folosind lichide compatibile cu lichidul
pulverizat ºi cu piesele ude ale echipamentului.
1.

4.

Conectaþi pulverizatorul la prizã. Deplasaþi comutatorul
de selectare a funcþiei pulverizatorului în poziþia AIRLESS
(FÃRÃ AER) sau ON (PORNIT).

10. Amplasaþi o cheie pe zonele plate de sub mâner
ºi strângeþi bine.
11. Conectaþi suportul (36) la dispozitivul de fixare (16).
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Înlocuirea acului

Înlocuirea acului
1

10

3

9
11a

8
5
26

15
11

ti12852a

Demontare

Montare

1.

Efectuaþi depresurizarea, pagina 2. Cuplaþi blocajul
trãgaciului (11a).

1.

Aplicaþi vaselinã nesiliconicã pe garniturile inelare ale
noului ac.

2.

Deconectaþi furtunul pentru aer de la pistol.

2.

3.

Deconectaþi suportul de pe dispozitivul de fixare ºi pivotaþi-l
spre exterior.

Treceþi noul ac (8), Piese, pagina 7, prin partea frontalã
a pistolului.

3.

Demontaþi duza (28) ºi protecþia (29), Piese, pagina 7,
de pe colectorul capului pneumatic (26).

Montaþi capacul (9) ºi piuliþa de siguranþã (10) fãrã
a le strânge.

4.

Lubrifiaþi cu vaselinã filetul carcasei acului (3).

Decuplaþi blocajul trãgaciului (11a). Apãsaþi trãgaciul (11).
Demontaþi ºurubul de fixare de la baza colectorului capului
pneumatic. Deºurubaþi colectorul capului pneumatic de
pe partea frontalã a pistolului (26).

5.

Apãsaþi trãgaciul (11) ºi montaþi difuzorul (5).
Strângeþi la 26-32 ft-lb (36-40 N·m).

6.

Þineþi pistolul cu duza orientatã în sus.

6.

Apãsaþi trãgaciul. Demontaþi carcasa difuzorului (3).

7.

Rotiþi piuliþa de siguranþã (10) în sens orar pânã când
vedeþi ºi simþiþi cã trãgaciul (11) se ridicã uºor.

7.

Îndepãrtaþi piuliþa de siguranþã (10) ºi capacul (9).

8.

8.

Loviþi ansamblul acului (8), Piese, pagina 7, pentru a-l
extrage, cu acul ieºind prin partea frontalã a pistolului.

Rotiþi piuliþa de siguranþã (10) cu trei sferturi de turã în sens
antiorar.

9.

Folosiþi o perie moale pentru a curãþa orificiile interne ale
pistolului.

4.
5.

NOTÃ: Acul este corect reglat când trãgaciul se deplaseazã liber.
NOTIFICARE
Capãtul carcasei difuzorului trebuie sã fie aliniat cu
colectorul sau sã iasã din colector pentru a asigura
etanºarea corectã.
9.

313364E

Înºurubaþi colectorul capului
pneumatic pânã când capãtul
colectorului este aliniat cu
capãtul carcasei difuzorului.
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Date tehnice
10. Dacã tubul pentru aer nu este orientat în jos, continuaþi
înºurubarea colectorului pânã când tubul este orientat
în jos.

Testarea montãrii acului
1.

Amorsaþi pulverizatorul. Consultaþi manualul cu instrucþiuni
al pulverizatorului.

2.

Declanºaþi pistolul în recipient pânã când din acesta
curge lichid.

3.

Eliberaþi trãgaciul (11). Lichidul se opreºte imediat.

4.

Cuplaþi blocajul trãgaciului (11a).

5.

Orientaþi pistolul cãtre recipient. Apãsaþi trãgaciul. Lichidul
nu curge.

6.

Dacã pistolul nu îndeplineºte condiþiile din etapele 3 ºi/sau 5,
efectuaþi depresurizarea ºi deconectaþi furtunul. Reglaþi
din nou acul. Repetaþi testele.

11. Conectaþi suportul la dispozitivul de fixare.
12. Apãsaþi trãgaciul ºi montaþi ºurubul de fixare. Strângeþi
ºurubul de fixare la 10 - 12 in-lb (1,1 - 1,4 N·m).
13. Montaþi duza (28) ºi protecþia (29). Strângeþi-le bine.
14. Conectaþi furtunul pentru aer.

Date tehnice
Presiune maximã intrare lichid
Presiune maximã intrare aer
Intrare aer
Intrare lichid
Intensitate sunet conform ISO 3744
Putere acusticã
Presiune sonorã

3600 psi (24,8 MPa, 240 bar)
100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
1/4 nps
1/4 nps
sub 65,0 dB(A)
sub 65,0 dB(A)

Componente ude
Pistol de pulverizare

oþel inoxidabil, aluminiu

Manuale traduse

6

Bulgarã - 313371

Olandezã - 313351

Germanã - 313355

Lituanianã - 313359

Portughezã - 313363

Croatã - 313348

Estonã - 313352

Cehã - 313349

Finlandezã - 313353

Danezã - 313350

Francezã - 313354

Slovenã - 313367

Greacã - 313356

Lituanianã - 313360

Românã - 313364

Spaniolã - 313368

Maghiarã - 313357

Norvegianã - 313361

Rusã - 313365

Suedezã - 313369

Italianã - 313358

Polonezã - 313362

Slovacã - 313366

Turcã - 313370

313364E

Componente

Componente

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

1
2✓
3
6✓
7
8

257526
257527
8a
8b
8c
8d
9

15W164

11
12
13
14

256963
177538
105334
257781

14a
14b
16
22
24
26

Description

15W295 HOUSING, fluid (plated)

15W295
179733
195419
288750
288749
256975
115484

156766
115483

15W291
278003
122530
257783
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44

32f

6

14b

47b

28

26d
32e

14a

Part

46

26a

22

Ref

47a

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

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)

32a

Qty
1
1
1
1
1
1
1
2
1

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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Garanþie standard Graco

Garanþie standard 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.
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.
Traducerea instrucţiunilor originale. This manual contains Romanian. 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 May/2013
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