Utilizare

RoadLazer™ RoadPak™
Sistem pentru trasarea liniilor

3A1756D
RO

- Pentru aplicarea marcajelor pe drumuri ºi a lacurilor reflectorizante - Doar pentru uz profesional Lista modelelor (consultaþi pagina 2)
Presiune de lucru maximã 2900 psi (20 MPa, 200 bar)

INSTRUCÞIUNI IMPORTANTE PENTRU
SIGURANÞA DVS
Citiþi toate avertismentele ºi instrucþiunile din acest
manual. PÃSTRAÞI ACESTE INSTRUCÞIUNI.

ti15835b

Modele

Modele
Refer
inþã Numãr model

DESCRIERE

1

24G624

RoadPak cu 1 pompă

2

24G625

RoadPak cu 2 pompe

3

24G626

Cadru de montare cu un singur cârlig

4

24G627

Cadru de montare cu glisare RoadPak

5

24G628

Braþul pistolului pentru RoadPak cu 1 pompă

6

24G629

Braþul pistolului pentru RoadPak cu 2 pompe

7

24G630

Tija braþului pistolului

8

24G632

Buton de control RoadLazer/RoadPak

9

24G633

Sistem camere pentru supraveghere rutierã

10

24G634

Sistem de indicare RoadPak

Ansambluri complete
Cod piesã

2

DESCRIERE

24G677

Sistem RoadPak Opþiune 1 (1, 3, 5, 7, 8, 10)

24G679

Sistem RoadPak Opþiune 2 (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10)

24G681

Sistem RoadPak Opþiune 3 (1, 4, 5, 7, 8, 10)

24G683

Sistem RoadPak Opþiune 4 (1, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

24G685

Sistem RoadPak Opþiune 5 (2, 3, 6, 7, 8, 10)

24G687

Sistem RoadPak Opþiune 6 (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10)

24G689

Sistem RoadPak Opþiune 7 (2, 4, 6, 7, 8, 10)

24G691

Sistem RoadPak Opþiune 8 (2, 4, 6, 7, 8, 9, 10)
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Avertismente

Avertismente
Urmãtoarele avertismente se referã la instalarea, utilizarea, împãmântarea, întreþinerea ºi repararea acestui utilaj.
Simbolul cu semn de exclamare indicã un avertisment general, iar simbolurile de pericol se referã la riscuri specifice
anumitor proceduri. Când apar aceste simboluri în cuprinsul acestui manual, consultaþi din nou aceste Avertismente.
Simboluri de pericol specifice fiecãrui produs ºi avertismente care nu sunt prezente în aceastã secþiune pot apãrea
în întreg cuprinsul manualului, acolo unde se impune.

WARNING
WARNING
PERICOL DE INCENDIU ªI EXPLOZIE
Vaporii inflamabili, ca de exemplu cei de solvenþi ºi de vopsea, aflaþi în zona de lucru se pot aprinde sau
pot exploda. Pentru a preveni incendiile ºi exploziile:
• Utilizaþi echipamentul doar în zone bine ventilate.
• Nu umpleþi rezervorul de combustibil când motorul este în funcþiune sau fierbinte, opriþi motorul ºi
aºteptaþi sã se rãceascã. Combustibilul este inflamabil ºi se poate aprinde sau exploda dacã este
vãrsat pe o suprafaþã fierbinte.
• Eliminaþi toate sursele de aprindere, cum ar fi lãmpile indicatoare, þigãrile, lãmpile electrice portabile ºi
foliile de protecþie de plastic (potenþial de încãrcare electrostaticã).
• Pãstraþi zona de lucru fãrã impuritãþi, inclusiv solvenþi, cârpe sau gazolinã.
• Nu conectaþi sau deconectaþi cabluri de alimentare sau nu porniþi sau opriþi alimentarea sau
iluminarea în prezenþa vaporilor inflamabili.
• Împãmântaþi toate echipamentele din zona de lucru. Consultaþi instrucþiunile de Împãmântare.
• Utilizaþi numai furtunuri cu împãmântare.
• Menþineþi pistolul ferm în lateralul benei împãmântate când declanºaþi în benã.
• Dacã existã o scânteie staticã sau simþiþi un ºoc, opriþi imediat operaþiunea. Nu utilizaþi echipamentul
pânã nu identificaþi ºi corectaþi problema.
• Pãstraþi un extinctor funcþional în zona de lucru.
PERICOL DE INJECTARE A PIELII
Soluþia presurizatã din dispozitivul de dozare, scurgerile din furtun sau componentele deteriorate pot
perfora pielea. Aceasta poate arãta ca o tãieturã, dar este o ranã serioasã ce poate conduce la amputare.
Apelaþi imediat la TRATAMENT CHIRURGICAL.
+

• Păstraţi distanţa faţă de zonele de evacuare a lichidului şi scurgerilor.
• Utilizaţi pistoale, furtunuri şi alte componente cu presiuni nominale egale sau mai mari decât cea a
pompei.
• Urmaţi Procedura de depresurizare înainte de service sau curăţare.
• Nu îndreptaţi dispozitivul de dozare către nimeni şi către nicio parte a corpului.
• Nu opriţi sau redirecţionaţi scurgerile cu mâna, corpul, mănuşa sau o cârpă.
• Strângeţi toate conexiunile de lichid înainte de utilizarea echipamentului
• Înlocuiţi imediat piesele uzate sau deteriorate.
PERICOL CAUZAT DE PIESELE ÎN MIŞCARE
Piesele în mişcare pot ciupi, tăia sau amputa degete sau alte părţi ale corpului.
• Păstraţi distanţa faţă de piesele aflate în mişcare.
• Nu utilizaţi echipamentul fără apărătoarele de protecţie sau capace.
• Echipamentul aflat sub presiune poate porni brusc. Înainte de verificarea, mutarea sau realizarea
activităţilor de service, urmaţi Procedura de depresurizare şi deconectaţi toate sursele de
alimentare.
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WARNING
WARNING
PERICOL LA UTILIZAREA INCORECTÃ A ECHIPAMENTULUI
Utilizarea incorectã poate provoca decesul sau vãtãmarea gravã.
• Nu folosiþi utilajul dacã sunteþi obosit(ã) sau dacã vã aflaþi sub influenþa drogurilor sau a alcoolului.
• Nu depãºiþi limita maximã a presiunii de lucru sau temperatura nominalã a componentei din sistem cu
cea mai micã valoare. Consultaţi Datele tehnice din toate manualele echipamentului.
• Utilizaþi soluþii ºi solvenþi compatibile cu pãrþile umede ale echipamentelor. Vezi Datele tehnice din
toate manualele echipamentului. Parcurgeþi avertismentele producãtorilor de soluþii ºi solvenþi. Pentru
informaþii complete despre substanþa pe care o folosiþi, solicitaþi fiºele privind siguranþa materialului
(MSDS) de la distribuitor sau punctul de comercializare.
• Nu plecaþi din zona de lucru când echipamentul este alimentat sau presurizat. Opriþi toate
echipamentele ºi urmaþi Procedura de depresurizare când echipamentul nu este folosit.
• Verificaþi echipamentul zilnic. Reparaþi sau înlocuiþi imediat piesele uzate sau deteriorate doar cu
piese de schimb autentice de la producãtor.
• Nu alteraþi sau modificaþi echipamentul.
• Utilizaþi echipamentul doar pentru scopul sãu vizat. Contactaþi distribuitorul pentru informaþii.
• Întindeþi furtunurile ºi cablurile în afara zonelor de trafic, cu margini ascuþite, piese în miºcare sau
suprafeþe fierbinþi.
• Nu îndoiþi ºi nu înnodaþi furtunurile ºi nu utilizaþi furtunurile pentru a trage echipamentul.
• Nu permiteþi accesul copiilor ºi animalelor în zona de lucru.
• Respectaþi toate reglementãrile de siguranþã în vigoare.
PERICOL — MONOXID DE CARBON
Gazele de eºapament conþin monoxid de carbon toxic, care este incolor ºi inodor. Inhalarea monoxidului
de carbon poate provoca decesul.
• Nu folosiþi utilajul în spaþii închise.
PERICOL CAUZAT DE LICHIDE SAU VAPORI TOXICI
Lichidele sau vaporii toxici pot provoca vãtãmãri grave sau decesul dacã intrã în contact cu ochii sau cu
pielea ori dacã sunt respirate sau înghiþite.
• Citiþi fiºele cu informaþii despre siguranþa materialelor (MSDS) pentru a afla ce pericole prezintã
lichidele folosite.
• Depozitaþi lichidele periculoase în recipiente corespunzãtoare ºi eliminaþi-le conform normativelor în
vigoare.
PERICOL DE ARSURĂ
Suprafeţele echipamentelor şi soluţiile încălzite pot deveni foarte fierbinţi în timpul utilizării. Pentru a evita
arsurile severe:

• Nu atingeţi lichidele sau echipamentele fierbinţi.
ECHIPAMENT DE PROTECÞIE PERSONALÃ
Trebuie sã purtaþi echipament de protecþie adecvat atunci când utilizaþi sau întreþineþi echipamentul sau
când vã aflaþi în zona sa de acþiune, pentru a vã proteja împotriva vãtãmãrilor grave, ce pot include
afecþiuni oculare, pierderea auzului, inhalare de vapori toxici ºi arsuri. Acest echipament include, însã nu
este limitat la:
• Echipamente de protecþie pentru ochi ºi pentru auz.
• Aparate de protecþie a respiraþiei, îmbrãcãminte de protecþie ºi mãnuºi, dupã recomandãrile
producãtorului substanþelor de lucru ºi solvenþilor.
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Introducere ºi informaþii generale

Introducere ºi informaþii generale
Introducere
Acest manual ºi cele listate mai jos prezintã cerinþele
înainte de instalare, listele de piese, instrucþiunile de
instalare, utilizare ºi întreþinere pentru sistemul
RoadLazer. Acest manual include instrucþiuni pentru un
sistem cu 2 pompe. Pentru sistemele cu o pompã,
piesele rãmân aceleaºi, cu excepþia porturilor de
conectare blocate a pompelor ºi furtunurilor lipsã.

Informaþii generale
RoadLazer se monteazã pe un vehicul ºi este utilizat
pentru trasarea a pânã la douã linii, într-o culoare sau
douã, cu granulaþie de sticlã.
RoadLazer este format dintr-un dispozitiv de comandã
programabil Skipline, pompe de dislocare, douã pistoale
de pulverizare vopsea ºi douã pistoale de pulverizare
material reflectorizant.

Dispozitiv de comandã programabil
Skipline
Dispozitivul de comandã programabil Skiplne este
format dintr-o cutie de comandã ºi cablu de 30 ft. Este
unitatea de control principalã a sistemului RoadLazer ºi
porneºte ºi opreºte pistoalele de pulverizare ºi
accesoriile.

Sistemul frontal de ghidare
Sistemul frontal de ghidare mecanicã oferã utilizatorului
un indicator pentru aliniere, pe partea stângã sau pe
partea dreaptã a vehiculului.

Video Guidance System™ (opţional)
Sistemul de ghidare video oferã utilizatorului imagini
video din perspectivã þintã pentru aliniere, pe partea
stângã sau pe partea dreaptã a vehiculului de
remorcare. Sistemul este format dintr-un monitor de 9
inci, cabluri pentru realizarea interfeþei, camerã video ºi
consolã de montare.

Pompe hidraulice RPS 2900
Pompa hidraulicã RPS 2900 alimenteazã pistoalele
pulverizatoare cu vopsea. Existã douã pompe de
dislocare. Cele douã pompe de dislocare permit
utilizatorului sã utilizeze un sistem cu douã culori.

Pistoale de pulverizare vopsea
Pistoalele de pulverizare vopsea sunt declanºate
pneumatic pentru a pulveriza dungi de vopsea când
sunt comandate de dispozitivul de comandã
programabil Skipline.

Pistoale de pulverizare material
reflectorizant
Pistoalele de pulverizare material reflectorizant sunt
declanºate pneumatic pentru a pulveriza materiale
reflectorizante când sunt comandate de dispozitivul de
comandã programabil Skipline.

3A1756D
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Identificarea componentelor

Identificarea componentelor
A

Y

X
W

B

T

C

D

S
R

E
F
G
H

N

P

Q

J
K

L

M
AA

AB
Z
AC

AH

AE

ti15836b

AJ
AD

AG

6

AF
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Funcþie componentã

Funcþie componentã
A

Regulator de aer

Permite reglarea presiunii aerului din rezervorul de material reflectorizant.

B

Rezervor material reflectorizant

Poate þine pânã la 36 galoane de material reflectorizant sau elemente pentru
aplicare într-unul sau douã straturi.

C

Rezervor de acumulare aer

Ajutã la reducerea temperaturii aerului din compresor

D

Supapã hidraulicã

Supapã pentru oprirea/pornirea fluxului de lichid hidraulic cãtre motorul hidraulic.

E

Filtru pentru lichide

Filtreazã lichidul între sursa de lichid ºi pistolul de pulverizare

F

Supapã pentru eliminarea presiunii

Eliminã presiunea lichidului când este deschisã

G

Pompã hidraulicã RPS 2900

Furnizeazã lichid pentru pulverizare prin pistolul de pulverizare

H

Evacuare lichid

Furnizeazã lichid de la pompa de dislocare la pistolul de pulverizare

J

Admisie lichid

Admisia pompei de dislocare pentru lichid de la tamburii de vopsea (tamburii de
vopsea nu sunt prezentaþi)

K

Cutia de conexiuni electrice

Permite accesul utilizatorului la sistemul electric

L

Motor 18 CP

Alimenteazã pompa hidraulicã ºi compresorul de aer

M

Receptacul cârlig 2 inci (nu este
furnizat)

Necesar pentru prinderea braþului pistolului în spatele unui camion

N

Rezervor de combustibil

Capacitate de 6 galoane (23 litri) de gazolinã

P

Buton pentru controlul presiunii
hidraulice

Permite ajustarea presiunii hidraulice (pentru creºterea presiunii, rotiþi spre
dreapta)

Q

BATERIE

Oferã energie pentru pornirea motorului ºi a cutiei de comandã

R

Compresor

Alimenteazã cu aer solenoizii ºi presurizeazã rezervoarele de material
reflectorizant

S

Rezervor hidraulic

Cu o capacitate de 4 galoane (15,1 litri) de ulei hidraulic pentru pompa hidraulicã

T

Cablu I/O

Transmite semnalele de control electronic de la dispozitivul de comandã la
RoadLazer

W

Dispozitiv de comandã programabil
Skipline

Permite utilizatorului sã programeze funcþionarea RoadLazer

X

Capac de aerisire

Oferã o modalitate de ventilare a rezervorului hidraulic, verificarea uleiului ºi
umplere

Y

Supapã de eliberare rapidã a
presiunii aerului

Permite utilizatorului sã utilizeze aerul presurizat

Z

Racord cârlig

Permite utilizatorului sã conecteze braþul pistolului la un vehicul cu un singur
cârlig

AA

Consolã de montare

Permite utilizatorului sã conecteze montura braþului pistolului la înãlþimea optimã

AB

ªtift pentru consolã stocare

Fixeazã braþul telescopic al pistolului de pulverizare când RoadLazer este în mod
transport

AC

Monturã braþ pistol

Sprijinã tija principalã ºi braþul pistolului

AD

Tija de glisare

Sprijinã braþul telescopic al pistolului de pulverizare

AE

Braþ telescopic al pistolului de
pulverizare

Permite marcarea pe oricare dintre pãrþile vehiculului, la distanþe ajustabile

AF

Pistol de pulverizare material
reflectorizant

Pulverizeazã material reflectorizant când primeºte comandã de la dispozitivul de
comandã

AG

Pistol de pulverizare vopsea

Pulverizeazã lichid când primeºte comandã de la dispozitivul de comandã

AH

Cadru de montare cu glisare

Permite utilizatorului sã conecteze braþul pistolului la cadrul RoadPak

AJ

Sistem de indicare RoadPak

Permite utilizatorului sã realizeze alinierea

3A1756D
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Instalare
Încãrcarea acumulatorului

RoadPak se poate monta în partea din faþã sau în
partea din spate a platformei vehiculului, precum ºi în
orice orientare doriþi. Baza RoadPak este 39,5 inci x
49,5 inci (1,0 m x 1,25 m).

Dacã acumulatorul este nou achiziþionat sau nu a fost
folosit o perioadã lungã de timp, încãrcaþi-l înainte de
utilizare.

Instalarea RoadLazer pe vehicul
ti16653a

RoadLazer trebuie sã fie fixat corespunzãtor pentru a
preveni miºcarea acestuia în timpul transportului ºi
utilizãrii.
Tamburii de vopsea sunt grei ºi se pot miºca dintr-o
parte în alta când vehiculul vireazã. Tamburii de
vopsea pot cãdea din vehicul, provocând vãtãmare sau
deces. Fixaþi tamburii când vehiculul este în miºcare
sau când pulverizeazã.

ti16654a

Vopseaua poate þâºni din dopurile tamburilor de
vopsea când aceºtia sunt plini sau vehiculul se miºcã.
Nu umpleþi prea tare tamburii de vopsea.

Instalarea RoadPak
(24G624, 24G625)
Încãrcaþi RoadPak în vehicul utilizând un elevator cu
furcã sau un troliu potrivit pentru greutatea RoadPak.
Pentru informaþii privind greutatea RoadPak consultaþi
Date tehnice, pagina 36.

ti16664a

Dupã montarea RoadPak pe vehicul, prindeþi în
siguranþã RoadPak de vehicul utilizând console de
fixare în toate cele patru colþuri sau ancorând cu
ºuruburi RoadPak prin platforma camionului pe cadru în
toate cele patru locaþii.

ti16442a
ti16443a

ti16599a
ti16665a
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Orientarea filtrului

2. Strângeþi piuliþa pânã când consola pentru racordul
cârligului este strânsã lângã receptacul ºi nu se
observã joc între cele douã piese.

Dupã montarea ºi fixarea RoadPak la vehicul,
poziþionaþi ansamblurile filtru dupã cum doriþi.
1. Utilizaþi un ciocan pentru a slãbi contrapiuliþa de
mari dimensiuni de pe ansamblul pompã.

ti16785a

3. Instalaþi consola pentru ajustarea înãlþimii (303) la
consola pentru racordul cârligului cu ºuruburi (312),
ºaibe (307) ºi piuliþe (315). Asiguraþi-vã cã aþi
instalat drept consola pentru ajustarea înãlþimii.

ti16782a

2. Rotiþi ansamblul filtru în orientarea doritã ºi utilizaþi
un ciocan pentru a strânge contrapiuliþa ºi pentru a
bloca ansamblul în poziþie.

315
307
307
312

ti16783a
ti16784a

Consolã montare braþ pistol
Instalarea consolei de montare cu un
singur cârlig (24G626) (Opþiunea 1)

303

ti15956a

4. Instalaþi consola de stocare (302) la consola pentru
ajustarea înãlþimii (303) cu ºuruburi (312), ºaibe
(307) ºi piuliþe (315). Localizaþi partea de jos a
consolei de stocare la 21-25 inci (53-63 cm) de la
pãmânt. Asiguraþi-vã cã aþi instalat drept consola de
stocare.
315
307

312

ti15839a

1. Instalaþi consola pentru racordul cârligului (A) în
receptacul (C). Asiguraþi-vã cã pivotul cârligului (B)
trece prin gaura de strângere din tijã (D).
302
302
ti16648a

A

D

C
B

21 - 25 inci
(53 - 63 cm)
ti15955a
ti15957a

3A1756D
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Instalarea consolei de montare RoadPak
(24G627) (Opþiunea 2)

1. Glisaþi braþele de montare ale RoadPak (304) între
cele douã canale ale furcii din cadru.

304

ti16917a

ti16441a

Observaþie: Tãierea braþelor de montare RoadPak ºi
prinderea acestora cu ºuruburi prin platformã la cadrul
vehiculului este o opþiune în plus faþã de urmãtoarele
tehnici de montare:

2. În funcþie de locaþia RoadPak pe vehicul, veþi decide
ce gãuri se vor face în cadrul RoadPak. Existã 8
gãuri de montare posibile pentru fiecare braþ de
montare. Strângeþi în cel puþin douã gãuri pe fiecare
parte.

ti16659a

ti16661a

3. Strângeþi cu mâna ºuruburile (312), piuliþele (315) ºi
ºaibele (307) la monturi.

Orientare îngustã
312
307

315
ti16660a

ti16656a
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4. Instalaþi consola pentru ajustarea înãlþimii (303) la
braþele de montare ale RoadPak (304) cu ºuruburi
(312), ºaibe (307) ºi piuliþe (315).

OBSERVAŢIE: Este recomandat sã prindeþi cu
ºuruburi consola de montare prin platformã de
cadrul vehiculului.

315

312

307

ti16912a

303

ti16916a

5. Utilizaþi o cheie pentru a strânge toate ºuruburile
pentru a bloca în poziþie (cuplu 28 ft-lb).
6. Instalaþi consola de stocare (302) la consola de
ajustare a înãlþimii (303). Localizaþi partea de jos a
consolei de stocare la 21-25 inci (53-63 cm) de la
pãmânt. Asiguraþi-vã cã aþi instalat drept consola de
stocare.

302

21 - 25 inci
53 - 63 cm

ti16787a
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Orientare largã

3. Instalaþi consola de ajustare a înãlþimii la braþele de
montare RoadPak (303).
315

312

307

303
ti16921a

ti16657a

1. Prindeþi console (316) la RoadPak în patru locaþii cu
ºuruburi (312), ºaibe (307) ºi piuliþe (315). Este
ideal sã localizaþi consolele cât se poate de departe
pentru a asigura sprijin optim. Locaþia de montare a
consolelor depinde de locaþia RoadPak de pe
vehicul.

4. Utilizaþi o cheie pentru a strânge toate ºuruburile
pentru a bloca în poziþie (cuplu 28 ft-lb).

315
316

307
ti16786a

318

2. Glisaþi consolele de montare RoadPak (304) prin
gãurile realizate în cadru ºi strângeþi cu mâna
braþele de montare la console cu ºuruburi (312),
ºaibe (307) ºi piuliþe (315).

ti16924a

316
304

ti16911a

315

307
ti16913a

12
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5. Instalaþi consola de stocare (302) la consola de
ajustare a înãlþimii (303). Localizaþi partea de jos a
consolei de stocare la 21-25 inci (53-63 cm) de la
pãmânt. Asiguraþi-vã cã aþi instalat drept consola de
stocare.

1. Pentru a scurta tija la 75,75 inci, tãiaþi 12 inci de la
capãt cãtre urmãtoarea gaurã din tijã. Pentru a scurta
tija la 60 inci, tãiaþi 27,75 inci de la capãt cãtre a treia
gaurã din tijã, aºa cum se indicã mai jos.
27,75 inci
12 inci

ti16600a
ti16960a

2. Dupã stabilirea lungimii dorite, glisaþi tija în consolã,
pe canal.

302

21 - 25 inci
53 - 63 cm
ti16647a
ti16787a

OBSERVAŢIE: Este recomandat sã prindeþi cu
ºuruburi consola de montare prin platformã de
cadrul vehiculului.

Instalarea braþului pistolului (24G628,
24G629)
1. Poziþionaþi ansamblul braþului pistolului lângã
vehicul.
2. Trageþi tija cu glisare în partea lateralã a vehiculului,
acolo unde este braþul pistolului. Ridicaþi braþul
pistolului ºi þineþi consola transversalã în poziþie,
aºa cum este indicat mai jos. Glisaþi tija printre roþi,
pentru ca acestea sã fie montate pe urma tijei cu
glisare, aºa cum este indicat mai jos.

ti16916a

Instalarea tijei de glisare (24G630)
Tija de glisare are o lungime de 87,75 inci (2,2m). Tija
de glisare este livratã pentru utilizare cu vehicule mai
late. Tija poate fi tãiatã la lungime de 75,75 inci (1,9 m)
sau 60 inci (1,5 m) pentru diferite dimensiuni de vehicul.
ti15959a

3A1756D
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3. Ataºaþi mânerul (702) la fiecare capãt al tijei cu
glisare. Apãsaþi ºtiftul de asigurare (707) prin mâner
pentru a-l fixa în poziþie. Strângeþi piuliþa (706) ºi
ºurubul (705) prin tija cu glisare, la ambele capete,
pentru a funcþiona ca opritoare pe canal.

6. Ridicaþi braþul pistolului în poziþie verticalã ºi glisaþi-l
peste consola de stocare.

708
707
704
706
ti16422a

705

ti16662a

4. Ghidaþi furtunurile pentru braþul pistolului înainte de
a muta braþul pentru a evita ciupirea furtunurilor.

7. Sprijiniþi braþul pistolului pe consola de stocare ºi
aºezaþi opritorul pentru a sta corespunzãtor pe
consola de stocare. Glisaþi ºtiftul (321) prin consola
braþului pistolului ºi consola de stocare pentru a fixa
braþul pistolului. Strângeþi cele douã ºuruburi (579)
pentru a bloca consola braþului pistolului în poziþie.

579

ti16658a

5. Poziþionaþi braþul pistolului la capãtul tijei cu glisare
ºi fixaþi mãnunchiul de cabluri pe consola de
ajustare a înãlþimii cu un tampon de cauciuc ºi un
colier pentru furtunuri (320).

ti15837a

302

ti16918a

ti16788a

14

3A1756D

Instalare

Ghidarea furtunurilor spre pompe ºi rezervoare
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Ghidarea furtunurilor

Conectarea furtunurilor

1. Trageþi tija cu glisare în afarã, într-o parte a
vehiculului. Trageþi în afarã braþul pistolului ºi
coborâþi-l pentru a vã asigura cã mãnunchiul de
furtunuri a fost fixat în locaþia corespunzãtoare
pentru a asigura miºcarea completã a braþului
pistolului dintr-o parte în alta. Ajustaþi dupã cum
este necesar colierul pentru furtunuri care fixeazã
mãnunchiul.

1. Instalaþi conductele de aspiraþie la pompa RPS
2900 ºi ghidaþi cãtre tamburii de vopsea.

ti16445a

ti16444a

2. Montaþi þeava de retur de la ansamblul filtru RPS
2900 ºi ghidaþi înapoi la tamburul de vopsea.

ti16658a

2. Ridicaþi la loc braþul pistolului în poziþia de stocare.
Trageþi tija cu glisare în cealaltã parte a vehiculului
ºi trageþi braþul pistolului în acea parte pentru a vã
asigura cã lungimea este potrivitã pentru miºcare
completã.

ti16597a

3. Montaþi þevile de vopsea la ansamblul filtru RPS
2900. Pentru un sistem cu douã culori, ghidaþi
furtunul de la pistolul de vopsea 1 la pompa 1 ºi
ghidaþi un furtun de la pistolul de vopsea 2 la pompa
1. Ghidaþi cel de-al doilea furtun de la pistolul de
vopsea 2 la pompa 2.

ti16655a

3. Puneþi braþul pistolului înapoi în poziþia de stocare ºi
fixaþi-l în poziþie. Centraþi tija cu glisare la vehicul.
Blocaþi tija cu glisare ºi braþul pistolului activând
colierul pentru fiecare.

ti16446a

4. Instalaþi cãmãºi pentru material reflectorizant în
rezervorul respectiv.

ti15954a
ti16598a
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5. Instalaþi furtunul de aer la racordul de conectare
rapidã de pe rezervorul de aer.

2. Conectaþi cablul de control la cutia de conexiuni.
Fixaþi cablul de colierul de cablu pentru eliberarea
tensiunii (S) de pe conexiune.

ti16914a

ti16595a

Conexiunile cablurilor electrice
1. Conectaþi cablul braþului pistolului la cutia de
conexiuni. Fixaþi cablul de colierul de cablu pentru
eliberarea tensiunii (S) de pe conexiune.

S

3. Ghidaþi cablul de control la cabina vehiculului fãrã a
ciupi cablul. Conectaþi cablul la cutia de comandã.
Ghidaþi cablul prin colierul de cablu pentru
eliberarea tensiunii de pe conexiune.

ti16601a
ti16596a

3A1756D
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Instrucþiuni pentru instalarea
sistemului de indicare frontal
1. Localizaþi o zonã în vehicul pentru montarea
sistemului de indicare RoadPak care va permite
utilizatorului sã vadã tija indicatoare din poziþia de
condus sau cu ajutorul sistemului de camere pentru
supraveghere rutierã.

5. Glisaþi bara de suport (351) prin console (355) ºi
strângeþi dispozitivele de fixare pentru a fixa în
poziþie.
355

351
ti17000a

6. Asamblaþi clema de extensie pe tija de suport.

ti16925a
ti16408a

2. Dacã este nevoie, faceþi douã gãuri de 9/16 inci în
locaþia doritã.
3. Asamblaþi consola de montare (355) în poziþia doritã
cu ºurub (359), ºaibã (360) ºi piuliþã (361).

7. Introduceþi tija indicatoare (362) pe braþul de
extensie ghidaj (352) ºi fixaþi în poziþie cu butonul
(354).
8. Ajustaþi tija indicatoare slãbind clemele de extensie
ºi glisând braþul de extensie ghidaj (352) în poziþia
doritã. Fixaþi prin strângerea butonului (354).

361

Instalarea ºi alinierea sistemului frontal de
ghidare mecanicã (opþional)

360

Consultaţi manualul sistemului de ghidare.

355
359

ti16927a

4. Strângeþi cu mâna bara de blocare (6) la consola de
montare (355) cu ºuruburi (357) ºi piuliþe (358).

Instalarea ºi alinierea sistemului video de
ghidare (opþional)
Consultaţi manualul sistemului de camere RoadView.

Instalarea setului troliu (opþional)
358

Consultaţi manualul setului troliu.

6

357
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Utilizare
Procedura de depresurizare

4. Despresurizaþi furtunurile prin pistoale. Utilizaþi
unitatea de comandã programabilã Skipline pentru
a declanºa fiecare pistol cel puþin 3 secunde.
Observaþie:Depresurizaþi întotdeauna cu ajutorul
pistoalelor — nu cu ajutorul supapelor de scurgere
de pe filtru.

PERICOL DE INJECTARE
Presiunea sistemului trebuie eliminatã manual pentru a
evita pornirea sistemului sau pulverizarea accidentalã.
Lichidul aflat sub presiune ridicatã poate fi injectat prin
piele ºi poate cauza vãtãmare gravã. Pentru a reduce
riscul vãtãmãrii prin injectare, stropirea cu lichid sau din
cauza pieselor aflate în miºcare, urmaþi Procedura de
depresurizare ori de câte ori:
•

sunteþi instruit(ã) sã depresurizaþi

•

opriþi pulverizarea

•

verificaþi sau realizaþi activitãþi de service asupra
echipamentului din sistem

•

instalaþi sau curãþaþi duza de pulverizare

5. Închideþi supapele cu bilã ale pistoalelor de vopsea.

ti15953a

6. Deschideþi toate supapele de scurgere, una câte
una.

PERICOL DE INCENDIU ªI EXPLOZIE
Când curãþaþi sistemul, conectaþi întotdeauna cablul de
împãmântare.

Depresurizarea lichidului din pompa RPS 2900
1. Treceþi supapa hidraulicã în poziþia OPRIT.

7. Închideþi supapele imediat pentru a evita uscarea
vopselei în sistem.
OBSERVAŢIE:În cazul în care consideraþi cã pistolul de
vopsea sau furtunul este complet înfundat sau dacã
presiunea nu a fost eliminatã complet dupã parcurgerea
etapelor de mai sus, desfaceþi foarte uºor cupla de la
capãtul furtunului ºi eliminaþi presiunea treptat. Apoi
slãbiþi pânã la capãt. Apoi curãþaþi supapa sau furtunul.

Depresurizarea sistemului de material
reflectorizant
1. Eliminaþi presiunea din rezervorul de material
reflectorizant trecând supapa sistemului de material
reflectorizant în poziþia OPRIT.

ti15838a

2. Turaþi motorul la jumãtate din cursa clapetei.
3. Aºezaþi o benã goalã sub pistoalele de vopsea
pentru a aduna scurgerile.

3A1756D
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Depresurizarea sistemului de aer
1. Eliminaþi presiunea din rezervorul de aer trecând
supapa de aer în poziþia DESCHIS.

2. Trageþi tija cu glisare spre stânga sau spre dreapta
vehiculului. Blocaþi colierele tijei cu glisare.
3. Îndepãrtaþi braþul pistolului din poziþia verticalã de
stocare ºi glisaþi spre capãtul tijei. Coborâþi uºor
braþul pistolului ºi fixaþi în poziþie cu colierul.

ti16961a

OPRIRE DE URGENÞÃ
Pentru a opri întregul sistem RoadLazer, treceþi comutatorul
PORNIRE/OPRIRE ALIMETARE de pe dispozitivul de
comandã programabil Skipline în poziþia OPRIT.

ti16423a

Încãrcarea materialului reflectorizant

Pregãtirea sistemului pentru
vopsire

1. Treceþi comutatorul PORNIRE/OPRIRE
ALIMENTARE de pe dispozitivul de comandã
programabil Skipline în poziþia OPRIT.

Setãri iniþiale

2. Setaþi contactul motorului RoadLazer la OPRIT.

1. Împãmântaþi Roadlazer cu cablul de împãmântare
la o prizã cu împãmântare.

3. Eliminaþi presiunea din sistemul de aer deschizând
supapa cu bilã pânã când indicatorul aratã 0.
4. Eliminaþi presiunea din rezervorul de material
reflectorizant trecând supapa sistemului de material
reflectorizant în poziþia OPRIT.
5. Îndepãrtaþi capacul de pe rezervorul de material
reflectorizant.
6. Filtraþi materialul reflectorizant pentru a evita
pãtrunderea impuritãþilor în rezervor.
7. Umpleþi rezervorul cu material reflectorizant.

Setarea tijei cu glisare ºi a
braþului pistolului
1.

TI3058A

2. Umpleþi presetupa de la intrare cu TSL pentru a
preveni uzura prematurã a acesteia. Urmaþi aceastã
procedurã de fiecare datã când pulverizaþi sau
stocaþi.

Approximate
Fill Level

Deblocaþi colierul braþului pistolului ºi colierele tijei cu
glisare.
ti5240a

ti16425a
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3. Verificaþi nivelul de ulei din motor. Dacã este
necesar, adãugaþi SAE 10W-30 (vara) sau 5W-20
(iarna).

(cold)

ti16447a

4. Umpleþi rezervorul de combustibil.

9. Treceþi mânerul pompei cu pistoalele 1/4 dintr-un tur
spre dreapta, în poziþia OPRIT.

ti15953a

10. Aºezaþi conducta de admisie ºi conducta de
scurgere în bena metalicã împãmântatã, umplutã cu
lichid pânã la jumãtate. Ataºaþi cablul de
împãmântare la benã ºi la masã.

5. Verificaþi nivelul de ulei hidraulic. Adãugaþi doar ulei
hidraulic Graco, ISO 46 169236 (5 galoane/18,9 litri)
sau 207428 (1 galon/3,8 litri). Capacitatea
rezervorului hidraulic este de aprox. 4 galoane
(15,14 litri).
ti16547a

11. Închideþi supapa de amorsare.

ti5243a

Safe Range (cold)

6. Verificaþi nivelul uleiului în compresor.
OBSERVAŢIE: Dacã punctul roºu este vizibil,
adãugaþi ulei.

ti16552a

12. Instalaþi un filtru de admisie curat.
OBSERVAŢIE:Trebuie sã fie o distanþã minimã de
0,5 inci între partea de jos a filtrului ºi conducta de
admisie.

ti16789a

ti16553a

7. Verificaþi dacã toate conexiunile
furtunurilor/racordurilor sunt strânse.

0,5 inci

8. Treceþi conductele hidraulice în poziþia închis.

ti15838a

3A1756D

13. Rotiþi butonul de control al presiunii spre stânga la
cea mai scãzutã presiune.

ti16919a
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Pornirea motorului

2. Rotiþi uºor butonul pentru controlul presiunii spre
dreapta pânã când pompa începe sã funcþioneze.

Gazolina este extrem de inflamabilã ºi explozivã în
anumite condiþii. Este posibil sã sarã combustibil din
conectorul de combustibil când acesta este deconectat
de la motor. Combustibilul poate veni în contact cu toba
de eºapament fierbinte ºi poate cauza incendiu sau
explozie. Pentru a reduce riscul unui incendiu sau al
unei explozii, ventilaþi întotdeauna rezervorul de
combustibil ºi permiteþi rãcirea tobei de eºapament
înainte de a deconecta conducta de combustibil.
ti16922a

1. Treceþi comutatorul PORNIRE/OPRIRE
ALIMENTARE de pe dispozitivul de comandã
programabil Skipline în poziþia PORNIT.

3. Când lichidul de curãþare începe sã iasã din liniile
de retur, treceþi supapa hidraulicã în poziþia OPRIT.

2. Treceþi motorul în poziþia PORNIT a starterului.
3. Turaþi la jumãtate de cursã ºi rotiþi cheia.

ti15838a

4. Aºezaþi furtunurile de aspiraþie în tamburii de
vopsea.
4. Dupã pornirea motorului, treceþi starterul în poziþia
OPRIT.

Selectarea/amorsarea pompelor
1. Deschideþi supapa hidraulicã pentru a activa
pompele.
ti16645a

5. Deschideþi supapa hidraulicã pentru a activa
pompele.

ti16920a
ti16920a
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6. Când vopseaua începe sã iasã din liniile de retur,
treceþi supapa hidraulicã în poziþia OPRIT.

6. Opriþi pistoalele cu ajutorul unitãþii de comandã
programabile Skipline.

7. Închideþi toate supapele de scurgere.

Pornirea sistemului de material
reflectorizant
1. Treceþi supapa sistemului de material reflectorizant
în poziþia PORNIT.

ti16551a

8. Aºezaþi conductele de retur în tamburii de vopsea.

Amorsarea pistoalelor
1. Închideþi supapa de aer pentru a presuriza sistemul
de aer.

ti16959a

2. Deschideþi doar supapele cu bilã ale pistoalelor care
corespund pompelor de vopsea sau culorilor
utilizate. OBSERVAŢIE: Nu deschideþi niciodatã
ambele supape cu bile de pe pistolul cu douã culori
în acelaºi timp. Culorile se pot contamina.

2. Setaþi presiunea doritã pentru rezervorul pentru
material reflectorizant prin rotirea butonului
regulator.

ti15657a

3. Porniþi pistoalele cu ajutorul unitãþii de comandã
programabile Skipline (consultaţi manualul unităţii
de comandă programabile Skipline).
4. Aºezaþi o benã goalã sub pistoalele de pulverizare
pentru a strânge scurgerile de la pistoalele de
pulverizare.
5. Treceþi supapele hidraulice în poziþia PORNIT
pentru a activa pompele.

3. Îndepãrtaþi ºi fixaþi cablul de împãmântare de masã.
4. Sistemul este acum pregãtit pentru vopsire.
Selectaþi pistoalele 1 sau 2 cu unitatea de comandã
programabilã Skipline.

Iniþierea pulverizãrii
Selectaþi procedura corespunzãtoare din meniul de pe
sistemul de comandã RoadLazer. Consultaţi manualul
unităţii de comandă Skipline.

ti16920a
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Curãþarea sistemului

6. Porniþi unitatea de comandã programabilã Skipline.
OBSERVAŢIE:Unitate nu va porni înainte de
PORNI unitatea de comandã.
7. Porniþi motorul dupã cum urmeazã:

Realizaþi Procedura de depresurizare.

a. Treceþi starterul în poziþia PORNIT.

Curãþaþi sistemul cu solvent compatibil. Verificaþi dacã
apar scurgeri la sistemul aflat sub presiune. Dacã existã
scurgeri, depresurizaþi ºi eliminaþi scurgerile. Presurizaþi
din nou sistemul ºi verificaþi dacã existã scurgeri.

b. Setaþi poziþia clapetei.
c.

d. Dupã pornirea motorului, treceþi starterul în
poziþia OPRIT.

1. Împãmântaþi RoadLazer cu clema de împãmântare
la masã.
OBSERVAŢIE: Clema de împãmântare ºi cablul de
împãmântare sunt necesare pentru utilizarea în
siguranþã a RoadLazer. Clema de împãmântare este
destinatã utilizãrii în staþionare.
2. Treceþi supapele hidraulice ale pompei în poziþia
OPRIT.

Rotiþi cheia.

e. Setaþi clapeta la jumãtate de cursã.

RISC DE INCENDIU ªI EXPLOZIE Pentru a reduce
scânteile electrostatice ºi stropirea, îndepãrtaþi
întotdeauna duza de pulverizare de pe pistol ºi þineþi
partea de metal a pistolul ferm cãtre partea lateralã a
benei de metal împãmântate când curãþaþi.
8. Treceþi supapa hidraulicã în poziþia PORNIT pentru
a activa pompele.

ti15838a

3. Umpleþi o benã de 5 galoane cu apã ºi solvent
compatibil. Aºezaþi furtunul de aspiraþie vopsea în
benã.

ti16920a

4. Aºezaþi conductele de retur vopsea într-o benã
goalã.

9.

5. Deschideþi toate supapele de scurgere a vopselei
ale pompei.

10. Închideþi supapele de scurgere.

Când apa/solventul începe sã iasã din pistolul de
pulverizare, treceþi supapa hidraulicã în poziþia OPRIT.

ti16551a

ti16552a
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11. Deschideþi doar supapele cu bilã ale pistoalelor care
corespund pompelor de vopsea sau culorilor
utilizate. OBSERVAŢIE: Nu deschideþi niciodatã
ambele supape de pe pistolul cu douã culori în
acelaºi timp. Culorile se pot contamina.
12. Aºezaþi o benã goalã sub pistoalele de pulverizare
pentru a strânge scurgerile de la pistoalele de
pulverizare.

15. Când apa/solventul începe sã iasã din pistolul de
pulverizare, treceþi supapa hidraulicã în poziþia
OPRIT.
16. Opriþi pistoalele cu ajutorul unitãþii de comandã
programabile Skipline.
17. Opriþi motorul ºi dispozitivul de comandã
programabil Skipline.

13. Porniþi pistoalele cu ajutorul unitãþii de comandã
programabile Skipline.

18. Lãsaþi deschise supapele de scurgere vopsea ale
pompei ºi supapele cu bilã ale pistolului de
pulverizare.

14. Treceþi supapele hidraulice în poziþia PORNIT
pentru a activa pompele.

19. Îndepãrtaþi ºi fixaþi cablul de împãmântare de masã.

ti16920a
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Fixarea braþului pistolului pentru
transport

5. Deblocaþi cele douã cleme ale mânerului roºu ºi
centraþi tija de glisare în vehicul.

Observaþie: Nu transportaþi niciodatã RoadLazer în
timp ce supapele cu bilã ale pistolului de vopsire sunt
deschise, în timp ce sistemul este sub presiune ºi
motorul este în funcþiune, deoarece acest lucru poate
deteriora componentele.
ti16923a

1. Deblocaþi colierul roºu al braþului pistolului de pe tija
de glisare.

6. Blocaþi cele trei cleme ale mânerului roºu pentru a
fixa tija de glisare ºi braþul pistolului.

ti16425a

2. Ridicaþi pistolul de la nivelul solului ºi împingeþi spre
centrul RoadLazer.

ti16915a

ti16422a

3. Scoateþi ºtiftul cârligului braþului de pistol din cadru.
4. Plasaþi ºtiftul cârligului braþului de pistol înapoi în
cadru ºi fixaþi-l cu o clemã.

ti15954a

RoadLazer în poziþia de stocare

ti15837a
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Date tehnice
Presiune maximã de lucru
Vopsea

2900 psi (200 bari)

Sistemul hidraulic

1950 psi (134 bari)

Sistemul cu granulaþie de sticlã
Debit maxim de vopsea

75 psi (5 bari)
4,5 gpm @ 2000 psi (138 bar)

Presiune operaþionalã a declanºatorului pneumatic
Minimã

80 psi (5,5 bari)

Maximã

200 psi (14 bari)

Nivel de sunet — mãsurat la 6,2 ft (2 m)
în condiþii de sarcinã maximã conform ISO-3744
Nivel putere sunet
Nivel presiune acusticã

111,7 dB(A)
91,7 dB(A)

Greutate
24G624 (1) Pompã RoadPak

850 lb (386 kg)

24G625 (2) Pompã RoadPak

950 lb (431 kg)

24G629 (2) Braþ pistol cu pompã

134 lb (61 kg)

24G627 Cadru de montare cu glisare

170 lb (77 kg)

24G626 Cadru de montare cu cârlig

120 lb (54 kg)

Motor
Capacitate rezervor de ulei hidraulic
Ulei compresor
Ulei hidraulic
Capacitate granulaþie de sticlã

Kohler 18 CP®
4 galoane (15 litri)
Ulei non-detergent 9502 SAE 30W
Aprobat de Graco 169236 (5 gal) 207428 (1 gal) ISO 46
450 lb (204 kg)

Kohler este o marcã comercialã înregistrate a Kohler Co.®
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Garanþia standard Graco
Graco garanteazã cã toate echipamentele la care se face referire în acest document produse de Graco ºi inscripþionate cu acest nume sunt libere
de defecte de material ºi de fabricaþie la data vânzãrii cãtre cumpãrãtorul iniþial. Cu excepþia unor eventuale garanþii speciale, extinse sau limitate
emise de Graco, Graco se însãrcineazã sã repare sau sã înlocuiascã, timp de douãsprezece luni de la data cumpãrãrii, orice piesã a
echipamentului a cãrei defecþiune va fi constatatã de cãtre Graco. Aceastã garanþie se aplicã doar dacã echipamentul a fost montat, pus în
funcþiune ºi întreþinut conform recomandãrilor scrise ale Graco.
Aceastã garanþie nu acoperã urmãtoarele, Graco nemaifiind în acest caz rãspunzãtoare: degradarea generalã, precum ºi orice defecþiune, deteriorare sau
uzurã cauzatã de instalarea defectuoasã, folosirea improprie, abraziuni, coroziuni, întreþinerea necorespunzãtoare sau improprie, neglijenþã, accidente,
modificãri aduse structurii sau înlocuirea unor piese cu unele de altã provenienþã. Graco nu este rãspunzãtoare nici pentru defecþiuni, deteriorãri sau uzuri
cauzate de incompatibilitatea echipamentului Graco cu structuri, accesorii, echipamente sau materiale de altã provenienþã, ca ºi de erorile de proiectare,
execuþie, montaj, exploatare sau întreþinere ale structurilor, accesoriilor, echipamentelor sau materialelor de altã provenienþã.
Aceastã garanþie este condiþionatã de returnarea pe cheltuiala clientului a echipamentului care se susþine a fi defect cãtre un distribuitor autorizat Graco,
pentru verificarea respectivului defect. Dacã se va constata cã defectul este real, Graco va repara sau înlocui cu titlu gratuit orice piese defecte.
Echipamentul va fi returnat cumpãrãtorului iniþial, transportul fiind suportat de companie. Dacã la verificarea echipamentului nu se vor constata defecte de
material sau fabricaþie, se vor efectua reparaþii la un tarif rezonabil, în care va putea intra costul pieselor de schimb, al manoperei ºi al transportului.
PREZENTA GARANÞIE EXCLUDE ªI SUPLINEªTE ORICE ALTE GARANÞII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FÃRÃ A SE
LIMITA LA ACESTEA, GARANÞIA DE VANDABILITATE SAU CEA DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.
Unica obligaþie a Graco ºi unicul drept la reparaþie al cumpãrãtorului pentru orice încãlcare a garanþiei va fi conform celor specificate mai sus. Cumpãrãtorul
consimte cã nu va mai avea la dispoziþie nici un alt drept la reparaþie (inclusiv, dar fãrã a se limita la acestea, cel de a cere daune incidentale sau de consecinþã
pentru pierderi de profit, de vânzãri, vãtãmãri corporale sau prejudicii materiale, precum ºi pentru orice altã pierdere incidentalã sau de consecinþã). Orice
acþiune juridicã ce ar invoca încãlcarea garanþiei trebuie iniþiatã în termen de cel mult doi (2) ani de la data cumpãrãrii.
GRACO NU OFERÃ NICIO GARANÞIE ªI NU RECUNOAªTE NICIO GARANÞIE IMPLICITÃ DE VANDABILITATE SAU DE POTRIVIRE UNUI
ANUMIT SCOP, ÎN LEGÃTURÃ CU ORICE ACCESORII, ECHIPAMENTE, MATERIALE SAU COMPONENTE PE CARE GRACO LE
COMERCIALIZEAZÃ, DAR NU LE PRODUCE. Aceste produse vândute, dar nu produse de Graco (de exemplu motoare electrice,
întrerupãtoare, furtunuri etc.), beneficiazã, dacã este cazul, de garanþie din partea producãtorului lor. Graco va oferi cumpãrãtorului, în limite
rezonabile, asistenþã în formularea eventualelor reclamaþii de încãlcare a garanþiilor respective.
În nicio împrejurare Graco nu va fi rãspunzãtoare pentru daune indirecte, incidentale, speciale sau de consecinþã rezultate din faptul cã Graco a
furnizat echipament în aceste condiþii, precum ºi din punerea la dispoziþie, acþionarea sau exploatarea oricãror produse sau alte bunuri vândute
prin prezentul document, fie din cauza unei încãlcãri a contractului, a garanþei, din neglijenþa Graco sau din alte cauze.

Informaþii despre Graco
Pentru cele mai recente informaþii despre produsele Graco, vizitaþi www.graco.com.
PENTRU A PLASA O COMANDÃ, contactaþi-vã distribuitorul Graco sau telefonaþi la 1-800-690-2894 pentru a
afla care este distribuitorul cel mai apropiat.

Toate informaþiile scrise ºi vizuale din acest document reflectã cele mai recente informaþii cu privire la produs disponibile la data publicãrii.
Graco îºi rezervã dreptul de a efectua modificãri în orice moment, fãrã o notificare prealabilã.
For patent information, see www.graco.com/patents.
Traducerea instrucţiunilor originale. This manual contains Romanian. MM 3A1214
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