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Obsluha

Pøenosná støíkací souprava Pro Pack™

- Pro použití s ruèními pistolemi Graco (kromì støíkacích pistolí pro jemnou povrchovou úpravu) -
- Pouze pro pøenosné aplikace nástøiku architektonických barev a nátìrù na bázi vody a oleje 

(typu lakový benzín) -
- Není schváleno k použití ve výbušném prostøedí -

Model 24F893
Maximální pracovní tlak 83 kPa (0,83 barù, 12 psi)

DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY
Kompletní upozornìní a bezpeènostní 
pokyny najdete v pøíruèce ke støíkací pistoli.

CS

ti16502a

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
NEBEZPEÈÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

Používejte pouze materiály na bázi vody nebo oleje (typu lakový benzín) s bodem vznícení vyšším 
než 38 °C (100 °F). Nepoužívejte materiály, které jsou na obalu oznaèeny jako „HOØLAVÉ“. Další infor-
mace o použitém materiálu jsou uvedeny v bezpeènostním listu materiálu, který získáte od dodavatele nebo 
prodejce.

Matriály olejového typu používejte venku nebo v dobøe vìtraných vnitøních prostorech s pøívodem èerstvého 
vzduchu.
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Identifikace souèásti / sady náhradních dílù
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È. Díl Popis
1 115489 Hadicová svorka
2 24H367 Sada tìsnicích kroužkù
2a 125026 Prùchodka
2b 115099 Podložka, zahradní hadice
2c 16G375 Tìsnìní, nádržka
2d 106553 O-kroužek, balení (1)
3 24J023 Sací trubka se sítkem
4 24H365 Nádržka (3,8 l) s víkem pro uskladnìní a 

tìsnicím kroužkem
4a 24D425 Víko pro uskladnìní s tìsnìním

4b 16F731 Nádržka (3,8 l)
5 24H366 Vložky do nádržky (5)
6 24G609 Zádový systém
7 24H362 Vzduchový kompresor s 9V baterií
7a Vypínaè vzduchového kompresoru
8 24H363 Souprava hadic
8a Vypouštìcí hadice
8b Sací hadice
9 24J691 Spojka, pøívod s o-kroužky
10 24J692 Víko s tìsnìním
11 Popruh se suchým zipem pro soupravu hadic

È. Díl Popis
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Než zaènete
Pøenosná støíkací souprava ProPack je dodávána s 
baterií umístìnou uvnitø vzduchového kompresoru, kte-
rou je tøeba pøed uvedením do provozu zapojit.

1. Vyjmìte obsah zádového systému vèetnì všech 
obalových materiálù. 

2. Z víka nádržky vyjmìte vzduchový kompresor.

3. Na ploché stranì vzduchového kompresoru 
otevøete dvíøka baterie. 

4. Vyjmìte 9V alkalickou baterii a z kontaktù baterie 
odstraòte pøepravní izolaci. 

5. Ze vzduchového kompresoru vytáhnìte konektor 
baterie. 

6. Pøipojte baterii a vložte ji do vzduchového kompre-
soru. 

7. Zavøete dvíøka baterie.

8. Vyzkoušejte funkènost baterie zapnutím vypínaèe 
(musí se rozsvítit èervená kontrolka LED).

ti16510a

ti17593a

ti17825a

ti17591a

ti17824a

ti17595a

ti17596a
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Pokyny k instalaci
1. Proveïte postup uvolnìní tlaku (viz pøíruèka ke 

støíkací pistoli).

2. Vyjmìte baterii støíkací pistole nebo vytáhnìte 
støíkací pistoli ze zásuvky.

3. Vyjmìte nádobku na materiál (M) a sací trubku (T).

4. Zarovnejte adaptér soupravy hadic (A) se vstupem 
støíkací pistole (B) a zasuòte jej do pistole. Zašrou-
bujte kroužek adaptéru soupravy hadic až na doraz. 

5. Do nádržky vložte vložku (volitelné) a naplòte ji 
materiálem.

6. Do nádržky instalujte sací trubku a sítko 
(pøesvìdète se, že je støed sítka zarovnán se 
støedem víka nádržky). Na nádržku nasaïte víko 
nádržky a dotáhnìte je rukou.

7. Rukou našroubujte a dotáhnìte matici sací hadice 
(S) na sestavu víka. Na hrot sestavy víka nasaïte 
vypouštìcí hadici (H) a zajistìte ji svorkou.

8. Instalujte baterii støíkací pistole nebo pistoli zapojte 
do øádnì uzemnìné zásuvky.

9. Postavte nádržku na podlahu a nasaïte a zapnìte 
vzduchový kompresor (P). Držte støíkací pistoli 
pøibližnì v úrovni hrudi a plòte støíkací pistoli, dokud 
se vypouštìcí hadice nezaène plnit materiálem 
(pøibližnì 30 cm (1 stopa)). 

ti15504a
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10. Umístìte nádržku do zádového systému. 
POZNÁMKA: Vzduchový kompresor musí být 
bìhem provozu støíkací pistole stále zapnutý (svítí-li 
svìtlo, vzduchový kompresor je zapnutý). Je-li hla-
dina kapaliny na polovièní nebo nižší úrovni, nechte 
nádržku 2 minuty pøed prvním použitím natlakovat.

11. Zatáhnìte za popruh, dokud nádržku v zádovém 
systému pevnì nezajistíte.

12. Zavøete plnicí ventil støíkací pistole.

13. Nasaïte zádový systém obsluze. Nyní jste 
pøipraveni støíkací pistoli použít!

POZNÁMKA: Je-li tøeba bìhem støíkání vymìnit trysku, 
dodržujte Postup uvolnìní tlaku (viz pøíruèka ke 
støíkací pistoli). Vypnìte vzduchový kompresor a 
pomalu jej odejmìte ze sestavy víka. Tím pøed výmìnou 
trysky zajistíte uvolnìní tlaku z nádržky. 

Systém je nyní natlakován. Opomenutí øádného 
snížení tlaku systému zpùsobí vytékání materiálu z 
hadice a možné zranìní.

Vždy vypnìte a pomalu vyjmìte vzduchový kompresor 
ze sestavy víka, abyste snížili tlak systému pøed 
odstranìním:

• Soupravy hadic ze støíkací pistole

• Soupravy hadic z víka

• Víka z nádržky

ti16507a

ti16521a

ti15425a

VÝSTRAHA

ti16510a



Èištìní (vypláchnutí silným proudem) 

6 3A1797B

Èištìní (vypláchnutí silným 
proudem)

Tento postup se vztahuje pouze na architekto-
nické barvy a krycí nátìry na bázi vody.

Systém je natlakován. Opomenutí øádného snížení 
tlaku systému zpùsobí vytékání materiálu z hadice a 
možné zranìní.

Vždy vypnìte a pomalu vyjmìte vzduchový kompresor 
ze sestavy víka, abyste snížili tlak systému pøed 
odstranìním:

• Soupravy hadic ze støíkací pistole

• Soupravy hadic z víka

• Víka z nádržky

1. Vypnìte vypínaè vzduchového kompresoru a vzdu-
chový kompresor pomalu odejmìte ze sestavy víka.

2. Ze sestavy víka odstraòte sací a vypouštìcí hadici.

3. Sací hadici pøipojte k vodovodu nebo zahradní 
hadici. Uveïte plnicí/pojistný ventil do horní polohy 
støíkací pistole, zapnìte pøívod vody a nechte vodu 
proudit systémem a pøi tom maèkejte spoušť, 
dokud z vypouštìcí hadice nezaène vytékat 
èistá voda. Pro dosažení nejlepšího výsledku 
použijte teplou vodu.

POZNÁMKA: Abyste pøedešli vylití vody a materi-
álu, miøte pøi maèkání spouštì vypouštìcí hadicí do 
odpadní nádoby.

4. Uveïte plnicí/pojistný ventil do dolní polohy. S trys-
kou ve zpìtné poloze støíkejte do odpadu, dokud 
nezaène vycházet èistá voda. Uveïte plnicí/pojistný 
ventil do horní polohy a vypnìte pøívod vody. 
Odpojte hadici/výlevku od sací hadice.

5. Vyjmìte baterii støíkací pistole nebo vytáhnìte 
støíkací pistoli ze zásuvky. Odstraòte ze støíkací pis-
tole sestavu trysky a vypláchnìte ji. Namontujte 
sestavu trysky zpìt na støíkací pistoli.

6. Z nádržky odmontujte víko. Vypláchnìte nádržku 
nebo zlikvidujte vložku. Demontujte víko, sací 
trubku a sítko a vypláchnìte je. POZNÁMKA: Pøi 
likvidaci materiálu vždy dodržujte místní a státní 
pøedpisy. 

7. Z vnìjších èástí støíkací pistole setøete veškerý 
nadbyteèný materiál.

VÝSTRAHA

ti16510a

ti16505a

ti16513a

UPOZORNÌNÍ

Není-li vypouštìcí hadice dùkladnì proèištìna, mùže 
dojít k jejímu ucpání nánosy barvy. Pokud k tomu 
dojde, vymìòte soupravu hadic.

ti17827a

ti17822a

ti17158a
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Èištìní (bez použití silného 
proudu)

Tento postup se vztahuje na barvy a krycí nátìry 
na bázi vody a oleje (typu lakový benzín).

Systém je natlakován. Opomenutí øádného snížení 
tlaku systému zpùsobí vytékání materiálu z hadice a 
možné zranìní.

Vždy vypnìte a pomalu vyjmìte vzduchový kompresor 
ze sestavy víka, abyste snížili tlak systému pøed 
odstranìním:

• Soupravy hadic ze støíkací pistole

• Soupravy hadic z víka

• Víka z nádržky

1. Vypnìte vzduchový kompresor a pomalu jej 
odejmìte ze sestavy víka. 

2. Odstraòte sestavu víka. Vyjmìte a vyèistìte sací 
trubku a sítko. 

3. Vypláchnìte nádržku nebo zlikvidujte vložku. 

4. Naplòte nádržku èisticí kapalinou a znovu nasaïte 
víko se sací trubkou a sítkem. 

5. Odmontujte vypouštìcí hadici z víka nádržky a 
namiøte ji do odpadní nádoby.

6. Uveïte plnicí/pojistný ventil do horní polohy, 
stisknìte spouš˝ a nechte vodu cirkulovat ze sací 
hadice (T) pøes vypouštìcí hadici (R) do odpadní 
nádoby. 

7. Uveïte plnicí/pojistný ventil do dolní polohy. S trys-
kou ve zpìtné poloze støíkejte do odpadu, dokud 
nezaène vycházet èistá voda. Uveïte plnicí/pojistný 
ventil do horní polohy. 

8. Vyjmìte baterii støíkací pistole nebo vytáhnìte 
støíkací pistoli ze zásuvky. Odstraòte ze støíkací pis-
tole sestavu trysky a vypláchnìte ji. Namontujte 
sestavu trysky zpìt na støíkací pistoli.

VÝSTRAHA

ti16510a

ti16527a

ti16524a

ti16525a

UPOZORNÌNÍ

Není-li vypouštìcí hadice dùkladnì proèištìna, mùže 
dojít k jejímu ucpání nánosy barvy. Pokud k tomu 
dojde, vymìòte soupravu hadic.

ti17159a

ti16526a
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9. Z nádržky odmontujte víko. Vypláchnìte nádržku. 
Demontujte víko, sací trubku a sítko a vypláchnìte 
je. POZNÁMKA: Pøi likvidaci materiálu vždy 
dodržujte místní a státní pøedpisy. 

10. Z vnìjších èástí støíkací pistole setøete veškerý 
nadbyteèný materiál.

Nastavení popruhu zádového 
systému
Abyste dosáhli nejlepšího výsledku, provádìjte nasta-
vení popruhu ve chvíli, kdy máte zádový systém s plnou 
nádržkou na materiál na sobì. Zádový systém musí 
pohodlnì pasovat ve spodní èásti zad a pøitom 
umožòovat dostateèný volný pohyb kvùli snadné 
obsluze zaøízení.

Ramenní popruhy
Dotažení: Ramenní popruhy dotáhnìte kolem ramen a 
zad jejich zatažením.

Povolení: Ramenní popruhy uvolnìte nadzvednutím 
plastových jazýèkù.

Pásový popruh
Zatažením za pásový popruh jej utáhnìte kolem pasu.

Popruh soupravy hadic
Jakmile máte zádový systém pohodlnì nasazený a 
zajištìný, veïte soupravu hadic pøes rameno a utáhnìte 
pøes hadice suché zipy, aby hadice držely na svém 
místì. 

ti16694a

ti17600a

ti17823a
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Odstraòování problémù

Technická data

Problém Pøíèina Øešení

Ztráta napouštìcího tlaku støíkací pis-
tole nebo slabý paprsek støiku

Nízká hladina materiálu Znovu naplòte a natlakujte nádržku.

Nesprávný postup plnìní Položte zádový systém na zem, držte 
støíkací pistoli pøibližnì v úrovni hrudi a 
plòte støíkací pistoli, dokud se vypouštìcí 
hadice nezaène plnit materiálem (pøibližnì 
30 cm (1 stopa)). Plòte støíkací pistoli 
pøibližnì 20 sekund, aby ve vedení 
nezùstal žádný vzduch.

Armatury netìsní a uniká vzduch. Vypnìte a pomalu sejmìte vzduchový 
kompresor. Dotáhnìte spoje adaptéru 
støíkací pistole, armatury hadice a víko 
nádržky. 

Žádný nebo nízký tlak v nádržce Vymìòte 9V baterii ve vzduchovém 
kompresoru.

Sejmìte a znovu nasaïte víko nádržky.

Adaptér støíkací pistole není øádnì 
instalován.

Uvolnìte tlak, demontujte adaptér støíkací 
pistole a znovu jej nasaïte. Ujistìte se, že 
nedochází k úniku vzduchu.

Instalujte novou soupravu hadic.

Chybí tìsnicí kroužky. Ujistìte se, že jsou všechny tìsnicí 
kroužky na svém místì (viz strana 2).

Nádržka je naklonìna až na úroveò, 
kdy jsou sací trubka a sítko vysta-
veny vzduchu.

Držte nádržku ve svislé poloze a znovu 
ProPack naplòte. 

Výkon baterie byl vyèerpán. Vymìòte baterii.

Kroužek adaptéru støíkací pistole nelze 
na støíkací pistoli namontovat.

O-kroužky sací trubky jsou suché 
nebo je na nich nahromadìno 
znaèné množství barvy.

Namažte nebo vymìòte o-kroužky za 
kroužky sady 106553 (nejsou 
znázornìny).

Pøi pokusu o výmìnu/náhradu trysky 
vychází z trysky materiál.

Nádržka je stále natlakována Proveïte Postup uvolnìní tlaku (strana 
3). Vypnìte vzduchový kompresor a 
pomalu jej odejmìte ze sestavy víka. 

Systém støíkací pistole ProPack:
Maximální pracovní tlak 83 kPa (0,83 baru, 12 psi)

Hmotnost 2,3 kg (5,1 lb)

Rozsah skladovacích teplot 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)

Rozsah vlhkosti pøi skladování Relativní vlhkost 0 až 95 %, nekondenzující

Rozsah provozních teplot 4 °C až 32 °C (40 °F až 90 °F)

Baterie:
Napìtí 9 V jedn., alkalická

Prùmìrná životnost 9V baterie 5 hodin

Rozmìry:
Balení ProPack 28 cm x 20 cm x 46 cm (11 palcù x 8 palcù x 18 palcù)

Hadice (délka) 152 cm (60 palcù)



Všechny písemné a obrazové údaje v tomto dokumentu představují nejnovější informace o produktu dostupné v době publikace. 
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Centrála společnosti Graco: Minneapolis
Mezinárodní pobočky: Belgie, Čína, Japonsko, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.
www.graco.com
Revised 11/2011

Standardní záruka spoleènosti Graco
Spoleènost Graco zaruèuje, že všechno vybavení uvádìné v tomto dokumentu, které spoleènost Graco vyrábí a nese její jméno, je bez vady na 
materiálu a dílenském provedení ke dni prodeje originálnímu kupujícímu k používání. S výjimkou jakékoliv speciální, rozšíøené nebo omezené 
záruky zveøejnìné spoleèností Graco, spoleènost Graco po dobu dvanácti mìsícù ode dne prodeje opraví nebo vymìní jakoukoliv souèást 
zaøízení oznaèenou spoleèností Graco jako vadnou. Tato záruka platí pouze v pøípadì, že je zaøízení nainstalováno, provozováno a udržováno 
v souladu s písemnými doporuèeními spoleènosti Graco.

Tato záruka nepokrývá bìžné opotøebení nebo jakoukoliv vadnou funkci, škodu èi opotøebení zpùsobené vadnou instalací, použitím k jinému než 
schválenému úèelu, abrazí, korozí, nedostateènou èi nevhodnou údržbou, nedbalostí, nehodou, nevhodnou manipulací nebo náhradou jinými 
náhradními díly než od spoleènosti Graco). Spoleènost Graco rovnìž neponese odpovìdnost za vadnou funkci, poškození nebo opotøebení 
zpùsobené nesluèitelností vybavení spoleènosti Graco s konstrukcemi, pøíslušenstvím, vybavením nebo materiály nedodanými spoleèností 
Graco, nevhodným designem, výrobou, instalací.

Tato záruka je podmínìna tím, že zaøízení, o nìmž se tvrdí, že je vadné, bude vráceno pøedplacenì oprávnìnému distributorovi Graco k ovìøení 
reklamované vady. Pokud se reklamovaná vada potvrdí, Graco jakékoliv vadné èásti opraví èi vymìní zdarma. Zaøízení bude vráceno pùvodnímu 
kupujícímu, který pøedem uhradí dopravu. Jestliže kontrola zaøízení neodhalí žádnou vadu na materiálu nebo dílenském provedení, opravy budou 
provedeny za pøimìøenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na souèásti, práci a pøepravu.

TATO ZÁRUKA JE VÝLUÈNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PØEDPOKLÁDANÉ, NAPØÍKLAD 
ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚÈEL. 

Jediný závazek spoleènosti Graco a jediný opravný prostøedek kupujícího pøi jakémkoliv porušení záruky je uveden výše. Kupující souhlasí s tím, 
že nebude mít k dispozici žádný jiný opravný prostøedek (zejména náhodné èi následné škody z titulu ušlého zisku, ušlého prodeje, poranìní osob 
èi poškození majetku nebo jakákoliv jiná náhodná èi následná ztráta). Jakákoliv èinnost kvùli porušení záruky musí být provedena do dvou (2) let 
ode dne prodeje.

GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VŠECHNY PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO 
KONKRÉTNÍ ÚÈEL V SOUVISLOSTI S PØÍSLUŠENSTVÍM, VYBAVENÍM, MATERIÁLY NEBO KOMPONENTY, KTERÉ BYLY PRODÁNY 
SPOLEÈNOSTÍ GRACO AVŠAK NEBYLY TOUTO SPOLEÈNOSTÍ VYROBENY. Položky prodávané, ale nevyrábìné spoleèností Graco 
(napøíklad elektromotory, vypínaèe, hadice atd.) se øídí zárukou, bude-li jaká, jejich výrobce. Graco poskytne kupujícímu pøimìøenou pomoc pøi 
uplatòování jakékoliv reklamace pøi porušení tìchto záruk.

Spoleènost Graco nebude v žádném pøípadì odpovìdná za nepøímé, vedlejší, zvláštní èi následné škody, vyplývající z dodání zde uvedeného 
zaøízení spoleèností Graco èi z poskytnutí, fungování nebo užívání jakýchkoliv výrobkù nebo jiného zde prodaného zboží, ať už z dùvodu poru-
šení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti spoleènosti Graco èi jinak.

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, la suite 
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informace spoleènosti Graco
Nejnovìjší informace o výrobcích Graco naleznete na adrese www.graco.com.

PØI ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVKY V SEVERNÍ AMERICE se obracejte na svého distributora spoleènosti Graco nebo 
telefonicky na èísle +1 800 690 2894 vyhledejte nejbližšího distributora.
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