Eksploatacja

Przenoœny zestaw rozpylaj¹cy
Pro Pack™

3A1809B

PL

- Do u¿ytku z rêcznymi rozpylaczami firmy Graco (z wyj¹tkiem rozpylaczy typu Fine-Finish) - Wy³¹cznie do rozpylania wodnych i olejnych (na bazie spirytusu mineralnego)
farb oraz pow³ok architektonicznych - Urz¹dzenie niezatwierdzone do u¿ycia w œrodowiskach zagro¿onych wybuchem ISTOTNE INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA
Pe³ne zestawienie ostrze¿eñ i instrukcji dotycz¹cych
bezpieczeñstwa mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi rozpylacza.

Model 24F893
Maksymalne ciœnienie robocze cieczy: 12 psi (0,83 bara; 0,083 MPa)

ti16502a

WARNING
WARNING
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU I WYBUCHU
Stosowaæ wy³¹cznie materia³y na bazie wody lub oleju (mineralnego) o temperaturze zap³onu
wy¿szej ni¿ 100°F (38°C). Nie stosowaæ materia³ów z ostrze¿eniem „£ATWOPALNY” na opakowaniu.
Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat danego materia³u, nale¿y zwróciæ siê do dystrybutora lub sprzedawcy o kartê charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).
Materia³y na bazie oleju powinno siê stosowaæ na zewn¹trz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
posiadaj¹cych dop³yw œwie¿ego powietrza.

Identyfikacja elementów i zestawów zamiennych
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Czêœæ
115489
24H367
125026
115099
16G375
106553
24J023
24H365
24D425
16F731

Opis
Opaska zaciskowa wê¿a
Zestaw uszczelek
Pierœcieñ
Podk³adka, w¹¿ ogrodowy
Uszczelka, zbiornik
Uszczelka okr¹g³a, zestaw (1)
Rurka ss¹ca z sitkiem
Zbiornik (poj. 3,79 l) z pokryw¹ i uszczelk¹
Pokrywa z uszczelk¹
Zbiornik (poj. 3,79 l)

Ref.
5
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7
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8
8a
8b
9
10
11

Czêœæ
24H366
24G609
24H362
24H363
24J691
24J692

Opis
Wk³adki do zbiornika (5)
Plecak
Sprê¿arka powietrza z bateri¹ 9 V
Wy³¹cznik sprê¿arki powietrza
Zestaw wê¿a
W¹¿ spustowy
W¹¿ ss¹cy
£¹cznik, wlot z uszczelkami okr¹g³ymi
Pokrywa z uszczelkami
Pasek z rzepem zestawu wê¿a
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Przed rozpoczêciem pracy

Przed rozpoczêciem pracy

6. Pod³¹cz bateriê i w³ó¿ j¹ do sprê¿arki powietrza.

Przenoœny zestaw rozpylaj¹cy ProPack jest dostarczany z bateri¹ wewn¹trz sprê¿arki powietrza, która
musi zostaæ pod³¹czona przed rozpoczêciem pracy.
1. Opró¿nij ca³kowicie plecak, z materia³ami pakunkowymi w³¹cznie.
2. Zdejmij sprê¿arkê powietrza z pokrywy zbiornika.

ti17824a

7. W³ó¿ z powrotem drzwiczki komory baterii.

ti16510a

3. Otwórz drzwiczki komory baterii po p³askiej stronie
sprê¿arki powietrza.

ti17595a

8. Naciœnij prze³¹cznik zasilania, aby przetestowaæ
bateriê (powinna zaœwieciæ czerwona dioda LED).

ti17593a
ti17596a

4. Wyjmij bateriê alkaliczn¹ 9 V i ze styków baterii
zdejmij os³onkê transportow¹.

ti17825a

5. Wyci¹gnij z³¹cze baterii ze sprê¿arki powietrza.

ti17591a
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Przed rozpoczêciem pracy

Instrukcje instalacji
1. Wykonaj Procedurê usuwania nadmiaru
ciœnienia (zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi rozpylacza).
2. Wyjmij bateriê z rozpylacza lub od³¹cz rozpylacz od
zasilania.

7. Za³ó¿ nakrêtkê wê¿a ss¹cego (S) na zespó³
pokrywy i dokrêæ rêk¹. Za³ó¿ w¹¿ spustowy (H) na
wyprowadzenie w zespole pokrywy i przymocuj
zaciskiem.
H
S

3. Zdejmij kubek na materia³ (M) oraz rurkê ss¹c¹ (T).

ti16515a

8. W³ó¿ bateriê rozpylacza lub pod³¹cz go do prawid³owo uziemionego gniazda elektrycznego.

T
M
ti15504a

4. Wyrównaj adapter zestawu wê¿a (A) z wlotem rozpylacza (B) i w³ó¿ do rozpylacza. Dokrêæ adapter
zestawu wê¿a a¿ do oporu.

P

B

ti16514a

9. Umieœæ zbiornik na pod³odze, a nastêpnie zamontuj
i w³¹cz sprê¿arkê powietrza (P). Trzymaj rozpylacz
mniej wiêcej na poziomie klatki piersiowej i zalewaj
go do momentu, gdy materia³ zacznie wyp³ywaæ
przez w¹¿ spustowy (ok. 0,3 m).

A
ti16504a

5. Umieœæ wk³adkê (opcjonalnie) w zbiorniku i nape³nij
materia³em.

0,3 m

ti16506a

6. Zamontuj rurkê ss¹c¹ i sitko po wewnêtrznej stronie
pokrywy (nale¿y uwa¿aæ, aby sitko by³o
wyœrodkowane wzglêdem pokrywy zbiornika).
Za³ó¿ pokrywê na zbiorniku i dokrêæ rêk¹.

W¹¿
ss¹cy

W¹¿
ss¹cy

ti16509a
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Przed rozpoczêciem pracy

10. Umieœæ zbiornik w plecaku. UWAGA: Podczas
obs³ugi rozpylacza sprê¿arka powietrza musi byæ
stale w³¹czona (jeœli kontrolka œwieci, sprê¿arka
powietrza jest w³¹czona). Jeœli poziom p³ynu jest
równy po³owie lub ni¿szy, przed pierwszym u¿yciem
poczekaj maksymalnie 2 minuty na wzrost ciœnienia
w zbiorniku.

13. Za³ó¿ system plecakowy na plecy operatora.
System jest gotowy do u¿ytku!
UWAGA: Jeœli podczas rozpylania wystêpuje
koniecznoœæ zmiany dyszy, nale¿y postêpowaæ zgodnie
z Procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia (omówion¹ w instrukcji obs³ugi rozpylacza). Wy³¹cz
sprê¿arkê powietrza i powoli zdejmij j¹ z zespo³u
pokrywy. Dziêki temu przed wymian¹ dyszy ciœnienie
w zbiorniku zostanie zredukowane.

OSTRZE¯ENIE
System jest teraz pod ciœnieniem. Niew³aœciwe rozhermetyzowanie systemu spowoduje wyrzucenie materia³u z wê¿a i mo¿e doprowadziæ do obra¿eñ cia³a.

ti16507a

11. Poci¹gnij za pasek, a¿ zbiornik bêdzie prawid³owo
zamocowany w plecaku.

Zawsze nale¿y wy³¹czyæ sprê¿arkê powietrza i powoli
zdj¹æ j¹ z zespo³u pokrywy, aby rozhermetyzowaæ
system przed wymontowaniem:
•

zestawu wê¿a z rozpylacza,

•

zestawu wê¿a z pokrywy,

•

pokrywy ze zbiornika.

ti16521a

12. Zamknij zawór zalewania na rozpylaczu.

ti15425a
ti16510a
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Oczyszczanie (przep³ukiwanie „Power Flush")

Oczyszczanie
(przep³ukiwanie „Power
Flush")
Ta procedura dotyczy wy³¹cznie farb i pow³ok
architektonicznych na bazie wody.

OSTRZE¯ENIE
System jest pod ciœnieniem. Niew³aœciwe rozhermetyzowanie systemu spowoduje wyrzucenie materia³u z
wê¿a i mo¿e doprowadziæ do obra¿eñ cia³a.
Zawsze nale¿y wy³¹czyæ sprê¿arkê powietrza i powoli
zdj¹æ j¹ z zespo³u pokrywy, aby rozhermetyzowaæ
system przed wymontowaniem:
•

zestawu wê¿a z rozpylacza,

•

zestawu wê¿a z pokrywy,

•

pokrywy ze zbiornika.

UWAGA: Nale¿y siê upewniæ, ¿e podczas naciskania spustu koñcówka wê¿a spustowego jest skierowana do zbiornika na odpady. Zapobiega to
rozlewaniu wody i materia³u.
WA¯NA INFORMACJA
Jeœli w¹¿ spustowy nie jest ca³kowicie oczyszczony,
osadzona w jego wnêtrzu farba mo¿e doprowadziæ do
zablokowania przep³ywu cieczy. W takiej sytuacji
zestaw wê¿a nale¿y wymieniæ.
4. Ustaw zawór nadmiarowy/zalewania w pozycji dolnej. Rozpylaj ciecz do zbiornika na odpady z dysz¹
ustawion¹ w odwrotnej pozycji, a¿ z uk³adu zacznie
siê wydobywaæ czysta woda. Ustaw zawór nadmiarowy/zalewania w pozycji górnej i od³¹cz dop³yw
wody.
Od³¹cz w¹¿ ss¹cy od Ÿród³a wody.

ti17827a

1. Wy³¹cz sprê¿arkê powietrza i powoli zdejmij j¹
z zespo³u pokrywy.

5. Wyjmij bateriê z rozpylacza lub od³¹cz rozpylacz od
zasilania. Zdemontuj zespó³ dyszy z rozpylacza
i przep³ucz. Ponownie zamontuj zespó³ dyszy na
rozpylaczu.

ti16510a

2. Od³¹cz w¹¿ ss¹cy i w¹¿ spustowy od zespo³u
pokrywy.

ti17822a

6. Zdejmij pokrywê ze zbiornika. Przep³ucz zbiornik lub
usuñ zawartoœæ wk³adki. Zdemontuj pokrywê, rurkê
ss¹c¹ i sitko, a nastêpnie przep³ucz. UWAGA: Usuwaj¹c materia³, nale¿y zawsze postêpowaæ zgodnie
z lokalnymi przepisami.

ti16505a

3. Za³ó¿ nakrêtkê wê¿a ss¹cego na kurek lub w¹¿
ogrodowy. Ustaw zawór nadmiarowy/zalewania
w górnej pozycji na rozpylaczu, a nastêpnie
wprowadŸ wodê do systemu, naciskaj¹c spust do
czasu, a¿ z wê¿a spustowego zacznie wyp³ywaæ
czysta woda. W celu uzyskania najlepszych rezultatów nale¿y stosowaæ gor¹c¹ wodê.
ti17158a

7. Zetrzyj wszelki nadmiarowy materia³
z zewnêtrznych elementów rozpylacza.

ti16513a
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Oczyszczanie (przep³ukiwanie zwyk³e)

Oczyszczanie
(przep³ukiwanie zwyk³e)

5. Od³¹cz w¹¿ spustowy od pokrywy zbiornika i w³ó¿
jego koñcówkê do zbiornika na odpady.

Ta procedura dotyczy wy³¹cznie wodnych
i olejnych farb i pow³ok (na bazie spirytusu
mineralnego).

OSTRZE¯ENIE
System jest pod ciœnieniem. Niew³aœciwe rozhermetyzowanie systemu spowoduje wyrzucenie materia³u
z wê¿a i mo¿e doprowadziæ do obra¿eñ cia³a.
Zawsze nale¿y wy³¹czyæ sprê¿arkê powietrza i powoli
zdj¹æ j¹ z zespo³u pokrywy, aby rozhermetyzowaæ
system przed wymontowaniem:
•

zestawu wê¿a z rozpylacza,

•

zestawu wê¿a z pokrywy,

•

pokrywy ze zbiornika.

1. Wy³¹cz sprê¿arkê powietrza i powoli zdejmij j¹
z zespo³u pokrywy.

ti17159a

6. Ustaw zawór nadmiarowy/zalewania w górnej pozycji, naciœnij spust i przeprowadŸ p³yn z wê¿a
ss¹cego (T) przez w¹¿ spustowy (R) do zbiornika
na odpady.
R
T

Odpady
ti16526a

WA¯NA INFORMACJA
Jeœli w¹¿ spustowy nie jest ca³kowicie oczyszczony,
osadzona w jego wnêtrzu farba mo¿e doprowadziæ do
zablokowania przep³ywu cieczy. W takiej sytuacji
zestaw wê¿a nale¿y wymieniæ.

ti16510a

2. Zdejmij zespó³ pokrywy. Wyjmij i wyczyœæ rurkê
ss¹c¹ i sitko.

7. Ustaw zawór nadmiarowy/zalewania w pozycji dolnej. Rozpylaj ciecz do zbiornika na odpady z dysz¹
ustawion¹ w odwrotnej pozycji, a¿ z uk³adu zacznie
siê wydobywaæ czysta woda. Ustaw zawór nadmiarowy/zalewania w pozycji górnej.

ti17827a
ti16527a

3. Przep³ucz zbiornik i wyrzuæ wk³adkê.

8. Wyjmij bateriê z rozpylacza lub od³¹cz rozpylacz od
zasilania. Zdemontuj zespó³ dyszy z rozpylacza
i przep³ucz. Ponownie zamontuj zespó³ dyszy na
rozpylaczu.

ti16524a

4. Nape³nij zbiornik p³ynem czyszcz¹cym i z powrotem
za³ó¿ pokrywê z rurk¹ ss¹c¹ i sitkiem.
ti17822a

ti16525a
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Oczyszczanie (przep³ukiwanie zwyk³e)

9. Zdejmij pokrywê ze zbiornika. Przep³ucz zbiornik.
Zdemontuj pokrywê, rurkê ss¹c¹ i sitko, a nastêpnie
przep³ucz. UWAGA: Usuwaj¹c materia³, nale¿y
zawsze postêpowaæ zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pas na brzuch
Poci¹gnij paski pasa na brzuch, aby zacisn¹æ go wokó³
talii.

ti16694a

10. Zetrzyj wszelki nadmiarowy materia³
z zewnêtrznych elementów rozpylacza.

Pasek zestawu wê¿a

Regulacja paska plecaka
Pasek najlepiej regulowaæ, maj¹c na sobie plecak
z pe³nym zbiornikiem. Plecak powinien tak spoczywaæ
na dolnej czêœci pleców, aby zapewniaæ wygodê,
a jednoczeœnie dawaæ swobodê ruchów pozwalaj¹c¹ na
³atwe operowanie sprzêtem.

Gdy plecak jest ju¿ za³o¿ony w sposób zapewniaj¹cy
wygodê i bezpieczeñstwo, nale¿y prze³o¿yæ zestaw
wê¿a nad barkiem i unieruchomiæ w¹¿, mocuj¹c go
paskami z rzepem.

Pasy naramienne
Aby napi¹æ: Aby napi¹æ pasy naramienne na barkach
i plecach, poci¹gnij ich paski w dó³.

Aby poluzowaæ: Aby poluzowaæ pasy naramienne,
unieœ plastikowe klapki.
ti17823a

ti17600a

8

3A1809B

Rozwi¹zywanie problemów

Rozwi¹zywanie problemów
Problem
Niewystarczaj¹ce zalanie rozpylacza
lub nieprawid³owy wzorzec rozpylania

Przyczyna

Rozwi¹zanie

Niski poziom materia³u

Ponownie nape³nij zbiornik i zwiêksz
ciœnienie.

Nieprawid³owa procedura zalewa- Umieœæ plecak na pod³odze, trzymaj rozpynia
lacz na poziomie klatki piersiowej i zalewaj
rozpylacz, a¿ materia³ zacznie wyp³ywaæ
przez w¹¿ spustowy (ok. 0,3 m). Zalewaj
rozpylacz przez ok. 20 s, aby mieæ pewnoœæ,
¿e w przewodach nie ma uwiêzionego
powietrza.
£¹czniki nie s¹ mocno dokrêcone Wy³¹cz i powoli zdejmij sprê¿arkê powietrza.
i uchodzi powietrze.
Dokrêæ po³¹czenia przy adapterze rozpylacza, ³¹cznikach wê¿y i pokrywie zbiornika.
Brak ciœnienia lub ma³e ciœnienie
w zbiorniku

Wymieñ bateriê 9 V w sprê¿arce powietrza.

Nieprawid³owo zamontowany
adapter rozpylacza

Usuñ nadmiar ciœnienia, zdejmij adapter rozpylacza, a nastêpnie ponownie go za³ó¿.
Upewnij siê, ¿e nie ma wycieków powietrza.

Zdejmij i ponownie za³ó¿ pokrywê zbiornika.

Za³ó¿ nowy zestaw wê¿a.

Nie mo¿na zamocowaæ pierœcienia
adaptera rozpylacza do rozpylacza.

Brak uszczelek

Upewnij siê, ¿e wszystkie uszczelki s¹
za³o¿one w odpowiednich miejscach
(patrz strona 2).

Zbiornik jest przechylony w taki
sposób, ¿e rurka ss¹ca i sitko
maj¹ dostêp do powietrza.

Ustaw zbiornik w pozycji pionowej i ponownie zalej system ProPack.

Bateria siê wyczerpa³a.

Wymieñ bateriê.

Okr¹g³e uszczelki rurki ss¹cej s¹
suche lub pokryte grub¹ warstw¹
osadu farby.

Nasmaruj lub wymieñ uszczelki okr¹g³e,
u¿ywaj¹c zestawu nr 106553 (nie pokazano).

Podczas wymiany dyszy wydostaje siê W zbiorniku nadal wystêpuje
z niej materia³.
ciœnienie.

Wykonaj Procedurê usuwania nadmiaru
ciœnienia (strona 3). Wy³¹cz sprê¿arkê
powietrza i powoli zdejmij j¹ z zespo³u
pokrywy.

Dane techniczne
System rozpylacza ProPack:
Maksymalne ciœnienie robocze
Waga
Zakres temperatury przechowywania
Zakres wilgotnoœci przechowywania
Zakres temperatury roboczej

12 psi (0,83 bar; 0,083 MPa)
5,1 funta (2,3 kg)
32°—122°F (0°—50°C)
0% do 95% wilgotnoœci wzglêdnej bez kondensacji
40°—90°F (4°—32°C)

Bateria:
Napiêcie
Œrednia ¿ywotnoœæ baterii 9 V

9 V, pr¹d sta³y, bateria alkaliczna
5 godzin

Wymiary:
Rozpylacz ProPack w opakowaniu
W¹¿ (d³ugoœæ)

3A1809B

11 cali x 8 cali x 18 cali (28 cm x 20 cm x 46 cm)
60 cali (152 cm)
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Standardowa gwarancja firmy Graco
Firma Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia wymienione w tym podrêczniku, a wyprodukowane przez firmê Graco i opatrzone jej nazw¹,
by³y w dniu ich sprzeda¿y nabywcy wolne od wad materia³owych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawi³a specjalnej, przed³u¿onej lub
skróconej gwarancji, produkt jest objêty dwunastomiesiêczn¹ gwarancj¹ na naprawê lub wymianê wszystkich uszkodzonych czêœci urz¹dzenia,
które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje wa¿noœæ wy³¹cznie w odniesieniu do urz¹dzeñ montowanych, obs³ugiwanych i poddawanych konserwacji zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.
Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zu¿ycia urz¹dzenia oraz wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub zu¿ycia urz¹dzenia, powsta³ych
w wyniku niew³aœciwego monta¿u czy wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niew³aœciwej lub niefachowej
konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany czêœci na inne, nieoryginalne. Za takie przypadki firma
Graco nie ponosi odpowiedzialnoœci, podobnie jak za niew³aœciwe dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie spowodowane
niezgodnoœci¹ z konstrukcjami, akcesoriami, sprzêtem lub materia³ami innych producentów, jak równie¿ ich niew³aœciw¹ konstrukcj¹, monta¿em,
dzia³aniem lub konserwacj¹.
Warunkiem gwarancji jest zwrot na w³asny koszt reklamowanego wyposa¿enia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji
reklamowanej wady. Jeœli reklamowana wada zostanie zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezp³atnie wszystkie uszkodzone czêœci.
Wyposa¿enie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy, a transport op³acony. Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje wady materia³owej lub
wykonawstwa, naprawa bêdzie wykonana wed³ug uzasadnionych kosztów, które mog¹ obejmowaæ koszty czêœci, robocizny i transportu.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJ¥ WY£¥CZN¥, A JEJ WARUNKI ZNOSZ¥ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, ZWYK£YCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLÊDNIENIEM MIÊDZY INNYMI GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ GWARANCJI
DZIA£ANIA URZ¥DZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU.
Wszystkie zobowi¹zania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powy¿ej. Nabywca potwierdza, ¿e nie ma prawa do ¿adnych innych
form zadoœæuczynienia (miêdzy innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyœlnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia, lub
inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z dochodzeniem praw w zwi¹zku z tymi zastrze¿eniami nale¿y zg³aszaæ
w ci¹gu dwóch (2) lat od daty sprzeda¿y.
FIRMA GRACO NIE UDZIELA ¯ADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ I NIE GWARANTUJE, ¯E URZ¥DZENIE
BÊDZIE DZIA£AÆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM Z AKCESORIAMI, SPRZÊTEM, MATERIA£AMI I ELEMENTAMI INNYCH PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRMÊ GRACO. Czêœci innych producentów, sprzedawane przez firmê Graco (takie jak silniki elektryczne,
spalinowe, prze³¹czniki, wê¿e, itd.) objête s¹ gwarancj¹ ich producentów, jeœli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w dochodzeniu roszczeñ w ramach tych gwarancji.
Firma Graco w ¿adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poœrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikaj¹ce z dostawy
wyposa¿enia firmy Graco b¹dŸ dostarczenia, wykonania lub u¿ycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informacja o firmie Graco
Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajduj¹ siê na stronie www.graco.com.
W CELU Z£O¯ENIA ZAMÓWIENIA W AMERYCE PÓ£NOCNEJ nale¿y skontaktowaæ siê z dystrybutorem firmy
Graco lub zadzwoniæ pod numer 1-800-690-2894, aby zlokalizowaæ najbli¿szego dystrybutora.

Wszystkie informacje przedstawione w formie pisemnej i rysunkowej, jakie zawiera niniejszy dokument, odpowiadają ostatnim danym produkcyjnym dostępnym w czasie publikowania.
Firma Graco rezerwuje sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.
T³umaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 3A1292

Siedziba główna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea
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