Utilização

Pro Pack™ Mochila de pulverizador
à mão

3A1810B
PT

Para usar com pulverizadores à mão Graco (excepto pulverizadores de acabamentos) - Apenas para aplicações de tinta à base de água e de óleo (tipo aguarrás mineral)
tintas arquitectónicas e revestimentos - Não aprovado para usar em locais com atmosfera explosiva Instruções de segurança importantes
Para advertências e instruções de segurança
completas, veja o manual do pulverizador.

Modelo 24F893
Pressão máxima de trabalho 12 psi (0,83 bar, 0,083 MPa)

ti16502a

WARNING
WARNING
PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO
Utilize apenas materiais à base de água ou à base de óleo (tipo aguarrás mineral) com ponto de
inflamação superior a 38 °C (100 °F). Não use materiais com a indicação de "INFLAMÁVEL" na embalagem. Para obter mais informações relativas ao material que utiliza, solicite a FDSM ao distribuidor ou ao
revendedor.
Utilize materiais à base de óleo no exterior ou em espaços interiores bem ventilados, com circulação de ar
fresco.

Identificação do componente / kit de substituição
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Peça
115489
24H367
125026
115099
16G375
106553
24J023
24H365

4a

24D425

2

Descrição
Grampo do tubo flexível
Kit da junta
Passa-fios
Anilha mangueira de rega
Vedante, reservatório
Junta circular, vedante (1)
Tubo de aspiração com filtro
Reservatório (4,55 litros) com tampa de
armazenamento e junta
Tampa de armazenamento com vedante

Ref.ª
4b
5
6
7
7a
8
8a
8b
9
10
11

Peça
16F731
24H366
24G609
24H362
24H363
24J691
24J692

Descrição
Reservatório (4,55 litros)
Revestimentos do reservatório (5)
Mochila
Compressor de ar com bateria de 9 V
Interruptor do compressor de ar
Conjunto do tubo flexível
Tubo flexível de escoamento
Tubo flexível de aspiração
Encaixe, admissão com juntas circulares
Tampa com vedantes
Faixa de velcro do conjunto do tubo flexível
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Antes de começar

Antes de começar

6. Ligue a bateria e coloque no interior do compressor
de ar.

O pacote pulverizador portátil ProPack é enviado com
uma bateria no interior do compressor de ar, que deve
ser ligada antes da utilização.
1. Remova os conteúdos da mochila, incluindo quaisquer materiais de embalagem.
2. Remova o compressor de ar da tampa do reservatório.

ti17824a

7. Volte a fechar o compartimento da bateria.

ti16510a

3. Abra o compartimento da bateria no lado plano do
compressor de ar.

ti17595a

8. Ligue o interruptor para testar a bateria (a luz do
LED vermelho deve acender).

ti17593a
ti17596a

4. Remova a bateria alcalina de 9V e remova o
vedante de envio dos terminais da bateria.

ti17825a

5. Puxe o conector da bateria do compressor de ar.

ti17591a
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Antes de começar

Instruções de preparação
1. Realize o Procedimento de Descompressão
(veja o manual do pulverizador).
2. Remova a bateria do pulverizador ou desligue o pulverizador.

7. Enrosque a porca do tubo flexível de aspiração (S)
no conjunto da tampa e aperte manualmente. Insira
o tubo flexível de escoamento (H) na protuberância
do conjunto da tampa e aperte com um grampo.
H
S

3. Remova o copo de material (M) e o tubo de aspiração (T).

ti16515a

8. Instale a bateria do pulverizador ou ligue o pulverizador à tomada devidamente ligada à terra.

T

9. Coloque o reservatório no chão, instale e ligue o
compressor de ar (P). Segure o pulverizador aproximadamente na altura do peito e ferre o pulverizador
até o material começar a encher o tubo flexível de
escoamento (R) (aproximadamente 30 cm).

M
ti15504a

4. Alinhe o adaptador do conjunto do tubo flexível (A)
com a entrada do pulverizador (B) e insira no pulverizador. Enrosque o anel adaptador do conjunto do
tubo flexível até ficar preso.
P
B

ti16504a
ti16514a

A

5. Coloque o revestimento (opcional) no reservatório e
encha com material.
30 cm

ti16506a

6. Instale o tubo de aspiração e o filtro no interior da
tampa (certifique-se que alinha o centro do filtro
com o centro da tampa do reservatório). Instale a
tampa do reservatório no reservatório e aperte
manualmente.

Aspiração
Tubo flexível

Escoamento
Tubo flexível

ti16509a
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Antes de começar

10. Coloque o reservatório na mochila. NOTA: O compressor de ar terá de estar sempre ligado enquanto
o pulverizador estiver a funcionar (se a luz está
acesa, o compressor de ar está a funcionar). Se o
nível de líquido estiver a meio ou menos, aguarde 2
minutos para o reservatório pressurizar antes da
utilização inicial.

13. Coloque o sistema da mochila no operador. Está
pronto a pintar!
NOTA: Se o bico tiver de ser trocado enquanto pinta,
certifique-se de seguir o Procedimento de Descompressão (veja o manual do pulverizador). Desligue o
compressor de ar e remova lentamente do conjunto da
tampa. Isso garante que a pressão seja libertada do
reservatório antes de trocar o bico.

ATENÇÃO
O sistema está agora pressurizado. Se o aparelho
não despressurizar correctamente irá causar uma descarga de material do tubo flexível e possivelmente provocar ferimentos.

ti16507a

11. Puxe a faixa até o reservatório estar bem fixo na
mochila.

Desligue sempre e remova lentamente o compressor de
ar do conjunto da tampa para despressurizar o sistema
antes de remover:
•

Conjunto do tubo flexível do pulverizador

•

Conjunto da tubo flexível da tampa

•

Tampa do reservatório

ti16521a

12. Feche a válvula de segurança no pulverizador.

ti15425a
ti16510a
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Limpar (Power Flush)

Limpar (Power Flush)
Esse procedimento é apenas para tintas arquitectónicas à base de água e revestimentos.

ATENÇÃO
O sistema está pressurizado. Se o aparelho não despressurizar correctamente irá causar uma descarga de
material do tubo flexível e possivelmente provocar ferimentos.
Desligue sempre e remova lentamente o compressor de
ar do conjunto da tampa para despressurizar o sistema
antes de remover:
•

Conjunto do tubo flexível do pulverizador

•

Conjunto da tubo flexível da tampa

•

Tampa do reservatório

NOTA: Certifique-se de direccionar o tubo flexível
de escoamento para um recipiente de resíduos
quando aperta o gatilho para evitar derramar água e
material.
AVISO
Se o tubo flexível de escoamento não estiver bem
limpo, pode ficar entupido devido à acumulação de
tinta. Se isso ocorrer, substitua o conjunto do tubo flexível.
4. Coloque a válvula de segurança/descompressão
para baixo. Pulverize na área de resíduos com o
bico na posição inversa até sair água limpa. Coloque a válvula de segurança/descompressão para
cima e desligue a água.
Desligue o tubo flexível/pia do tubo flexível de aspiração.

1. Desligue o compressor de ar e remova-o lentamente do conjunto da tampa.

ti17827a

5. Remova a bateria do pulverizador ou desligue o pulverizador. Remova o conjunto do bico do pulverizador e lave. Volte a colocar o conjunto do bico no
pulverizador.

ti16510a

2. Remova o tubo flexível de aspiração e o tubo flexível de escoamento do conjunto da tampa.
ti17822a

6. Remova a tampa do reservatório. Lave o reservatório ou deite fora o revestimento. Desmonte a tampa,
o tubo flexível de aspiração e filtro enquanto lava.
NOTA: Siga sempre os regulamentos locais e estatais quando descartar material.

ti16505a

3. Ligue a porca do tubo flexível de aspiração à torneira ou mangueira de rega. Coloque a válvula de
segurança/descompressão para cima e passe água
pelo sistema enquanto aperta o gatilho até sair
água limpa pelo tubo flexível de escoamento.
Para melhores resultados, use água quente.

ti17158a

7. Remova qualquer excesso de material das peças
externas do pulverizador.
ti16513a
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Limpar (sem Power Flush)

Limpar (sem Power Flush)

5. Remova o tubo flexível de escoamento da tampa do
reservatório e direccione para um recipiente de
resíduos.

Esse procedimento serve apenas para tintas e
revestimentos à base de água e de óleo (tipo
aguarrás mineral).

ATENÇÃO
O sistema está pressurizado. Se o aparelho não despressurizar correctamente irá causar uma descarga de
material do tubo flexível e possivelmente provocar ferimentos.
Desligue sempre e remova lentamente o compressor de
ar do conjunto da tampa para despressurizar o sistema
antes de remover:
•

Conjunto do tubo flexível do pulverizador

•

Conjunto da tubo flexível da tampa

•

Tampa do reservatório

1. Desligue e remova lentamente o compressor de ar
do conjunto da tampa.

ti17159a

6. Com a válvula de segurança/descompressão para
cima, aperte o gatilho e deixe o líquido passar pelo
tubo flexível de aspiração (T) e o tubo flexível de
escoamento (R) para um recipiente de resíduos.
R
T

Resíduos
ti16526a

AVISO

ti16510a

2. Remova o conjunto da tampa. Remova a tampa e
limpe o tubo flexível de aspiração e o filtro.

Se o tubo flexível de escoamento não estiver bem
limpo, pode ficar entupido devido à acumulação de
tinta. Se isso ocorrer, substitua o conjunto do tubo flexível.
7. Coloque a válvula de segurança/descompressão
para baixo. Pulverize na área de resíduos com o
bico na posição inversa até sair água limpa. Coloque a válvula de segurança/descompressão para
cima.

ti16527a

3. Lave o reservatório ou deite fora o revestimento.

ti16524a

ti17827a

8. Remova a bateria do pulverizador ou desligue o pulverizador. Remova o conjunto do bico do pulverizador e lave. Volte a colocar o conjunto do bico no
pulverizador.

4. Encha o reservatório com líquido de limpeza e volte
a colocar a tampa com o tubo flexível de aspiração
e o filtro.

ti17822a

ti16525a
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Limpar (sem Power Flush)

9. Remova a tampa do reservatório. Lave o reservatório. Desmonte a tampa, o tubo flexível de aspiração
e filtro enquanto lava. NOTA: Siga sempre os regulamentos locais e estatais quando descartar material.

Faixa da cintura
Puxe as faixas da cintura para apertar em redor da cintura.

ti16694a

10. Remova qualquer excesso de material das peças
externas do pulverizador.

Faixa do conjunto do tubo flexível

Ajuste da faixa da mochila
Para melhores resultados, ajuste a faixa enquanto utiliza a mochila com o reservatório cheio de material. A
mochila deve adequar-se confortavelmente à parte inferior das costas e continuar a permitir movimento livre
suficiente para utilizar facilmente o equipamento.

Assim que a mochila estiver confortável e segura, direccione o conjunto do tubo flexível por cima do ombro e
aperte as faixas de velcro sobre as mangueiras, para as
fixar na posição.

Faixa para Ombro
Para apertar: Puxe a faixa para ombro para baixo, para
apertar em redor dos ombros e das costas.

Para desapertar: Eleve as barras de plástico para
desapertar as faixas dos ombros.
ti17823a

ti17600a
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Resolução de Problemas

Resolução de Problemas
Problema

Causa

Solução

O pulverizador perde a preparação Nível de material baixo
ou tem um padrão de tinta fraco

Volte a encher o reservatório e volte a pressurizar.

Procedimento de preparação incorrecto

Encaixes não estão fixos e sai ar

Sem pressão ou pressão baixa no
reservatório

Coloque a mochila no chão, segure o pulverizador aproximadamente na altura do
peito e ferre o pulverizador até o material
começar a encher o tubo flexível de escoamento (aproximadamente 30 cm). Ferre o
pulverizador durante cerca de 20 segundos
para garantir que não há ar preso na linha.
Desligue e remova lentamente o compressor de ar. Aperte as ligações do adaptador
do pulverizador, os encaixes do tubo flexível e a tampa do reservatório.
Substitua a bateria de 9 V no compressor
de ar.
Remova e volte a instalar a tampa do reservatório.

Adaptador do pulverizador não instalado correctamente

Liberte a pressão, remova o adaptador do
pulverizador e volte a inserir. Certifique-se
de não existirem fugas de ar.
Instale um novo conjunto de tubo flexível.

Juntas ausentes

Certifique-se de que cada junta está na sua
posição (veja a página 2).

O reservatório está inclinado a ponto Mantenha o reservatório na posição vertide expor o tubo flexível de aspiração e cal e volte a ferrar o ProPack.
o filtro ao ar.
A energia da bateria está gasta.

Substitua a bateria.

O anel do adaptador pulverizador
não fica montado no pulverizador.

As juntas circulares do tubo flexível de Lubrifique ou substitua as juntas circulares
aspiração estão secas ou possuem
com o Kit 106553 (não ilustrado).
acumulação significativa de tinta.

Sai material pelo bico quando se
tenta substituir/trocar o bico

O reservatório ainda está pressurizado Execute o Procedimento de descompressão (página ).3 Desligue e remova lentamente o compressor de ar do conjunto da
tampa.

Dados Técnicos
Sistema pulverizador ProPack:
Pressão máxima de trabalho
Peso

12 psi (0,83 bar, 0,083 MPa)
2,3 kg (5,1 lb)

Gama de Temperatura de Armazenamento

32° a 122° F (0° a 50° C)

Intervalo da Humidade de Armazenamento

0% a 95% de humidade relativa, sem condensação

Amplitude térmica de utilização

40° a 90° F (4° a 32° C)

Bateria:
Tensão
Duração média da bateria de 9V

CC de 9 V, alcalina
5 horas

Dimensões:
ProPack na caixa
Comprimentos do tubo flexível
3A1810B

(28 cm x 20 cm x 46 cm (11 pol. x 8 pol. x 18 pol.)
60 cm (152 pol.)
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Garantia Standard da Graco
A Graco garante que todo o equipamento referenciado no presente documento, manufacturado pela Graco e ostentando o seu nome, está isento
de defeitos de material e acabamento na data da venda para utilização ao comprador original. Com excepção de qualquer garantia especial, prorrogada ou limitada publicada pela Graco, esta irá, durante um período de doze meses a contar da data de venda, reparar ou substituir qualquer
peça de equipamento que a Graco considere defeituosa. Esta garantia apenas se aplica quando o equipamento for instalado, operado e mantido
em conformidade com as recomendações escritas da Graco.
Esta garantia não cobre e a Graco não será responsável pelo desgaste normal, nem por qualquer avaria, dano ou desgaste causados por uma
instalação incorrecta, utilização indevida, desgaste por atrito, corrosão, manutenção inadequada ou indevida, negligência, acidente, alteração ilegal ou substituição por componentes de terceiros. Nem a Graco será responsável por mau funcionamento, danos ou desgaste causados pela
incompatibilidade do equipamento Graco com estruturas, acessórios, equipamento ou materiais não fornecidos pela Graco, nem pela conceção,
manufactura, instalação, utilização ou manutenção inadequadas de estruturas, acessórios, equipamento ou materiais não fornecidos pela Graco.
Esta garantia está condicionada pela devolução paga previamente do equipamento alegadamente defeituoso a um distribuidor Graco autorizado
para verificação do alegado defeito. Caso o alegado defeito seja confirmado, a Graco irá reparar ou substituir gratuitamente quaisquer peças
defeituosas. O equipamento será devolvido à origem, sendo as despesas de transporte reembolsadas. Caso a inspecção do equipamento não
confirme qualquer defeito em material ou acabamento, a reparação será executada por um preço aceitável, que pode incluir o custo das peças,
da mão-de-obra e do transporte.
ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO
LIMITADAS À GARANTIA DE QUE O PRODUTO SIRVA PARA O USO A QUE SE DESTINA OU GARANTIA DE ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM.
A única obrigação da Graco e único recurso do comprador por qualquer quebra da garantia será como acima formulado. O comprador concorda
não haver disponível qualquer outro recurso (incluindo, mas não se limitando a, danos supervenientes ou indirectos por perda de lucros, perda de
vendas, lesão pessoal ou danos de propriedade, ou qualquer outra perda superveniente ou indirecta). Qualquer acção no sentido de invocar a
garantia deverá ser apresentada dois (2) anos a partir da data de aquisição.
A GRACO NÃO FORNECE QUALQUER GARANTIA E NEGA QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE QUE O PRODUTO SIRVA PARA O
USO A QUE SE DESTINA, DE ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM RELATIVAMENTE A ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS OU
COMPONENTES COMERCIALIZADOS MAS NÃO FABRICADOS PELA GRACO.. Os artigos vendidos, mas não manufacturados pela Graco
(como motores eléctricos, interruptores, tubos flexíveis, etc)., são sujeitos à garantia, caso exista, do seu fabricante. A Graco prestará ao comprador auxílio aceitável para alegação de quebra de qualquer destas garantias.
Em nenhuma circunstância a Graco será responsabilizada por prejuízos indirectos, acidentais, especiais ou consequentes, resultantes do equipamento indicado fornecido pela Graco, nem pelo fornecimento, desempenho ou utilização de quaisquer produtos ou artigos incluídos, quer devido
a uma violação do contrato e da garantia, quer por negligência da Graco ou outros motivos.
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, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informações da Graco
Para obter as informações mais recentes sobre os produtos da Graco, visite www.graco.com.
PARA EFECTUAR ENCOMENDAS OU PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA , contacte o seu distribuidor da Graco, ou
ligue para o n.º 1–800–690–2894 para saber qual é o distribuidor mais próximo.

Todos os dados escritos e visuais presentes neste documento reflectem a informação do produto mais recente, disponível o momento da publicação.
A Graco reserva-se o direito de efectuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
Tradução das instruções originais. This manual contains Portuguese. MM 3A1292

Sede da Graco: Minneapolis
Escritórios Internacionais: Bélgica, China, Japão, Coreia
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.
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