
3A1811B

Utilizare

Sistem de pulverizare portabil 
Pro Pack™

- Pentru utilizare cu pulverizatoarele de mânã Graco (exceptând pulverizatoarele de finisare finã) -
- Doar pentru pulverizare cu dispozitiv portabil a vopselelor ºi lacurilor arhitecturale

 pe bazã de apã sau ulei (tip benzinã pentru vopsea)
- Nu este aprobat pentru utilizare în locaþii cu atmosferã explozivã

Model 24F893
Presiune de lucru maximã 12 psi (0,83 bar, 0,083 MPa)

INSTRUCÞIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANÞA DVS
Pentru avertismente ºi instrucþiuni complete privind 
siguranþa, consultaþi manualul pulverizatorului.

RO

ti16502a

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
PERICOL DE INCENDIU ªI EXPLOZIE

Folosiþi numai materiale pe bazã de apã sau pe bazã de ulei (tip benzinã pentru vopsea) cu un punct 
de aprindere de peste 100° F (38° C). Nu folosiþi materiale care au pe ambalaj inscripþia „INFLAMABIL". 
Pentru mai multe informaþii despre substanþa pe care o folosiþi, solicitaþi fiºele privind siguranþa materialului 
(MSDS) de la distribuitor sau punctul de comercializare.

Materialele pe bazã de ulei se folosesc în spaþii deschise sau în zone bine ventilate la interior, unde existã 
un curent de aer proaspãt.
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Referinþã Piesã Descriere
1 115489 Bridã furtun
2 24H367 Set garniturã
2a 125026 Manºon
2b 115099 ªaibã, furtun de grãdinã
2c 16G375 Sigiliu, rezervor
2d 106553 Inel O, ambalaj (1)
3 24J023 Conductã de aspiraþie cu filtru
4 24H365 Rezervor (1 galon) cu capac de 

depozitare ºi garniturã
4a 24D425 Capac de depozitare cu sigiliu

4b 16F731 Rezervor (1 galon)
5 24H366 Cãmãºi pentru rezervor (5)
6 24G609 Set de purtat în spate
7 24H362 Compresor de aer cu acumulator 9V
7a Comutator compresor de aer
8 24H363 Set furtunuri
8a Furtun de scurgere
8b Furtun de aspiraþie
9 24J691 Racord, admisie cu inele O
10 24J692 Capac cu sigilii
11 Curea velcro pentru setul de furtunuri

Referinþã Piesã Descriere
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Înainte de a începe
Sistemul de pulverizare portabil ProPack este livrat cu 
un acumulator în compresorul de aer, care trebuie 
conectat înainte de utilizare.

1. Îndepãrtaþi conþinutul din setul de purtat în spate, 
inclusiv ambalajele. 

2. Îndepãrtaþi compresorul de aer de pe capacul rezer-
vorului.

3. Deschideþi capacul acumulatorului pe partea platã a 
compresorului de aer. 

4. Îndepãrtaþi acumulatorul alcalin de 9V ºi îndepãrtaþi 
sigiliul de livrare de pe bornele acumulatorului. 

5. Trageþi conectorul acumulatorului din compresorul 
de aer. 

6. Conectaþi acumulatorul ºi plasaþi-l în interiorul com-
presorului de aer. 

7. Aºezaþi la loc capacul acumulatorului.

8. Porniþi comutatorul de alimentare pentru a testa 
acumulatorul (LED-ul roºu ar trebui sã se aprindã).

ti16510a

ti17593a

ti17825a

ti17591a

ti17824a

ti17595a

ti17596a
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Instrucþiuni de instalare
1. Realizaþi Procedura de depresurizare (consultaþi 

manualul pulverizatorului).

2. Îndepãrtaþi acumulatorul pulverizatorului sau 
deconectaþi pulverizatorul de la alimentare.

3. Demontaþi cuva de material (M) ºi conducta de 
aspiraþie (T).

4. Aliniaþi adaptorul pentru setul de furtunuri (A) cu 
admisia pulverizatorului (B) ºi introduceþi în pulveri-
zator. Înfiletaþi inelul adaptorului setului de furtunuri 
pânã când este strâns. 

5. Aºezaþi cãmaºa (opþional) în rezervor ºi umpleþi cu 
material.

6. Instalaþi conducta de aspiraþie ºi filtrul în interiorul 
capacului (asiguraþi-vã cã aliniaþi centrul filtrului cu 
centru capacului rezervorului). Instalaþi capacul 
rezervorului la rezervor ºi strângeþi.

7. Înfiletaþi piuliþa de fixare a furtunului de aspiraþie (S) 
pe ansamblul capac ºi strângeþi cu mâna. 
Introduceþi furtunul de scurgere (H) în bavura 
ansamblului capac ºi strângeþi cu brida.

8. Instalaþi acumulatorul pulverizatorului sau conectaþi 
pulverizatorul într-o prizã împãmântatã 
corespunzãtor.

9. Plasaþi rezervorul pe podea, instalaþi ºi porniþi com-
presorul de aer (P). Þineþi pulverizatorul aproximativ 
la nivelul pieptului ºi amorsaþi pulverizatorul pânã 
când materialul începe sã umple furtunul de scur-
gere (aproximativ 1 ft). 

ti15504a
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10. Aºezaþi rezervorul în setul de purtat în spate. 
OBSERVAÞIE: Compresorul de aer trebuie sã fie 
pornit întotdeauna când pulverizatorul este în 
funcþiune (dacã indicatorul luminos este pornit, com-
presorul de aer este pornit). Dacã nivelul de lichid 
este la jumãtate sau mai puþin, permiteþi rezervoru-
lui 2 minute pentru presurizare înainte de prima utili-
zare.

11. Trageþi de curea pânã când rezervorul este securi-
zat în setul pentru purtat în spate.

12. Închideþi supapa de amorsare de pe pulverizator.

13. Aºezaþi setul în spatele operatorului. Sunteþi gata 
de pulverizare!

OBSERVAÞIE: Dacã duza trebuie schimbatã în timpul 
pulverizãrii, urmaþi Procedura de depresurizare 
(consultaþi manualul pulverizatorului). Opriþi compreso-
rul de aer ºi îndepãrtaþi-l uºor din ansamblul capac. 
Acest lucru va asigura depresurizarea rezervorului îna-
inte de schimbarea duzei. 

Sistemul este presurizat. Depresurizarea 
necorespunzãtoare va conduce la scurgerea materialu-
lui din furtun ºi la posibilã rãnire.

Întotdeauna opriþi ºi îndepãrtaþi încet compresorul de 
aer de pe ansamblul capac pentru a depresuriza siste-
mul înainte de eliminarea:

• Setului de furtunuri de pe pulverizator

• Setului de furtunuri din capac

• Capacului de pe rezervor

ti16507a

ti16521a

ti15425a

ATENÞIE

ti16510a
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Curãþare (Curãþare cu ali-
mentare)

Aceastã procedurã se referã doar la vopselele 
ºi lacurile arhitecturale pe bazã de apã.

Sistemul este presurizat. Depresurizarea 
necorespunzãtoare va conduce la scurgerea materialu-
lui din furtun ºi la posibilã rãnire.

Întotdeauna opriþi ºi îndepãrtaþi încet compresorul de 
aer de pe ansamblul capac pentru a depresuriza siste-
mul înainte de eliminarea:

• Setului de furtunuri de pe pulverizator

• Setului de furtunuri din capac

• Capacului de pe rezervor

1. Opriþi compresorul de aer ºi îndepãrtaþi-l uºor din 
ansamblul capac.

2. Îndepãrtaþi furtunul de aspiraþie ºi furtunul de scur-
gere din ansamblul capac.

3. Conectaþi piuliþa furtunului de aspiraþie la robinet 
sau la furtunul de grãdinã. Treceþi supapa de amor-
sare/depresurizare în poziþia sus ºi treceþi apã prin 
sistem în timp ce strângeþi pârghia de declanºare 
pânã când prin furtunul de scurgere iese apã 
curatã. Pentru cele mai bune rezultate, folosiþi apã 
fierbinte.

OBSERVAÞIE: Asiguraþi-vã cã îndreptaþi furtunul 
de scurgere cãtre un rezervor de deºeuri în timp ce 
strângeþi de pârghia de declanºare, pentru a evita 
scurgerea materialului ºi a apei.

4. Treceþi supapa de amorsare/depresurizare în 
poziþia jos. Pulverizaþi într-o zonã de deºeuri cu 
duza în poziþie inversã pânã când apa care iese 
este curatã. Treceþi supapa de amorsare/depresuri-
zare în poziþia sus ºi opriþi apa. 
Deconectaþi furtunul/robinetul de la furtunul de 
aspiraþie.

5. Îndepãrtaþi acumulatorul pulverizatorului sau 
deconectaþi pulverizatorul de la alimentare. 
Îndepãrtaþi ansamblul duzã de la pulverizator ºi 
clãtiþi. Reinstalaþi ansamblul duzã la pulverizator.

6. Îndepãrtaþi capacul de pe rezervor. Clãtiþi rezervorul 
sau aruncaþi cãmaºa. Dezasamblaþi capacul, con-
ducta de aspiraþie ºi filtrul ºi clãtiþi. OBSERVAÞIE: 
Urmaþi întotdeauna reglementãrile locale ºi 
naþionale privind eliminarea materialului. 

7. ªtergeþi orice exces de material de pe pãrþile 
externe ale pulverizatorului.

ATENÞIE

ti16510a

ti16505a

ti16513a

NOTÃ

Dacã furtunul de scurgere nu este bine curãþat, se 
poate bloca în urma acumulãrii vopselei. În acest caz, 
înlocuiþi setul de furtunuri.

ti17827a

ti17822a

ti17158a



Curãþare (Curãþare fãrã alimentare)

3A1811B 7

Curãþare (Curãþare fãrã ali-
mentare)

Aceastã procedurã se referã doar la vopselele 
ºi lacurile pe bazã de apã sau ulei (tip benzinã 
de vopsea).

Sistemul este presurizat. Depresurizarea 
necorespunzãtoare va conduce la scurgerea materialu-
lui din furtun ºi la posibilã rãnire.

Întotdeauna opriþi ºi îndepãrtaþi încet compresorul de 
aer de pe ansamblul capac pentru a depresuriza siste-
mul înainte de eliminarea:

• Setului de furtunuri de pe pulverizator

• Setului de furtunuri din capac

• Capacului de pe rezervor

1. Opriþi compresorul de aer ºi îndepãrtaþi-l uºor din 
ansamblul capac. 

2. Îndepãrtaþi ansamblul capac. Îndepãrtaþi ºi ºtergeþi 
conducta de aspiraþie ºi filtrul. 

3. Clãtiþi rezervorul sau aruncaþi cãmaºa. 

4. Umpleþi rezervorul cu lichid de curãþare ºi reataºaþi 
capacul cu conducta de aspiraþie ºi filtru. 

5. Îndepãrtaþi furtunul de scurgere de la capacul rezer-
vorului ºi îndreptaþi-l cãtre un recipient de deºeuri.

6. Cu supapa de amorsare/depresurizare în poziþia 
sus, strângeþi pârghia de declanºare ºi treceþi lichi-
dul din furtunul de aspiraþie (T) prin furtunul de scur-
gere (R) ºi în recipientul de deºeuri. 

7. Treceþi supapa de amorsare/depresurizare în 
poziþia jos. Pulverizaþi într-o zonã de deºeuri cu 
duza în poziþie inversã pânã când apa care iese 
este curatã. Treceþi supapa de amorsare/depresuri-
zare în poziþia sus. 

8. Îndepãrtaþi acumulatorul pulverizatorului sau 
deconectaþi pulverizatorul de la alimentare. 
Îndepãrtaþi ansamblul duzã de la pulverizator ºi 
clãtiþi. Reinstalaþi ansamblul duzã la pulverizator.

ATENÞIE

ti16510a

ti16527a

ti16524a

ti16525a

NOTÃ

Dacã furtunul de scurgere nu este bine curãþat, se 
poate bloca în urma acumulãrii vopselei. În acest caz, 
înlocuiþi setul de furtunuri.

ti17159a

ti16526a

R

T

Deºeuri

ti17827a

ti17822a
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9. Îndepãrtaþi capacul de pe rezervor. Clãtiþi rezervo-
rul. Dezasamblaþi capacul, conducta de aspiraþie ºi 
filtrul ºi clãtiþi. OBSERVAÞIE: Urmaþi întotdeauna 
reglementãrile locale ºi naþionale privind eliminarea 
materialului. 

10. ªtergeþi orice exces de material de pe pãrþile 
externe ale pulverizatorului.

Ajustarea curelei setului de 
purtat în spate
Pentru rezultate optime, ajustaþi cureaua în timp ce 
purtaþi setul cu rezervorul plin de material. Setul de pur-
tat în spate trebuie sã se potriveascã în mod confortabil 
ºi sã permitã miºcarea liberã pentru utilizarea facilã a 
echipamentului.

Curele umãr
Pentru a strânge: Trageþi în jos de curelele de umãr 
pentru a strânge în jurul umerilor ºi spatelui.

Pentru a slãbi: Ridicaþi opritoarele din plastic pentru a 
slãbi curelele de umãr.

Curea pentru mijloc
Trageþi de cureaua pentru mijloc pentru a strânge în 
jurul taliei.

Curea set de furtunuri
De îndatã ce setul pentru purtat în spate este confortabil 
ºi în siguranþã, treceþi setul de furtunuri peste umãr ºi 
strângeþi curelele cu velcro peste furtunuri pentru a le 
pãstra în poziþie. 

ti16694a

ti17600a

ti17823a
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Remedierea problemelor

Date tehnice

Problemã Cauzã Soluþie

Pulverizatorul se decalibreazã sau 
modelul de pulverizare este de slabã 
calitate

Nivelul materialului este scãzut Reumpleþi rezervorul ºi represurizaþi.

Procedura de amorsare este 
incorectã

Aºezaþi din nou setul de spate pe podea, þineþi 
pulverizatorul aproximativ la nivelul pieptului 
ºi amorsaþi pulverizatorul pânã când materia-
lul începe sã umple furtunul de scurgere 
(aproximativ 1 ft). Amorsaþi pulverizatorul timp 
de 20 secunde pentru a vã asigura cã nu aþi 
prins aer pe linie.

Racordurile nu sunt strânse ºi intrã 
aer

Opriþi ºi îndepãrtaþi uºor compresorul de aer. 
Strângeþi conexiunile de pe adaptorul pulveri-
zatorului, racordurile furtunului ºi capacul 
rezervorului. 

Nu existã presiune în rezervor sau 
presiunea este scãzutã

Înlocuiþi acumulatorul 9V din compresorul de 
aer.

Îndepãrtaþi ºi reinstalaþi capacul rezervorului.

Adaptorul pulverizatorului nu este 
instalat corect

Depresurizaþi, îndepãrtaþi adaptorul pulveriza-
torului ºi reinstalaþi. Asiguraþi-vã cã nu existã 
scurgeri de aer.

Instalaþi un nou set de furtunuri.

Garnituri lipsã Asiguraþi-vã cã fiecare garniturã este la locul 
ei (consultaþi pagina 2).

Rezervorul este înclinat ºi con-
ducta de aspiraþie ºi filtrul sunt 
expuse la aer.

Þineþi rezervorul în poziþie verticalã ºi 
amorsaþi din nou ProPack. 

Acumulatorul s-a descãrcat. Înlocuiþi acumulatorul.

Inelul de adaptare a pulverizatorului 
nu se monteazã la pulverizator.

Inelele O ale conductei de 
aspiraþie sunt uscate sau au acu-
mulat vopsea.

Ungeþi sau înlocuiþi inelele O cu setul 106553 
(nu este arãtat).

Iese material prin duzã când se 
încearcã înlocuirea/schimbarea duzei

Rezervorul este încã sub presiune Realizaþi Procedura de depresurizare 
(pagina 3). Opriþi compresorul de aer ºi 
îndepãrtaþi-l uºor din ansamblul capac. 

Sistem de pulverizare ProPack:
Presiune maximã de lucru 12 psi (0,83 bari, 0,083 MPa)

Greutate 5,1 lb (2,3 kg)

Interval temperaturi de depozitare 32° pânã la 122° F (0° pânã la 50° C)

Interval umiditate depozitare Umiditate relativã de la 0% la 95%, fãrã condens

Interval temperaturi de operare 40° pânã la 90° F (4° pânã la 32° C)

Acumulator:
Voltaj 9 V CC, alcalin

Durata de viaþã aproximativã a acumulatorului de 9V 5 ore

Dimensiuni:
ProPack în cutie 11 in. x 8 in. x 18 in. (28 cm x 20 cm x 46 cm)

Furtun (lungime) 60 in. (152 cm)
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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 echipamen-
tului 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, deteri-
orare 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 materiale-
lor 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 mano-
perei 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 rezo-
nabile, 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.

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.

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.
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