
3A1724H

Eksploatacja

Rêczny pistolet natryskowy do dok³adnego 
wykañczania

- - Przenośne urządzenie rozpylające do nanoszenia farb i powłok w budownictwie -
- Urządzenie nie jest dopuszczone do użytkowania w 

atmosferach wybuchowych lub miejscach zagrożonych wybuchem -
- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych -

Wszystkie modele:
Maksymalne ciœnienie robocze cieczy: 1700 psi 

(117 barów, 11,7 MPa)

ISTOTNE INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE 

BEZPIECZEÑSTWA

Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i 

instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz 

instrukcjach powiązanych. Należy zapoznać się z 

elementami sterowania i z zasadami właściwego 

użytkowania sprzętu. Zachować niniejsze instrukcje.

Model

16F887 

16H240 

16H241  

16H242 

16H243 

262612 

16H245 

16H829 

PL
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Wa¿ne informacje dla u¿ytkownika
Przed rozpoczêciem pracy z pistoletem nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ u¿ytkownika, w której znaleŸæ mo¿na komplet instrukcji dotycz¹cych 

prawid³owej obs³ugi urz¹dzenia oraz ostrze¿enia dotycz¹ce bezpieczeñstwa.

Gratulujemy! Zakupili Pañstwo wysokiej klasy pistolet natryskowy do farby wyprodukowany przez firmê Graco Inc. Pistolet ten stworzono w celu

zapewnienia wysokiej jakoœci pracy z wykorzystaniem wszystkich farb i pow³ok architektonicznych. Niniejsza karta informacyjna ma pomóc

u¿ytkownikowi poznaæ rodzaje materia³ów, które mo¿na stosowaæ w pistolecie. 

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na etykiecie na pojemniku i postępować

zgodnie z nimi, a także poprosić dostawcę o kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS). Naklejka na pojemniku oraz karta SDS

określają zawartość materiału oraz związane z nim konkretne środki ostrożności.

Farby, pow³oki oraz materia³y do czyszczenia mo¿na zasadniczo przypisaæ do nastêpuj¹cych trzech podstawowych kategorii: 

NA BAZIE WODY: Etykieta na pojemniku powinna informowaæ o tym, i¿ materia³ mo¿na usun¹æ za pomoc¹ wody z myd³em.

Materia³y tego rodzaju mog¹ byæ stosowane z zakupionym pistoletem natryskowym. Pistoletu NIE wolno czyœciæ za pomoc¹ ostrych

œrodków czyszcz¹cych, takich jak np. wybielacz. 

NA BAZIE OLEJU: Etykieta na pojemniku powinna informować o tym, iż materiał jest palny, i że można go czyścić za pomocą

benzyny lakowej lub rozcieńczalnika do farby. Temperatura zapłonu materiału określona w karcie SDS musi być wyższa niż 38°C

(100°F). Materiały tego rodzaju mogą być stosowane z zakupionym pistoletem natryskowym. Materiały na bazie oleju powinno się

stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z zapewnionym dopływem świeżego powietrza. Patrz

ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji. 

MATERIA£Y £ATWOPALNE: Materia³y te zawieraj¹ palne rozpuszczalniki, takie jak ksylen, toluen, naftê, keton etylowo-metylowy,

rozcieñczalnik do lakieru, aceton, denaturat oraz terpentynê. Etykieta na pojemniku powinna wskazywaæ, ¿e materia³ jest

£ATWOPALNY. Materia³y tego rodzaju mog¹ byæ stosowane z zakupionym pistoletem natryskowym. Materia³y na bazie oleju nale¿y

stosowaæ na zewn¹trz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dop³ywem œwie¿ego powietrza. Patrz ostrze¿enia dotycz¹ce

bezpieczeñstwa zawarte w niniejszej instrukcji. 

PISTOLETU NATRYSKOWEGO NIE NALE¯Y ZWRACAÆ DO SKLEPU! 
W przypadku problemów prosimy skontaktowaæ siê z dzia³em obs³ugi klienta firmy Graco pod 

adresem www.graco.com.
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Ostrze¿enia
Poni¿sze ostrze¿enia dotycz¹ instalacji, eksploatacji, konserwacji oraz naprawy urz¹dzenia. Znak wykrzyknika oznacza ostrze¿enie ogólne, zaœ 

symbol zagro¿enia oznacza wystêpowanie ryzyka zwi¹zanego z okreœlon¹ czynnoœci¹. Gdy te symbole pojawiają się w treści podręcznika lub 

etykietach ostrzeżenia, należy powrócić do niniejszych ostrzeżeń. W treœci niniejszej Instrukcji pojawiæ siê mog¹ symbole zagro¿eñ oraz 

ostrze¿enia zwi¹zane z okreœlonym produktem, które nie zosta³y zamieszczone w niniejszej czêœci.

Naprawa przewodu uziemiaj¹cego

W przypadku przerwania przewodu uziemiaj¹cego przy szpuli nale¿y 

wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: 

1. Odwin¹æ przewód ze szpuli i roz³o¿yæ szpulê, podwa¿aj¹c 

j¹ za pomoc¹ p³askiego œrubokrêtu.

2. Poluzowaæ œrubê na koñcówce i usun¹æ z³amany 

przewód. Zdj¹æ izolacjê z przewodu, w³o¿yæ przewód do 

koñcówki i dokrêciæ œrubê.

3. Z powrotem z³o¿yæ szpulê.

Jeœli przewód uziemiaj¹cy zostanie przerwany od strony wtyczki 

uziemiaj¹cej, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:

1. Zsun¹æ gumow¹ os³onê wtyczki i przesun¹æ j¹ po 

przewodzie.

2. Poluzowaæ œrubê i usun¹æ z³amany przewód. Wsun¹æ 

przewód uziemiaj¹cy bez os³ony i dokrêciæ œrubê.

3. Za³o¿yæ gumow¹ os³onê z powrotem na wtyczkê. 

OSTRZE¯ENIE
ZAGRO¯ENIE PO¯AREM I WYBUCHEM (UZIEMIENIE)

Niektóre materia³y na bazie oleju i materia³y ³atwopalne w wyniku natryskiwania mog¹ generowaæ ³adunek elektrostatyczny. £adunek 

ten stwarza zagro¿enie wybuchem i mo¿e spowodowaæ po¿ar. Pistolet natryskowy wyposa¿ony jest w przewód uziemiaj¹cy 

odprowadzaj¹cy ³adunek elektrostatyczny do wyjœcia uziemiaj¹cego. Pistolet i wszystkie obiekty znajduj¹ce siê w obszarze 

natryskiwania powinny zostaæ prawid³owo uziemione w celu ochrony przed wy³adowaniami elektrostatycznymi, iskrami i pora¿eniem 

pr¹dem.

• Podczas natryskiwania materia³ów ³atwopalnych lub materia³ów na bazie oleju, które mog¹ powodowaæ powstanie ³adunków 

elektrostatycznych, nale¿y pod³¹czyæ przewód uziemiaj¹cy.

• W przypadku pojawienia siê iskier lub pora¿enia pr¹dem nale¿y natychmiast przerwaæ pracê i pod³¹czyæ pistolet do prawid³owo 

uziemionego wyjœcia za pomoc¹ przewodu uziemiaj¹cego do³¹czonego do urz¹dzenia. 

INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE UZIEMIENIA

Przenieœæ pistolet natryskowy 

z obszaru natryskiwania do 

miejsca wolnego od zagro¿eñ. 

Pod³¹czyæ przewód 

uziemiaj¹cy do pistoletu.  

Odwin¹æ przewód ze szpuli i pod³¹czyæ go do 

prawid³owo uziemionego wyjœcia. 

Jeœli przewód uziemiaj¹cy jest zbyt krótki, aby 

dosiêgn¹³ wyjœcia, mo¿na skorzystaæ z 

przed³u¿acza trój¿y³owego z uziemieniem.

ti17082a

ti17080a

ti17081a



Ostrze¿enia 

4 3A1724H

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
ZAGRO¯ENIE PO¯AREM I WYBUCHEM 

£atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb znajduj¹ce siê w obszarze roboczym mog¹ ulec zap³onowi lub 

eksplodowaæ. W celu zapobiegniêcia po¿arom lub wybuchom, nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych instrukcji:

• Nie rozpylaæ p³ynów ³atwopalnych i palnych w przestrzeniach zamkniêtych.

• Zapewniæ dobr¹ wentylacjê przestrzeni, w której odbywa siê natryskiwanie. Utrzymywaæ odpowiedni przep³yw œwie¿ego 

powietrza w tej przestrzeni.

• Farba lub rozpuszczalnik przep³ywaj¹ce przez urz¹dzenie mog¹ powodowaæ powstanie ³adunku elektrostatycznego. 

Elektrycznoœæ statyczna stwarza ryzyko po¿aru lub wybuchu w obecnoœci oparów farby lub rozpuszczalnika. Pistolet i 

wszystkie obiekty znajduj¹ce siê w obszarze natryskiwania powinny zostaæ prawid³owo uziemione w celu ochrony przed 

wy³adowaniami elektrostatycznymi, iskrami i pora¿eniem pr¹dem.

• Podczas natryskiwania materia³ów ³atwopalnych lub materia³ów na bazie oleju, które mog¹ powodowaæ powstanie ³adunków 

elektrostatycznych, nale¿y pod³¹czyæ przewód uziemiaj¹cy. Patrz Instrukcje dotycz¹ce uziemienia, strona 3.

• W przypadku pojawienia siê iskier lub pora¿enia pr¹dem nale¿y natychmiast przerwaæ pracê i pod³¹czyæ pistolet do 

prawid³owo uziemionego wyjœcia za pomoc¹ przewodu uziemiaj¹cego do³¹czonego do urz¹dzenia.

• Nie natryskiwaæ materia³ów ³atwopalnych i palnych w pobli¿u otwartych p³omieni albo Ÿróde³ zap³onu, np. papierosów, silników 

zewnêtrznych i urz¹dzeñ elektrycznych.

• W obszarze natryskiwania nie korzystaæ z prze³¹czników œwiat³a, silników lub podobnych produktów generuj¹cych iskry.

• Nie wolno palić w obszarze natryskiwania ani natryskiwać w miejscach, w których występują płomienie oraz iskry.

• Obszar natryskiwania nale¿y utrzymywaæ w stanie czystym, bez pojemników z farbami lub rozpuszczalnikami, szmat i innych 

palnych materia³ów.

• Należy sprawdzić skład natryskiwanych farb i rozpuszczalników. Zapoznać się z kartami charakterystyki substancji 

niebezpiecznej (SDS) oraz etykietami dostarczonymi z farbami i rozpuszczalnikami. Należy postępować zgodnie z 

instrukcjami bezpieczeństwa producenta farby i rozpuszczalników.

• Na miejscu znajdowaæ siê powinien sprawny sprzêt gaœniczy.

RYZYKO WSTRZYKNIÊCIA PODSKÓRNEGO 

Rozpylany pod wysokim ciœnieniem strumieñ mo¿e spowodowaæ wstrzykniêcie toksyn do cia³a i w wyniku tego powa¿ne obra¿enia 

cia³a. W takim wypadku nale¿y natychmiast zwróciæ siê o pomoc medyczn¹ do chirurga.

• Pistoletu nie wolno nakierowywaæ na osoby ani zwierzêta, nie wolno ich równie¿ natryskiwaæ.

• Nie zbli¿aæ d³oni ani innych czêœci cia³a do dyszy wylotowej. Nie nale¿y na przyk³ad podejmowaæ próby zatrzymania wycieku 

¿adn¹ czêœci¹ cia³a.

• Kiedy urz¹dzenie nie jest wykorzystywane, za³o¿ona powinna byæ blokada spustu. Sprawdziæ prawid³owoœæ dzia³ania blokady 

spustu.

• Zawsze nale¿y zak³adaæ os³onê koñcówki rozpylaj¹cej. Nie wykonywaæ natryskiwania, gdy os³ona koñcówki rozpylaj¹cej nie 

znajduje siê na swoim miejscu.

• Zachowywaæ ostro¿noœæ podczas czyszczenia i zmiany koñcówek rozpylaj¹cych. W przypadku zatkania siê koñcówki 

rozpylaj¹cej podczas natryskiwania nale¿y, przed odwróceniem albo zdjêciem koñcówki w celu wyczyszczenia, zmniejszyæ 

ciœnienie zgodnie z Procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia.

• Nie pozostawiaæ urz¹dzenia pod³¹czonego do zasilania albo znajduj¹cego siê pod ciœnieniem bez nadzoru. Kiedy urz¹dzenie 

nie jest wykorzystywane, nale¿y postêpowaæ zgodnie z Procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia i za³o¿yæ blokadê spustu.

• Sprawdziæ, czy czêœci nie zosta³y uszkodzone. Wymieniæ wszelkie uszkodzone elementy na oryginalne czêœci firmy Graco.

• System mo¿e wytwarzaæ ciœnienie 1700 psi. Stosowaæ czêœci zamienne i akcesoria o parametrach znamionowych na 

poziomie minimum 1700 psi.

• Spust można odblokować wyłącznie podczas natryskiwania — w każdej innej sytuacji należy go zablokować. Sprawdzić, czy 

blokada spustu działa prawidłowo. Nie przenosić urządzenia, trzymając palec na spuście.

• Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y sprawdziæ pewnoœæ zamocowania wszystkich po³¹czeñ.

• Poznaæ sposób szybkiego zatrzymania urz¹dzenia i spuszczenia ciœnienia. Zapoznaæ siê dok³adnie z elementami sterowania.

ZAGRO¯ENIA WYNIKAJ¥CE Z NIEPRAWID£OWEGO U¯YCIA URZ¥DZENIA

Niew³aœciwe stosowanie sprzêtu mo¿e prowadziæ do œmierci lub kalectwa.

• Podczas malowania należy zawsze korzystać z odpowiednich rękawic, osłony oczu i aparatu oddechowego lub maski.

• Nie wolno uruchamiać urządzenia ani wykonywać natryskiwania w pobliżu dzieci. Dzieci nie powinny zbliżać się do 

urządzenia.

• Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby, których zdolności umysłowe i fizyczne umożliwiają przestrzeganie instrukcji 

korzystania z urządzenia.

• Nie wolno przekraczać normalnego zasięgu ani stawiać urządzenia na niestabilnym podłożu. Należy zachowywać dobrą 

postawę i równowagę.

• Należy utrzymywać koncentrację i skupić się na wykonywanej czynności.

• Nie obsługiwać sprzętu w stanie zmęczenia ani pod wpływem substancji odurzających lub alkoholu.

• Wszelkie pęknięte, złamane i brakujące części należy bezzwłocznie wymieniać na oryginalne części firmy Graco. Patrz lista 

części, strona 21.

• Nie zmieniać ani nie modyfikować sprzętu. Zmiany lub modyfikacje mogą powodować unieważnienie aprobat oraz stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa.

• Upewnić się, że sprzęt pracuje zgodnie z parametrami znamionowymi i jest dopuszczony do użytkowania w środowisku, w 

którym jest stosowany.
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ZAGRO¯ENIA WYNIKAJ¥CE Z U¯YWANIA AKUMULATORA

Nieprawid³owe korzystanie z akumulatora mo¿e doprowadziæ do wycieku z niego albo wybuchu, spowodowaæ oparzenia b¹dŸ 

eksplozjê. Zawartoœæ otwartego akumulatora mo¿e spowodowaæ powa¿ne podra¿nienia i/albo oparzenia chemiczne. W razie 

kontaktu ze skór¹, zmyæ wod¹ z myd³em. W przypadku dostania się substancji do oczu spłukiwać wodą przynajmniej przez 15 

minut i zwrócić się niezwłocznie o pomoc medyczną.

• Akumulator można wymieniać wyłącznie w miejscu o dobrej wentylacji i z dala od materiałów łatwopalnych lub palnych, w tym 

farb i rozpuszczalników.

• Gdy akumulator nie jest używany, należy przechowywać go z dala od metalowych przedmiotów takich jak klucze, gwoździe, 

śruby i inne metalowe przedmioty, które mogą doprowadzić do zwarcia styków akumulatora. 

• W przypadku natryskiwania materia³ów ³atwopalnych nale¿y korzystaæ wy³¹cznie z akumulatora SlimLine 16G610 firmy 

Graco. Podczas natryskiwania materia³ów ³atwopalnych nie wolno stosowaæ akumulatora Premium 16D558 firmy Graco.

• Nie wrzucaæ do ognia.

• £adowaæ tylko za pomoc¹ ³adowarki zatwierdzonej przez firmê Graco, wymienionej w niniejszej Instrukcji obs³ugi.

• Nie wolno przechowywać w temperaturze poniżej 32°F (0°C) lub powyżej 113°F (45°C).

• Nie wolno użytkować w temperaturze poniżej 40°F (4°C) lub powyżej 90° F (32°C).

• Nie nara¿aæ akumulatora na dzia³anie wody ani deszczu.

• Akumulatora nie wolno rozbieraæ na czêœci, rozgniataæ ani przebijaæ.

• W zakresie utylizacji postêpowaæ zgodnie z rozporz¹dzeniami i przepisami lokalnymi.

ZAGRO¯ENIA PORA¯ENIEM PR¥DEM, PO¯AREM I WYBUCHEM ZE STRONY £ADOWARKI

Nieprawid³owy monta¿ lub u¿ytkowanie mog¹ spowodowaæ pora¿enie pr¹dem elektrycznym, po¿ar lub wybuch.

• Akumulator można ładować wyłącznie w miejscu o dobrej wentylacji i z dala od materiałów łatwopalnych lub palnych, w tym 

farb i rozpuszczalników.

• Nie wolno ładować akumulatora na powierzchniach palnych lub łatwopalnych.

• Nie wolno zostawiać akumulatora bez nadzoru podczas ładowania. 

• Po zakończeniu ładowania należy natychmiast odłączyć ładowarkę i wyjąć akumulator.

• Należy ładować tylko akumulatory zatwierdzone do użytku przez Graco wymienione w tej instrukcji; w przypadku innych 

akumulatorów może dojść do wybuchu.

• Używać wyłącznie w suchych miejscach. Nie narażać na działanie wody ani deszczu.

• Nie wolno używać pękniętej lub uszkodzonej ładowarki.

• Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy wymienić ładowarkę lub przewód, w zależności od modelu. 

• Nie wolno wkładać na siłę akumulatorów do ładowarki.

• Podczas używania ładowarki na zewnątrz należy wybrać suche miejsce i używać przedłużacza przeznaczonego do użytku na 

zewnątrz pomieszczeń.

• Przed czyszczeniem należy wyjąć ładowarkę z gniazdka.

• Przed podłączeniem akumulatora do ładowarki należy zadbać, aby jej powierzchnia zewnętrzna była czysta i sucha.

• Nie podejmować próby ładowania baterii nieprzeznaczonych do ładowania.

• Nie wolno rozmontowywać ładowarki. Gdy ładowarka wymaga serwisowania lub naprawy, należy ją dostarczyć do 

autoryzowanego centrum serwisowego. 

ZAGRO¯ENIA ZWI¥ZANE Z CIŒNIENIOWYMI ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI

U¿ywanie p³ynów, które nie s¹ przeznaczone do kontaktu z aluminium w urz¹dzeniach ciœnieniowych, mo¿e spowodowaæ siln¹ 

reakcjê chemiczn¹ i doprowadziæ do rozerwania urz¹dzenia. Niezastosowanie siê do niniejszego ostrze¿enia prowadziæ mo¿e do 

zgonu, powstania powa¿nych obra¿eñ cia³a lub uszkodzenia mienia.

• Nie stosowaæ 1,1,1-trójchloroetanu, chlorku metylenu, innych fluorowcowanych rozpuszczalników wêglowodorowych lub 

p³ynów zawieraj¹cych takie rozpuszczalniki.

• Nie stosować wybielacza chlorowego.

• Wiele innych p³ynów mo¿e zawieraæ substancje chemiczne, które mog¹ reagowaæ z aluminium. Informacje na temat 

zgodnoœci uzyskaæ mo¿na u dostawcy materia³ów.

ZAGRO¯ENIE SPOWODOWANE TOKSYCZNYM DZIA£ANIEM P£YNÓW LUB OPARÓW 

Toksyczne p³yny lub opary, w przypadku przedostania siê do oka lub na powierzchniê skóry, inhalacji albo po³kniêcia, mog¹ 

prowadziæ do powa¿nych obra¿eñ cia³a lub zgonu.

• Zapoznać się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS), aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 

stosowanych cieczy.

• Niebezpieczne p³yny nale¿y przechowywaæ w odpowiednich pojemnikach, a ich utylizacja musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi 

wytycznymi.

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

W celu zabezpieczenia przed powa¿nymi obra¿eniami, w tym uszkodzeniem wzroku, s³uchu, wdychaniem truj¹cych oparów oraz 

oparzeniami, nale¿y w czasie u¿ytkowania, wykonywania czynnoœci serwisowych oraz przebywania w obszarze roboczym 

urz¹dzenia stosowaæ w³aœciwe œrodki ochrony osobistej. Obejmuj¹ one miêdzy innymi:

• Œrodki ochrony oczu oraz s³uchu. 

• Aparaty oddechowe, odzie¿ ochronn¹ oraz rêkawice zgodne z zaleceniami producenta p³ynu oraz rozpuszczalnika.

SPIS CALIFORNIA PROPOSITION 65 

Produkt zawiera substancję chemiczną, rozpoznaną przez stan Kalifornia jako powodującą raka, wady okołoporodowe lub inne 

wady rozrodcze. Po zakończonej pracy należy umyć ręce.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
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Identyfikacja czêœci

*UWAGA: Filtr koñcówki rozpylaj¹cej ma gwint odwrotny. Przekrêciæ w lewo (lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aby 

dokrêciæ, przekrêciæ w prawo (lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby poluŸniæ.

FE
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LM

J

P N

ti16696b

W

T
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R

Q

A
Zespó³ koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony do dok³adnego 

wykañczania

*B Filtr koñcówki rozpylaj¹cej (z gwintem odwrotnym)

C Elastyczna rura ss¹ca

D Pokrêt³o regulacji ciœnienia

E Zawór zalewania/nadmiarowy

F Wtyczka uziemiaj¹ca

G Akumulator SlimLine

H Przycisk zwalniania akumulatora

J Lampka wskaŸnikowa

K Spust

L Blokada spustu

M Knot roz³adowuj¹cy statycznoœæ

N Prze³¹cznik prêdkoœci (silnika)

P Wtyczka zaworu wyjœciowego

Q Uruchomienie / Storage Kit

R Bateria litowo-jonowa Ładowarka

S Zamiennik Liner Cup (10 Pack)

T Lid Cup

W Case Storage
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Akumulator i ładowarka

• Akumulatory litowe: Akumulatory są praktycznie 

bezobsługowe. Można je stosować przy dowolnym poziomie 

naładowania, bez powodowania efektu pamięci.

• Funkcje ochrony akumulatora: Akumulator został 

zaprojektowany z uwzględnieniem funkcji ochrony, mających na 

celu maksymalizację jego okresu eksploatacji. W przypadku 

zatrzymania się urządzenia natryskowego podczas pracy należy 

w celu określenia właściwych działań sprawdzić kontrolki 

urządzenia natryskowego oraz akumulatora.

• Czas pracy akumulatora: W celu maksymalizacji czasu pracy 

akumulatora należy natryskiwać, stosując niższe ciśnienia, 

większe końcówki, gęstsze materiały oraz niższe temperatury.

• Ładowanie gorącego lub zimnego akumulatora: Akumulator 

można od razu umieścić w ładowarce. Ładowanie będzie 

możliwe dopiero wtedy, gdy temperatura akumulatora znajdzie 

się w dopuszczalnym zakresie. Ładowanie rozpocznie się 

automatycznie, gdy temperatura akumulatora znajdzie się w 

dopuszczalnym zakresie.

• Eksploatacja akumulatora przy niskich temperaturach: 

Akumulator można stosować w niskich temperaturach. Jeśli 

jednak kontrolka urządzenia natryskowego będzie wskazywała 

zbyt niską temperaturę akumulatora, można go ogrzać, używając 

przez minutę urządzenia natryskowego w trybie zalewania wodą. 

Po ogrzaniu akumulatora do temperatury wymaganej do pracy 

urządzenie natryskowe będzie działało prawidłowo.

• Przechowywanie akumulatora: W celu maksymalizacji czasu 

pracy akumulatora, należy go, gdy nie jest używany, 

przechowywać w stanie pełnego naładowania, w temperaturze 

wynoszącej 0–22°C (32–70°F), w środowisku o niskiej 

wilgotności. Akumulator należy przechowywać w stanie pełnego 

naładowania.

• Wymiana akumulatora Jeśli po pełnym naładowaniu akumulatora 

wystarcza on do natryśnięcia nie więcej niż jednego kubła 

materiału lub urządzenie natryskowe nie działa, konieczna jest 

wymiana akumulatora.

Utylizacja akumulatora

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci. Aby znaleźć placówkę zajmującą się recyklingiem w Stanach 

Zjednoczonych i Kanadzie, należy zadzwonić pod numer 1-800-822-8837 lub odwiedzić witrynę 

www.call2recyle.org.

£adowanie akumulatora

Początkowo akumulatory są częściowo naładowane w celu 

zapewnienia optymalnego okresu ich eksploatacji i wymagają 

naładowania przed pierwszym użyciem. Naładowanie 

wyładowanego akumulatora do 80% trwa około 45 minut, po 

tym czasie jest on gotowy do użycia. Pełne naładowanie 

wyładowanego akumulatora zajmuje w przybliżeniu 75 minut.

1. Umieścić akumulator w suchym miejscu o dobrej 

wentylacji i z dala od materiałów łatwopalnych lub 

palnych, w tym farb i rozpuszczalników.

ti25930a

Akumulator można wymieniać i ładować wyłącznie w miejscu 

o dobrej wentylacji i z dala od materiałów łatwopalnych lub 

palnych, w tym farb i rozpuszczalników.
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2. Pod³¹czyæ ³adowarkê do gniazda elektrycznego i wsun¹æ 

w ni¹ akumulator (po 5 sekundach zapali siê œwiat³o).

3. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, należy 

natychmiast odłączyć ładowarkę od źródła prądu i wyjąć 

akumulator z ładowarki. 

Lampki wskaŸnikowe stanu ³adowarki

UWAGA: Gdy ładowarka jest podłączona, kontrolki stanu ładowarki, zanim zgasną, migają kilkakrotnie na przemian 

na zielono i czerwono, wskazując, że ładowarka jest gotowa do ładowania akumulatora. 

WskaŸnik stanu pistoletu natryskowego

*UWAGA: WskaŸnik stanu pistoletu natryskowego œwieci siê przez 10 sekund od zwolnienia spustu.

ti14990a

ti16706a

Etykieta Wygl¹d Opis

Ci¹g³e zielone œwiat³o Wskazuje stan pełnego naładowania. Akumulator jest gotowy do użycia. 

Migaj¹ce zielone œwiat³o
Akumulator jest ³adowany, stan na³adowania w 80%. 

Akumulator jest gotowy do u¿ycia.

Migaj¹ce czerwone 

œwiat³o

Akumulator ³aduje siê, stan na³adowania poni¿ej 80%. 

Akumulator NIE jest gotowy do u¿ycia.

Ci¹g³e czerwone œwiat³o
Akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny, aby go ładować. Wyjąć akumulator i 

poczekać, aż się ochłodzi/ogrzeje przed ładowaniem.

Migające na przemian 

zielone/czerwone 

kontrolki

Jeśli kontrolki przestaną migać po wyjęciu akumulatora, akumulator należy 

wymienić. Jeśli kontrolki migają po wyjęciu akumulatora, należy wymienić 

ładowarkę.

Œwiat³o* Wygl¹d Opis

brak œwiat³a Normalne dzia³anie.

ci¹g³e czerwone Niski stan akumulatora wymagaj¹cy na³adowania albo zbyt niska 

temperatura akumulatora wymagaj¹ca ogrzania przed rozpoczêciem 

natryskiwania.

migaj¹ce czerwone Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub dosz³o do zatkania koñcówki 

rozpylaj¹cej. 

Patrz Rozwi¹zywanie problemów, strona 26.

ti25925a

ti25926a

ti25927a

ti25928a

ti25929a

ti16707a
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Wspólne procedury

Blokada spustu

Pozycja zaworu zalewania/ 

nadmiarowego

Procedura usuwania nadmiaru 

ciœnienia

4. W³¹czyæ blokadê spustu. 

5. Ustawiæ zawór zalewania/nadmiarowy w pozycji DO 

GÓRY w celu spuszczenia ciœnienia.

Pozycja koñcówki rozpylaj¹cej

Przy ka¿dorazowym zatrzymaniu urz¹dzenia, nale¿y 

zak³adaæ blokadê spustu, aby zapobiec przypadkowemu 

w³¹czeniu pistoletu d³oni¹ lub w wyniku upadku b¹dŸ 

uderzenia. 

ti14994a

Spust zablokowany

Spust odblokowany

ti14995a

(widoczny jest czerwony pierœcieñ)

ti16698a

ti16699a

Pozycja W GÓRÊ
(do zalewania i spuszczania

Pozycja W DÓ£
(Gotowoœæ do natryskiwania)

ti14999a

ciœnienia pompy)

ti16700a

ti16701a

Nie uruchamiaæ urz¹dzenia ani nie wykonywaæ natryskiwania 

w pobli¿u dzieci. Pistoletu nie wolno nakierowywaæ na osoby 

ani zwierzêta, nie wolno ich równie¿ natryskiwaæ. Rêce oraz 

inne czêœci cia³a trzymaæ z dala od przedniej czêœci pistoletu. 

Nie nale¿y na przyk³ad podejmowaæ próby zatrzymania 

wycieku ¿adn¹ czêœci¹ cia³a.

Urządzenie natryskowe wytwarza podczas pracy ciśnienie 

wewnętrzne wynoszące 11,7 MPa (117,2 bar, 1700 psi). W 

celu zatrzymania natryskiwania oraz przed czyszczeniem, 

sprawdzaniem, serwisowaniem lub przenoszeniem 

urządzenia należy postępować zgodnie z niniejszą 

Procedurą odciążania, aby zapobiec poważnym obrażeniom 

ciała.

Przed regulacj¹ pozycji koñcówki rozpylaj¹cej nale¿y 

ka¿dorazowo wykonaæ Procedurê usuwania nadmiaru 

ciœnienia.

ti16699a

ti14999a

ti16700a

Koñcówka skierowana 

(pozycja NATRYSK)

Koñcówka odwrócona
(pozycja UDRA¯NIANIE)

ti14991ati14985a

ti15510a

ti16992a ti14991a

ti15510a

do przodu
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Ustawianie prze³¹cznika prêdkoœci 

(prêdkoœæ silnika)

1. Czas pracy akumulatora mo¿na wyd³u¿yæ dziêki niskiej 

prêdkoœci silnika, jeœli wystarczy ona do poprawnego 

natryskiwania. 

2. W razie koniecznoœci, aby osi¹gn¹æ odpowiedni¹ jakoœæ 

natryskiwania, prze³¹czyæ pistolet na wy¿sz¹ prêdkoœæ.

Regulacja ciœnienia

1. Aby zmniejszyæ iloœæ farby wykraczaj¹cej poza obszar 

natryskiwania, nale¿y pracowaæ przy najni¿szym ciœnieniu 

pozwalaj¹cym uzyskaæ odpowiedni¹ jakoœæ natrysku.

2. Na³o¿yæ warstwê próbn¹ i wyregulowaæ ciœnienie w celu 

osi¹gniêcia odpowiedniego pokrycia.

3. Zbyt niskie ciœnienie mo¿e spowodowaæ, i¿ niektóre 

materia³y nie zostan¹ rozpylone. Przekrêciæ pokrêt³o 

regulacji ciœnienia w górê.

Przełącznik 

ti16731a

Niska prêdkoœæ Wysoka prêdkoœæ

regulacji 

prędkości’ 

Ciœnienie minimalne Ciœnienie maksymalne

ti16705a
ti16704a
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Instalacja

Elastyczna rura ss¹ca

Pistolet wyposa¿ony jest w rurê ss¹c¹, któr¹ mo¿na 

dostosowaæ do natryskiwania wielokierunkowego. 

Natryskiwanie sufitów, œcian i listew 
wieñcz¹cych

Podczas natryskiwania sufitu albo œcian ustawiæ ko³nierz rury 

ss¹cej z przodu kubka na materia³.

Natryskiwanie pod³óg i list 
przypod³ogowych

Podczas natryskiwania pod³ogi ustawiæ ko³nierz rury ss¹cej z 

ty³u kubka na materia³.

UWAGA: Gdy pistolet natryskowy zostanie nachylony pod 

zbyt du¿ym k¹tem, rura ss¹ca utraci kontakt z materia³em i 

natryskiwanie zostanie zatrzymane. 

£atwopalne opary (np. pochodz¹ce z rozpuszczalników i 

farb) znajduj¹ce siê w obszarze roboczym mog¹ ulec 

zap³onowi lub eksplodowaæ.

Patrz Instrukcje dotycz¹ce uziemienia, strona 3.

Nie rozpylaæ p³ynów ³atwopalnych i palnych w przestrzeniach 

zamkniêtych.

Zapewniæ dobr¹ wentylacjê przestrzeni, w której odbywa 

siê natryskiwanie.Utrzymywaæ odpowiedni przep³yw 

œwie¿ego powietrza w tej przestrzeni.

WA¯NA INFORMACJA

Pistoletu NIE wolno czyœciæ za pomoc¹ ostrych œrodków 

czyszcz¹cych, takich jak np. wybielacz. Stosowanie tych 

œrodków czyszcz¹cych spowoduje uszkodzenie pistoletu. 

WA¯NA INFORMACJA

Materia³ami przeznaczonymi do stosowania w 

pistolecie NIE nale¿y potrz¹saæ. Potrz¹sanie niektórymi 

lakierami i emaliami powoduje powstanie w nich 

pêcherzyków powietrza, które mog¹ negatywnie wp³yn¹æ na 

jakoœæ pracy pistoletu. Wymieszaæ materia³ albo sprawdziæ 

zalecenia producenta materia³u do natryskiwania.  

ti16710a

ti16709a

ti16711a
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Instalacja pistoletu

Pistolet natryskowy jest dostarczany z fabryki z niewielk¹ 

iloœci¹ materia³u do prób w uk³adzie. Wa¿ne jest, aby przed 

pierwszym u¿yciem materia³ ten usun¹æ z pistoletu:

1. Wype³niæ pojemnik na materia³ wod¹ lub odpowiednim 

rozpuszczalnikiem, na³o¿yæ go na pistolet i dokrêciæ 

rêcznie.

2. Ustawiæ zawór zalewania/nadmiarowy w pozycji DO 

GÓRY, a nastêpnie przytrzymaæ spust przez 10 sekund.

3. Ustawiæ zawór zalewania/nadmiarowy W DÓ£ do pozycji 

do natryskiwania.

4. Odwróciæ koñcówkê rozpylaj¹c¹ do pozycji 

UDRA¯NIANIE i w³¹czyæ pistolet natryskowy na 10 s, 

kieruj¹c go do pojemnika na odpady.

5. W³¹czyæ blokadê spustu i przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy DO GÓRY w celu spuszczenia 

ciœnienia. 

6. Odkrêciæ i zdj¹æ kubek na materia³.

7. Wy³¹czyæ blokadê spustu, przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy W DÓ£, przytrzymaæ pistolet 

natryskowy nieco ponad kubkiem i poci¹gn¹æ spust w 

celu usuniêcia p³ynu z pompy.

8. Aby zakoñczyæ usuwanie materia³u, ustawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy w pozycji DO GÓRY i nacisn¹æ 

spust. 

9. Usun¹æ materia³ z kubka.

ti14992a

ti16712a

ti14999ati16700a

ti15425a

ti16701a

ti15491

ti16713a
ti14991a

ti14999ati14994a
ti16699a ti16700a

ti15478a

ti16714a
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Rozpoczynanie nowego zadania 

(lub uzupe³nianie kubka)

1. W³¹czyæ blokadê spustu i przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy DO GÓRY w celu spuszczenia 

ciœnienia. 

2. Za³o¿yæ wk³adkê do kubka na materia³, nape³niæ kubek 

materia³em i nakrêciæ go na pistolet natryskowy.

3. W celu zalania pompy wy³¹czyæ blokadê spustu i 

przycisn¹æ spust pistoletu na 10 sekund. Nastêpnie 

zwolniæ spust i przestawiæ zawór zalewania/nadmiarowy 

W DÓ£ do pozycji do natryskiwania.

4. Ustawiæ koñcówkê rozpryskuj¹c¹ w pozycji 

UDRA¯NIANIE i natryskiwaæ miejsce na odpady przez 

piêæ sekund. 

5. Przestawiæ zawór zalewania/nadmiarowy DO GÓRY w 

celu spuszczenia ciœnienia. Nastêpnie ponownie ustawiæ 

koñcówkê w pozycji do natryskiwania. UWAGA: 

Niewykonanie tej operacji mo¿e skutkowaæ niew³aœciw¹ 

jakoœci¹ natryskiwania. 

UWAGA: Jeœli nie dojdzie do zalania, patrz 

Alternatywna metoda zalewania (strona 23).

Tabela wyboru koñcówki odwróconej

W przypadku rozpylania materia³ów ³atwopalnych lub 

palnych:

• Nale¿y podczas uzupe³niania kubka przenieœæ ca³y 

pistolet w miejsce wolne od zagro¿eñ.

• Kubek musi byæ podczas uzupe³niania uziemiony.

• W okresach pomiêdzy uzupe³nieniami pojemniki na 

materia³ musz¹ byæ przykryte.

ti14999ati14994ati16699a
ti16700a

ti15474a

ti16715a

ti15418a ti15425ati14995ati16698a
ti16701ati16716a

Materia³y i koñcówki do dok³adnego wykañczania

Szerokoœæ 

strumienia 

Bejce 

o NISKIEJ 

gêstoœci

Lakiery o 

ŒREDNIEJ 

gêstoœci, 

przezroczyste

Emalie 

GÊSTE

4 cale 

(10 cm)
208 210

6 cali

(15 cm)
308 310 312

8 cali

(20 cm)
410 412

Stosowaæ do wszystkich materia³ów do dok³adnego 

wykañczania, w tym rozpuszczalników gor¹cych.

ti14991a ti14985ati15491a
ti14991a

ti16713a

ti16700a

ti16992a
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Instalowanie zespo³u koñcówki 

rozpylaj¹cej/os³ony (jeœli nie zosta³ 

on zainstalowany)

UWAGA:Stosowaæ wy³¹cznie zestawy koñcówki 

rozpylaj¹cej/os³ony do dok³adnego wykañczania firmy Graco.

1. W³¹czyæ blokadê spustu i przestawiæ zawór zalewania/ 

nadmiarowy DO GÓRY w celu spuszczenia ciœnienia. 

2. Zamontowaæ filtr w zestawie koñcówki rozpylaj¹cej/ 

os³ony. UWAGA: Zespó³ filtra ma gwint odwrotny. Aby 

za³o¿yæ filtr, nale¿y przekrêciæ go w lew¹ stronê (lub w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Aby 

go wyj¹æ, nale¿y przekrêciæ go w praw¹ stronê (lub w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).

3. Wkrêciæ zespó³ koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony do pistoletu 

natryskowego. Nakrêciæ nakrêtkê zabezpieczaj¹c¹ na 

pistolet do ca³kowitego zazêbienia. Nakrêtki nie nale¿y 

przekrêcaæ zbyt mocno.

Rozpoczêcie pracy z zastosowaniem 

technik podstawowych

Przed rozpoczêciem pracy nale¿y na kawa³ku tektury 

przeæwiczyæ poni¿sze podstawowe techniki natryskiwania.

• Przytrzymaæ pistolet w odleg³oœci 10 cali (25 cm) od 

powierzchni i nakierowaæ go prosto na powierzchniê. 

Odchylenie pistoletu od k¹ta prostego spowoduje 

nierównomierne wykoñczenie.

• Zgi¹æ przegub w celu utrzymywania prostopad³ego 

u³o¿enia pistoletu natryskowego. Zmiana pozycji pistoletu 

z ustawienia prostopad³ego do natryskiwania pod k¹tem 

spowoduje nierównomierne wykoñczenie. 

UWAGA: Szybkoœæ przemieszczania pistoletu natryskowego 

ma wp³yw na nak³adanie rozpylanego strumienia. Jeœli 

wystêpuj¹ pulsacje materia³u, pistolet jest przemieszczany 

zbyt szybko. Jeœli materia³ spada kroplami, pistolet jest 

przemieszczany zbyt wolno. Patrz Rozwi¹zywanie 

problemów, strona 26.

Operowanie spustem pistoletu 

natryskowego
Spust nale¿y poci¹gn¹æ po rozpoczêciu ruchu. Zwolniæ spust 

przed zakoñczeniem ruchu. Pistolet musi byæ 

przemieszczany, gdy spust jest poci¹gany i zwalniany.

Nakierowywanie pistoletu 

natryskowego
Wymierzyæ koñcówkê rozpylaj¹c¹ pistoletu w doln¹ krawêdŸ 

poprzedniego ruchu, nak³adaj¹c na siebie po³owy kolejnych 

ruchów.

WA¯NA INFORMACJA

Upewniæ siê, czy filtr jest dok³adnie przykrêcony do zespo³u 

koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony, aby zapobiec uszkodzeniom. 

Jeœli filtr jest uszkodzony, nie nale¿y korzystaæ z 

urz¹dzenia, gdy¿ mo¿e mieæ to negatywny wp³yw na jego 

pracê.

WA¯NA INFORMACJA

Koñcówka jest w sposób trwa³y przymocowana do zespo³u 

koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony. Próba wymontowania 

spowoduje uszkodzenie zespo³u.

ti14999ati14994a
ti16699a

ti16700a

ti14775a
ti14775a

ti14997a
ti16717a

10 cali
(25 cm)

równomierne

wykoñczenie

grube

cienkie

nierównomierne
wykoñczenie

ti14780a

ti16712a

równomierne wykoñczenie cienkie grube cienkie

ti16720ati16718a

ti14988a

Rozpocz¹æ ruch Nacisn¹æ spustZwolniæ spust

ti16719a

ti14782a

ti16949a

ti16950ati16722a
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Udra¿nianie zespo³u koñcówki 

rozpylaj¹cej/os³ony

1. W celu udro¿nienia koñcówki rozpylaj¹cej w³¹czyæ 

blokadê spustu i poci¹gn¹æ zawór nadmiarowy DO 

GÓRY, aby spuœciæ ciœnienie.

2. Odwróciæ koñcówkê rozpylaj¹c¹ do pozycji 

UDRA¯NIANIE.

3. Wycelowaæ pistolet w kierunku miejsca na odpady, 

zwolniæ blokadê spustu i przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy W DÓ£ do pozycji do 

natryskiwania. Poci¹gn¹æ spust w celu usuniêcia zatoru.

4. W³¹czyæ blokadê spustu. Przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy DO GÓRY w celu spuszczenia 

ciœnienia oraz odwróciæ koñcówkê rozpylaj¹c¹ z 

powrotem do po³o¿enia NATRYSK.

5. Zwolniæ blokadê spustu, przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy W DÓ£ do pozycji do 

natryskiwania i wznowiæ pracê.

6. Je¿eli koñcówka bêdzie nadal niedro¿na, powtórzyæ 

czynnoœci 1 - 5 i kilkakrotnie przekrêciæ koñcówkê 

rozpylaj¹c¹ z po³o¿enia NATRYSK do pozycji 

UDRA¯NIANIE. Powtórzyæ krok 1 w celu spuszczenia 

ciœnienia, zdj¹æ i oczyœciæ filtr lub za³o¿yæ nowy zespó³ 

koñcówki rozpylaj¹cej. 

UWAGA: Zespó³ filtra posiada gwint odwrotny:

Aby za³o¿yæ filtr, nale¿y przekrêciæ go w lew¹ stronê 

(lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara).

Aby go wyj¹æ, nale¿y obróciæ go w praw¹ stronê (lub 

w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).

7. Po udro¿nieniu koñcówki w³¹czyæ blokadê spustu i 

obróciæ uchwyt w kszta³cie strza³ki z powrotem do

 po³o¿enia NATRYSK. 

Nie uruchamiaæ urz¹dzenia ani nie wykonywaæ natryskiwania 

w pobli¿u dzieci. Pistoletu nie wolno nakierowywaæ na osoby 

ani zwierzêta, nie wolno ich równie¿ natryskiwaæ. Nie zbli¿aæ 

d³oni, ani innych czêœci cia³a do dyszy wylotowej. Nie nale¿y 

na przyk³ad podejmowaæ próby zatrzymania wycieku ¿adn¹ 

czêœci¹ cia³a.

ti14994a ti14999ati16699a

ti16700a

ti14991a

ti14991a

ti14995a

ti15425a

ti16698a ti16701a

ti14994a

ti14999a
ti16700a

ti16992a

WA¯NA INFORMACJA

Upewniæ siê, czy filtr jest dok³adnie przykrêcony do zespo³u 

koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony, aby zapobiec uszkodzeniom. 

Jeœli filtr jest uszkodzony, nie nale¿y korzystaæ z 

urz¹dzenia, gdy¿ mo¿e mieæ to negatywny wp³yw na jego 

pracê.

ti14995a

ti15425a

ti16698a ti16701a

ti14989a
ti14989a

ti14985ati14994a

ti16699a
ti16992a
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Wy³¹czanie i czyszczenie

P³ukanie pistoletu natryskowego

1. W³¹czyæ blokadê spustu i przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy DO GÓRY w celu spuszczenia 

ciœnienia.

2. Zdj¹æ kubek na materia³ i wylaæ resztê materia³u do 

odpowiedniego pojemnika. Jeœli korzystano z wk³adki, 

od³o¿yæ j¹ w odpowiednie miejsce na odpady. 

3. Podczas ka¿dego p³ukania pistoletu nale¿y zdj¹æ i 

oczyœciæ rurê ss¹c¹ i sitko przy u¿yciu wody (lub p³ynu do 

p³ukania) i pêdzla. Za³o¿yæ z powrotem rurê ss¹c¹.

4. Oczyœciæ kubek na materia³, jeœli nie korzystano z 

wk³adki, i nape³niæ go wod¹ lub odpowiednim p³ynem do 

p³ukania.

5. Za³o¿yæ z powrotem kubek na materia³ i potrz¹saæ 

pistoletem w celu rozprowadzenia wody i oczyszczenia 

wszystkich powierzchni wewn¹trz kubka. 

6. Zwolniæ blokadê spustu i uruchomiæ pistolet na oko³o 15 

sekund. W³¹czyæ blokadê spustu.

7. Usun¹æ zanieczyszczony p³yn i ponownie nape³niæ kubek 

odpowiednim p³ynem do p³ukania.

WA¯NA INFORMACJA

Niew³aœciwe wyczyszczenie pistoletu po ka¿dym u¿yciu 

mo¿e spowodowaæ stwardnienie materia³u, uszkodzenie 

pistoletu i uniewa¿nienie gwarancji. W pistolecie nie wolno 

trzymaæ rozpuszczalników innych ni¿ benzyna lakowa. 

Przed od³o¿eniem do przechowywania przep³ukaæ pistolet 

za pomoc¹ p³ynu Pump Armor firmy Graco.

Nie rozpylaæ rozpuszczalników poprzez koñcówkê 

rozpylaj¹c¹. Nale¿y j¹ wyczyœciæ w wiadrze wype³nionym 

odpowiednim rodzajem rozpuszczalnika.

Zapewniæ dobr¹ wentylacjê przestrzeni, w której odbywa 

siê natryskiwanie. Utrzymywaæ odpowiedni przep³yw 

œwie¿ego powietrza w tej przestrzeni.

WA¯NA INFORMACJA

Chroniæ wewnêtrzne czêœci pistoletu natryskowego 

przed wod¹. Nie zanurzaæ pistoletu w p³ynie czyszcz¹cym. 

Otwory w obudowie umo¿liwiaj¹ ch³odzenie czêœci 

mechanicznych oraz uk³adów elektronicznych znajduj¹cych 

siê wewn¹trz. Gdyby przez te otwory przedosta³a siê woda, 

pistolet natryskowy móg³by dzia³aæ nieprawid³owo lub 

dosz³oby do trwa³ego uszkodzenia.

ti14994

ti16699a ti16700a

ti15000a

ti16724a

ti15002a

ti16725a

ti15001a
ti16726a

ti15441a

ti16723a

ti16993a ti16716a
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8. Zwolniæ blokadê spustu, odwróciæ koñcówkê rozpylaj¹c¹ 

do pozycji UDRA¯NIANIE oraz wcisn¹æ spust na 5 

sekund w celu zalania pistoletu.

9. Przestawiæ zawór zalewania/nadmiarowy W DÓ£ do 

pozycji do natryskiwania. W³¹czyæ pistolet natryskowy 

skierowany do pojemnika na odpady, a¿ woda lub p³yn do 

p³ukania bêd¹ wolne od farby.

10. Jeœli pistolet nie zostanie dok³adnie wyczyszczony, 

powtórzyæ kroki 4-9.

11. W³¹czyæ blokadê spustu i przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy DO GÓRY w celu spuszczenia 

ciœnienia.

12. Zdj¹æ kubek na materia³ i usun¹æ zu¿yty p³yn.

13. Za pomoc¹ sztywnego drutu, np. spinacza, sprawdziæ, 

czy otwór wentylacyjny jest otwarty.

14. Zdj¹æ zespó³ koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony i wyczyœciæ j¹ 

wod¹ lub p³ynem do p³ukania. W razie potrzeby mo¿na 

u¿yæ miêkkiego pêdzla do rozluŸnienia i usuniêcia 

zaschniêtego materia³u.Aby unikn¹æ powa¿nych obra¿eñ lub uszkodzenia 

urz¹dzenia, nie nara¿aæ uk³adów elektronicznych pistoletu 

natryskowego na dzia³anie rozpuszczalników do p³ukania. 

Podczas p³ukania trzymaæ pistolet natryskowy na wysokoœci 

przynajmniej 25 cm (10 cali) nad obrze¿em pojemnika.

Zapewniæ dobr¹ wentylacjê przestrzeni, w której odbywa siê 

natryskiwanie. Utrzymywaæ odpowiedni przep³yw œwie¿ego 

powietrza w tej przestrzeni. Pistolet i pojemnik na odpady 

musz¹ byæ uziemione podczas p³ukania z wykorzystaniem 

rozpuszczalników.

ti14995a

ti14991

ti16698a ti14991a

ti15425a
ti15491a

ti16701a

ti16713a

ti15529ati16727a

WA¯NA INFORMACJA

Koñcówka jest w sposób trwa³y przymocowana do os³ony. 

Usuniêcie koñcówki z os³ony spowoduje uszkodzenie 

zespo³u koñcówki.

Zespo³u koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony ani rury ss¹cej nie 

powinno siê przechowywaæ w innym rozpuszczalniku ni¿ 

benzyna lakowa. Uszkodzenie części mogą wystąpić.

ti14994a
ti14999a

ti16699a
ti16700a

ti17102a

ti15003a

ti15003a
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Czyszczenie zewnêtrznych 

powierzchni pistoletu natryskowego

• Za pomoc¹ miêkkiej szmatki zwil¿onej wod¹ lub p³ynem do 

p³ukania zetrzeæ farbê z zewnêtrznych powierzchni pistoletu 

natryskowego. NIE zanurzaæ pistoletu.

Zu¿ywanie siê koñcówki do 

dok³adnego wykañczania

• W zale¿noœci od w³aœciwoœci tr¹cych farby 

zespó³ koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony mo¿e wymagaæ wymiany. 

• Nie natryskiwaæ zu¿ytymi koñcówkami. Patrz Rozwi¹zywanie 

problemów, strona 26.

Przechowywanie

1. Rozcieñczyæ butelkê p³ynu Pump Armor 4 uncje (0,12 l) w 

4 uncjach (0,12 l) wody w kubku na materia³.

2. Nakrêciæ kubek na pistolet natryskowy, przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy DO GÓRY oraz na oko³o 10 

sekund wcisn¹æ spust pistoletu.

3. Odwróciæ koñcówkê rozpylaj¹c¹ do po³o¿enia 

UDRA¯NIANIE, przestawiæ zawór zalewania/nadmiarowy 

W DÓ£ do po³o¿enia natrysku oraz wycelowaæ pistolet w 

kierunku pojemnika na odpady. Nacisn¹æ spust na 1-2 

sekundy.

4. Prawid³owo zutylizowaæ mieszaninê Pump Armor z kubka 

na materia³ oraz przemyæ kubek wod¹.

5. Przed od³o¿eniem do przechowywania na³adowaæ 

akumulator do pe³na. Patrz £adowanie akumulatora, 

strona 7.

6. Przechowywaæ pistolet natryskowy w ch³odnym i suchym 

miejscu. Pistolet nale¿y przechowywaæ wy³¹cznie w 

pozycji pionowej. Nie wolno przechowywaæ pistoletu z 

kubkiem wype³nionym materia³em.

Pistolet wyposa¿ony jest w 

knot roz³adowuj¹cy 

statycznoœæ, ograniczaj¹cy 

gromadzenie siê ³adunku 

elektrostatycznego w celu 

ochrony przed po¿arem i 

wybuchem. 

ZEWNÊTRZNA 

POWIERZCHNIA PISTOLETU POWINNA BYÆ WOLNA OD 

FARBY.

WA¯NA INFORMACJA

Przechowywanie pistoletu natryskowego bez 

zakonserwowania p³ynem Pump Armor spowoduje 

problemy eksploatacyjne podczas kolejnego korzystania z 

pistoletu. Po czyszczeniu nale¿y zawsze zakonserwowaæ 

pistolet za pomoc¹ p³ynu Pump Armor. Pozostawiona w 

pistolecie woda albo rozpuszczalniki inne ni¿ benzyna 

lakowa mog¹ spowodowaæ korozjê i uszkodziæ pompê.

ti16728a

ti16951a

4 oz

ti16729a

ti16700a
ti16716a

ti15425a ti15418ati14991a
ti16701ati14991a

ti16716a

ti16726a

ti16730a
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Wykaz czêœci

Ref.
If you have this model sprayer 

(model number is the same as the part number, 
which is below the handle)

Order Part 
Number: Description

Models 16F887, 16H829 24J421 Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)
Model 16H240 24J435 Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)
Models 16H243, 262612 24J555 Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)
Models 16H241, 16H242 24J581 Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)

1 All Models 243103 Pump Armor (32oz)
2 Non-Euro Models 16F887, 16H240, 16H242 16M816 Startup/Storage Kit

Euro Models 16H241, 16H829, 16H243, 262612, 
16H245

16P358 Startup/Storage Kit

3 All Models 24J422 Storage Case
4 100-120V Models 16F887, 16H240, 16H242 16D559 Lithium Ion Battery Charger

230V Models 16H241, 16H829, 16H243, 262612, 
16H245

16G615 Lithium Ion Battery Charger

5 All Models FNS208 208 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
All Models FNS308 308 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
All Models FNS210 210 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
All Models FNS310 310 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
All Models FNS410 410 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
All Models FNS312 312 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly
All Models FNS412 412 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly

6 All Models 24E376 Tip Filter Kit, 1-pack, 60 mesh
All Models 24F039 Tip Filter Kit, 3-pack, 60 mesh
All Models 24F640 Tip Filter Kit, 1-pack, 100 mesh
All Models 24F641 Tip Filter Kit, 1-pack, 60 mesh

7 All Models 16H933 Packing, O-Ring (included in 8)
8 All Models 24J433 Kit, repair, needle assembly (includes 7 and wrench)
9 All Models 115478 Screw (included in 30)
10 All Models 16U235 Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 

68-70)
All Models 16U237 Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)

11 All Models 24J424 Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)
12 All Models 24J424 Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)
13 All Models 24J424 Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)
14 All Models 124582 O-Ring (included in 16)
15 All Models 119790 O-Ring (included in 16)
16 All Models 16H641 Pump Valve Repair Kit (includes 11-17, 24 and wrench)
17 All Models 16H934 O-Ring (included in 16, 21)
20 All Models 16J731 Seal, Reservoir (included in 23, 51)
21 All Models 24J423 Tube, suction with strainer inlet (includes 17)
23 All Models 16H618 Material Cup with cover and seal (includes 51)
24 All Models 16H641 Pump Valve Repair Kit (includes 11-17, 24 and wrench)
25 All Models 16H119 Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)
26 All Models 16U235 Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 

68-70)
All Models 16U237 Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)

27 All Models 16U235 Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 
68-70)

All Models 16U237 Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
28 All Models 16U236 Kit, reciprocator (includes 38 (qty 10), 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)
29 All Models 16G740 Screw (included in 30)
30 All Models 16U239 Kit, repair, drive housing (includes 9, 29, 38 (qty 10), 44, 62, 63, 

65-70)
31 All Models 16U234 Kit, repair, motor, control board (includes 29, 34, 38 (qty 10) 44, 62, 

63, 65-70)
Table continues on the following page.
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32 Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829 16U240 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 
62-66, 68-70)

Model 16H240 16U241 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 
62-66, 68-70)

Models 16H243, 16H245, 262612 16U242 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 
62-66, 68-70)

33 All Models 16U238 Kit, repair, switch (included in 31)
34 Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829 16U240 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
Model 16H240 16U241 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
Models 16H243, 16H245, 262612 16U242 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
35 Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829, 

16H240
16E859 Label, Made in USA

Models 16H243, 16H245, 262612 16F636 Label, Made in USA
36 All Models 16C936 Plug, Service Hole
37 Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829 16U240 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
Model 16H240 16U241 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
Models 16H243, 16H245, 262612 16U242 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
38 All Models 119236 Screw
39 Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829 16U240 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
Model 16H240 16U241 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
Models 16H243, 16H245, 262612 16U242 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
40 Models 16F887, 16H829 16G644 Label, brand

Model 16H240 16G645 Label, brand
Model 16H241, 16H242 16H831 Label, brand
Model 16H243, 262612 16H816 Label, brand

41 All Models 16G643 Label
42 All Models 16H256 Reel, Ground
43 All Models 16H119 Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)
44 All Models 16H842 Pin
45 All Models 16H119 Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)
46 All Models 17C932 Battery
51 All Models 24D425 Kit, lid
53 All Models 16D562 Cup Liner Replacement (10 pack)
56 Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829 16U240 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
Model 16H240 16U241 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
Models 16H243, 16H245, 262612 16U242 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
57 Models 16F887, 16H240 *24J425 Warning Labels Kit ENG/FRE/SPA

Models 16H829 *24J518 Warning Labels Kit SPA/POR/ITA Model 16H829
Models 16H241, 16H242 *24J554 Warning Labels Kit ASIA/ANZ Models 16H241, 16H242

* Contains all warning labels for the models listed
Models 16H243, 262612 17C996 Label Charger (side)
Models 16H243, 262612 16T125 Label Charger (top)
Models 16H243, 262612 17C995 Label safety, Battery

59 All Models Warning Label (included in 24J425)
Table continues on the following page.

Ref.
If you have this model sprayer 

(model number is the same as the part number, 
which is below the handle)

Order Part 
Number: Description
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60 All Models 16G646 Control Label
61 Model 16H241 only 124783 Plug Adapter
62-70 Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829 16U240 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
Model 16H240 16U241 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
Models 16H243, 16H245, 262612 16U242 Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 

62-66, 68-70)
73 All Models Warning Label (included in 24J425)
74 All Models 16H137 O-Ring (included in 5)
75 Power cord

All Models 16Y541 U.S.
All Models 16Y542 Europe
All Models 16Y543 Australia
All Models 16Y544 U.K

 Replacement Danger and Warning Labels, Tags and Cards are available at no cost.

Ref.
If you have this model sprayer 

(model number is the same as the part number, 
which is below the handle)

Order Part 
Number: Description
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Alternatywna metoda 
zalewania

Jeœli nie dojdzie do zalania pistoletu, oznaczaæ to mo¿e, i¿ 

resztka farby zablokowa³a zawór wlotowy. Wykonaæ czynnoœci 

opisane poni¿ej.

1. W³¹czyæ blokadê spustu i przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy DO GÓRY w celu spuszczenia 

ciœnienia.

2. Zdj¹æ kubek na materia³ oraz rurê ss¹c¹.

3. O³ówkiem lub cienkim prêtem pchn¹æ lekko zawór 

wlotowy, aby upewniæ siê, ¿e przesuwa siê swobodnie w 

górê i w dó³.

4. Jeœli zawór wlotowy nie jest swobodny, wykonaæ 

czynnoœci opisane w czêœci Wyjmowanie zaworu 

wlotowego, strona 24. Jeœli zawór wlotowy jest 

swobodny, zamontowaæ rurê ss¹c¹ bez sitka, odwróciæ 

pistolet i powoli wype³niæ rurê ss¹c¹ materia³em do 

p³ukania.

5. Utrzymuj¹c pistolet w pozycji odwróconej, zwolniæ 

blokadê spustu i szybko uruchomiæ pistolet do 

wyp³yniêcia materia³u z otworu spustowego.

6. Zamontowaæ sitko na rurze ss¹cej i przykrêciæ kubek na 

materia³ z powrotem do pistoletu.

7. Przycisn¹æ spust pistoletu na 10 sekund i przestawiæ 

zawór zalewania/nadmiarowy NA DÓ£ do pozycji do 

natryskiwania.

8. Odwróciæ koñcówkê rozpylaj¹c¹ do pozycji 

UDRA¯NIANIE i w³¹czyæ pistolet natryskowy, kieruj¹c go 

do pojemnika na odpady.

9. Przestawiæ zawór zalewania/nadmiarowy DO GÓRY w 

celu spuszczenia ciœnienia, odwróciæ koñcówkê 

rozpylaj¹c¹ do pozycji NATRYSK i ustawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy w pozycji do natryskiwania. Po 

zakoñczeniu tych czynnoœci pistolet jest gotowy do 

u¿ycia. Wykonaæ czynnoœci opisane w czêœci 

Rozpoczynanie nowego zadania, strona 13.

Przed rozpoczêciem przegl¹du przenieœæ pistolet w miejsce 

wolne od zagro¿eñ.

ti14994a ti14999a

ti16699a ti16700a

ti16746a

ti15505a

ti15509a

ti16753a

ti15509a

ti16996a

ti16698a ti16997a

ti15500a

ti14992a

ti16712a

ti16701a
ti16716a

ti16713ati14991a
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Wyjmowanie i serwisowanie 

zaworu wlotowego

1. W³¹czyæ blokadê spustu i przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy DO GÓRY w celu spuszczenia 

ciœnienia.

2. Zdj¹æ kubek na materia³, odkrêciæ rurê ss¹c¹ i wyj¹æ 

akumulator.

3. Przytrzymaæ pistolet odwrócony doln¹ czêœci¹ do góry i 

za pomoc¹ klucza lub nasadki poluzowaæ i wyj¹æ z³¹czkê 

wlotow¹, zawór wlotowy oraz sprê¿ynê. 

UWAGA: Nale¿y pamiêtaæ o wyjêciu sprê¿yny. W razie 

potrzeby do wyjêcia sprê¿yny u¿yæ szczypiec z w¹skimi 

szczêkami. Gniazdo wlotu powinno byæ ca³kiem puste (jak 

to przedstawiono poni¿ej).

4. Mo¿liwie dok³adnie oczyœciæ otwór z zalegaj¹cego 

materia³u. Wyczyœciæ nale¿y równie¿ sprê¿ynê (a), zawór 

wlotowy (b), pierœcieñ uszczelniaj¹cy (c) i górn¹ czêœæ 

z³¹czki wlotowej (d).

5. Za pomoc¹ cienkiego drutu sprawdziæ, czy zawór 

wylotowy porusza siê swobodnie. Jeœli zawór nie porusza 

siê swobodnie, wykonaæ czynnoœci opisane w czêœci 

Naprawa zaworu wylotowego, strona 25.

Monta¿

UWAGA: Przed monta¿em za³o¿yæ na zawór wlotowy (b) 

pierœcieñ uszczelniaj¹cy o przekroju ko³owym (c).

1. Umieœciæ zawór wlotowy (b) ze sprê¿yn¹ (a) na górnej 

czêœci z³¹czki wlotowej (d). Wcisn¹æ z³¹czkê wlotow¹ do 

gniazda pompy. 

2. Przytrzymaæ z³¹czkê na miejscu i odwróciæ pistolet. Wyj¹æ 

z³¹czkê wlotow¹ i wizualnie sprawdziæ poprawnoœæ 

osadzenia zaworu wlotowego.

3. Za³o¿yæ z³¹czkê wlotow¹ z powrotem i za pomoc¹ klucza 

lub nasadki dokrêciæ j¹ z momentem 10 funtostóp (13,5 

Nm). 

4. O³ówkiem lub cienkim prêtem pchn¹æ lekko zawór 

wlotowy, aby upewniæ siê, ¿e przesuwa siê swobodnie w 

górê i w dó³. Wykonaæ czynnoœci opisane w czêœci 

Rozpoczynanie nowego zadania, strona 13.

Przed rozpoczêciem przegl¹du przenieœæ pistolet w miejsce 

wolne od zagro¿eñ.

ti14994a ti14999a

ti16699a ti16700a

ti16746a

ti16745a

ti16747a

ti17099a

WA¯NA INFORMACJA

NIE przekrêcaæ z³¹czki zbyt mocno. Mog³oby dojœæ do 

uszkodzenia urz¹dzenia.

ti15502a

c

b

a

d

ti16744a

ti15500ati16743a

ti15509a

ti16753a
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Naprawa zaworu 

wylotowego

UWAGA: Przed przyst¹pieniem do naprawy pompy nale¿y 

wykonaæ czynnoœci opisane w czêœci 

P³ukanie pistoletu natryskowego, strona 16.

Wyjmowanie

1. W³¹czyæ blokadê spustu i przestawiæ zawór 

zalewania/nadmiarowy DO GÓRY w celu spuszczenia 

ciœnienia.

2. Wyj¹æ akumulator.

3. Zdj¹æ ko³pak wylotowy pompy.

4. Za pomoc¹ przyrz¹du (w zestawie) poluzowaæ i wyj¹æ 

z³¹czkê zaworu wylotowego. Sprawdziæ, czy z gniazda 

wylotu wyjêto stary pierœcieñ uszczelniaj¹cy, gniazdo, 

zawór wylotowy i sprê¿ynê.

Monta¿

1. Wkrêciæ z³¹czkê zaworu wylotowego. Dokrêciæ j¹ z 

momentem 8 funtostóp (11 Nm) za pomoc¹ narzêdzia 

 (w zestawie). 

2. Wcisn¹æ do gniazda nowy ko³pak wylotowy pompy.

Przed rozpoczêciem przegl¹du przenieœæ pistolet w miejsce 

wolne od zagro¿eñ.

ti16699a ti16700a

ti14996a

ti16745a

ti15503a

ti16749a

Ko³pak wylotowy zabezpiecza przed wy³adowaniami 

elektrostatycznymi. Po zamocowaniu zaworu wylotowego 

nale¿y z powrotem za³o¿yæ ko³pak wylotowy pompy.

ti15506a

ti16748a

ti15508a ti16750a

ti15507a

ti16751a
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Rozwi¹zywanie problemów

Przed przekazaniem pistoletu natryskowego do 

autoryzowanego centrum serwisowego nale¿y wykonaæ 

wszystkie czynnoœci sprawdzaj¹ce przedstawione w poni¿szej 

tabeli rozwi¹zywania problemów.

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie

Pistolet natryskowy nie wydaje 

dŸwiêku po naciœniêciu spustu 

Spust jest zablokowany. Zwolniæ blokadê spustu. Patrz strona 9.

Po naciœniêciu spustu lampka wskaŸnikowa 

œwieci siê ci¹g³ym CZERWONYM œwiat³em, 

wskazuj¹c na niski poziom na³adowania 

akumulatora.

W³o¿yæ nowy na³adowany akumulator, a stary 

umieœciæ w ³adowarce albo ogrzaæ.

Po naciœniêciu spustu lampka wskaŸnikowa 

miga CZERWONYM œwiat³em, wskazuj¹c na to, 

i¿ akumulator jest zbyt gor¹cy, aby mo¿na by³o 

go u¿ywaæ.

Pozostawiæ akumulator do ostygniêcia.

Po naciœniêciu spustu lampka wskaŸnikowa 

stanu nie œwieci siê. Akumulator nie jest 

za³o¿ony lub jest uszkodzony.

W³o¿yæ akumulator albo wymieniæ go na nowy.

Pistolet natryskowy wydaje dŸwiêk po 

naciœniêciu spustu, lecz materia³ nie 

jest rozpylany

Pistolet nie zosta³ zalany. Zalaæ pompê. Patrz Rozpoczynanie nowej pracy 

(lub ponowne nape³nianie kubka), strona 13. Jeœli 

nie dojdzie do zalania, patrz Alternatywna metoda 

zalewania  (strona 23).

Zawór zalewania/nadmiarowy jest ustawiony DO 

GÓRY.

Przestawiæ zawór W DÓ£ do pozycji do 

natryskiwania.

Nie za³o¿ono rury ss¹cej lub zosta³a ona 

za³o¿ona nieprawid³owo.

Sprawdziæ, czy rura ss¹ca zosta³a prawid³owo 

za³o¿ona.

Siatka rury ss¹cej albo otwór wentylacyjny s¹ 

zablokowane.

Patrz Wy³¹czanie i czyszczenie, strona 16. 

Nie za³o¿ono pierœcieni uszczelniaj¹cych rury 

ss¹cej lub s¹ one uszkodzone.

Wymieniæ rurê ss¹c¹ i pierœcienie uszczelniaj¹ce.

Koñcówka rozpylaj¹ca nie znajduje siê w 

po³o¿eniu NATRYSK.

Obróciæ j¹ do po³o¿enia NATRYSK.

Koñcówka rozpylaj¹ca jest niedro¿na. Patrz Udra¿nianie zespo³u koñcówki 

rozpylaj¹cej/os³ony 

Monta¿, strona 15.

Filtr koñcówki rozpylaj¹cej jest niedro¿ny. Wyj¹æ i oczyœciæ filtr koñcówki rozpylaj¹cej. Patrz 

Udra¿nianie zespo³u koñcówki 

rozpylaj¹cej/os³ony, strona15.

Ustawiono zbyt nisk¹ wartoœæ ciœnienia albo 

prze³¹cznik prêdkoœci znajduje siê w zakresie 

niskiej prêdkoœci.

Przekrêciæ pokrêt³o regulacji ciœnienia w górê albo 

ustawiæ prze³¹cznik prêdkoœci w zakresie wysokiej 

prêdkoœci.

Pistolet natryskowy zosta³ nadmiernie pochylony 

i rura ss¹ca utraci³a kontakt z materia³em.

Sprawdziæ, czy kubek jest nape³niony materia³em. 

Przekrêciæ rurê ss¹c¹, strona 11. Nie pochylaæ kubka 

nadmiernie. Zalaæ pompê. Patrz Rozpoczynanie 

nowej pracy (lub ponowne nape³nianie kubka), 

strona 13.

W kubku nie ma lub jest zbyt ma³o materia³u. Uzupe³niæ kubek na materia³ i zalaæ pompê.

Zawór wlotowy zablokowany zosta³ resztkami 

materia³u pozostawionego w pistolecie. 

O³ówkiem lub cienkim prêtem pchn¹æ lekko zawór 

wlotowy, aby upewniæ siê, ¿e przesuwa siê 

swobodnie w górê i w dó³. Patrz Wyjmowanie i 

serwisowanie zaworu wlotowego, strona 24.

Pompa jest niedro¿na, zamarz³a lub przedosta³y 

siê do niej zanieczyszczenia.

Patrz Naprawa zaworu wylotowego, strona 25 i 

Wyjmowanie i serwisowanie zaworu wlotowego, 

strona 24.

Z otworu w przedniej czêœci pistoletu wycieka 

materia³.

Pistolet natryskowy osi¹gn¹³ koniec okresu 

przydatnoœci do eksploatacji. Wymieniæ pistolet.
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Diagnostyka poprawnoœci natrysku

Niezadowalaj¹ce wyniki natryskiwania Koñcówka rozpylaj¹ca jest czêœciowo zatkana Patrz Udra¿nianie zespo³u koñcówki 

rozpylaj¹cej/os³ony, strona15.

Koñcówka rozpylaj¹ca nie znajduje siê w 

prawid³owym po³o¿eniu

Obróciæ j¹ do po³o¿enia NATRYSK.

Nieodpowiednia koñcówka rozpylaj¹ca 

dla u¿ywanego materia³u. 

Patrz Tabela wyboru odwracalnej koñcówki 

rozpylaj¹cej, strona 13.

Filtr koñcówki rozpylaj¹cej jest czêœciowo 

niedro¿ny albo uszkodzony.

Wyczyœciæ lub wymieniæ filtr. Patrz strona 15.

Sitko rury ss¹cej jest czêœciowo zatkane. Wyczyœciæ albo wymieniæ rurê ss¹c¹. Patrz strona 

16.

Koñcówka rozpylaj¹ca jest zu¿yta lub 

uszkodzona

Wymieniæ koñcówkê. Patrz Instalowanie zespo³u 

koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony, strona 14.

Wskutek potrz¹sania w materiale powsta³y 

pêcherzyki powietrza.

NIE nale¿y potrz¹saæ materia³em. Wymieszaæ 

materia³ albo sprawdziæ zalecenia producenta 

materia³u do natryskiwania. 

Ustawiono zbyt nisk¹ wartoœæ ciœnienia albo 

prze³¹cznik prêdkoœci znajduje siê w zakresie 

niskiej prêdkoœci

Przekrêciæ pokrêt³o regulacji ciœnienia w górê albo 

ustawiæ prze³¹cznik prêdkoœci w zakresie wysokiej 

prêdkoœci.

Materia³ jest zbyt zimny, aby mo¿na go by³o 

rozpylaæ.

Ogrzaæ materia³.

Zawory wlotowy lub wylotowy s¹ zu¿yte. Patrz Naprawa zaworu wylotowego, strona 25 i 

Wyjmowanie i serwisowanie zaworu wlotowego, 

strona 24.

Farba wycieka z obszaru spustu 

pistoletu.

Pistolet natryskowy osi¹gn¹³ koniec okresu 

przydatnoœci do eksploatacji.

Wymieniæ pistolet. 

Akumulator jest roz³adowany, ale po 

w³o¿eniu go do ³adowarki lampka 

wskaŸnikowa nadal œwieci zielonym 

œwiat³em.

Uszkodzony akumulator. Wymieniæ akumulator.

Zbyt krótka praca akumulatora. Czas pracy akumulatora zale¿y od materia³u, 

rozmiaru koñcówki, ustawionego ciœnienia i 

prêdkoœci natryskiwania.

Patrz £adowanie akumulatora, strona 11.

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie

Natrysk pulsuje: Operator przemieszcza pistolet zbyt szybko. Zmniejszyæ szybkoœæ ruchu.

Prze³¹cznik prêdkoœci znajduje siê w niskim 

zakresie. 

Ustawiæ prze³¹cznik prêdkoœci w wysokim zakresie.

Koñcówka rozpylaj¹ca lub filtr s¹ zatkane. Udro¿niæ koñcówkê albo wyczyœciæ filtr, strona 15.

Na na³o¿onej warstwie wystêpuj¹ 

„ogony”:

Ustawiono zbyt nisk¹ wartoœæ ciœnienia. Przekrêciæ pokrêt³o regulacji ciœnienia w górê.

Nieodpowiednia koñcówka rozpylaj¹ca 

dla u¿ywanego materia³u. 

Patrz Tabela wyboru odwracalnej koñcówki 

rozpylaj¹cej, strona 14.

Materia³ do natrysku nie jest odpowiedni dla 

pistoletu.

Zmieniæ materia³.

Zawory wlotowy lub wylotowy s¹ zu¿yte. Patrz Naprawa zaworu wylotowego, strona 25 i 

Wyjmowanie i serwisowanie zaworu wlotowego, 

strona 24.
ti15526a
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Na na³o¿onej warstwie widoczne s¹ 

krople:

Pistolet natryskowy jest przemieszczany zbyt 

wolno dla danego materia³u.

Szybciej przemieszczaæ pistolet podczas 

natryskiwania.

Pistolet znajduje siê zbyt blisko natryskiwanej 

powierzchni.

Oddaliæ pistolet od natryskiwanej powierzchni na 

odleg³oœæ 25 cm (10 cali)

Spust jest wciœniêty podczas zmiany

 kierunku natryskiwania. 

Zwalniaæ spust przy zmianie kierunku.

Nieodpowiednia koñcówka rozpylaj¹ca 

dla u¿ywanego materia³u. 

Patrz Tabela wyboru odwracalnej koñcówki 

rozpylaj¹cej, strona 13.

Ustawiono zbyt wysok¹ wartoœæ ciœnienia albo 

prze³¹cznik prêdkoœci znajduje siê w zakresie 

wysokiej prêdkoœci.

Przekrêciæ pokrêt³o regulacji ciœnienia w dó³ albo 

ustawiæ prze³¹cznik prêdkoœci w niskim zakresie.

Koñcówka rozpylaj¹ca jest zu¿yta lub uszkodzona. Wymieniæ koñcówkê. Patrz Instalowanie zespo³u 

koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony, strona 14.

Natryskiwana warstwa jest zbyt 

w¹ska:

Pistolet znajduje siê zbyt blisko natryskiwanej 

powierzchni.

Oddaliæ pistolet od natryskiwanej powierzchni na 

odleg³oœæ 25 cm

Nieodpowiednia koñcówka rozpylaj¹ca dla 

u¿ywanego materia³u.

Patrz Tabela wyboru odwracalnej koñcówki 

rozpylaj¹cej, strona 13.

Koñcówka rozpylaj¹ca jest zu¿yta lub uszkodzona. Wymieniæ koñcówkê. Patrz Instalowanie zespo³u 

koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony, strona 14.

Natryskiwana warstwa jest zbyt 

szeroka:

Pistolet znajduje siê zbyt daleko od natryskiwanej 

powierzchni.

Przybli¿yæ pistolet do powierzchni.

Nieodpowiednia koñcówka rozpylaj¹ca dla 

u¿ywanego materia³u.

Patrz Tabela wyboru odwracalnej koñcówki 

rozpylaj¹cej, strona 13.

Na koñcu albo na pocz¹tku 

natryskiwanej warstwy pojawiaj¹ siê 

grudki farby:

W zespole koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony 

nagromadzi³o siê zbyt du¿o materia³u.

Patrz Wy³¹czanie i czyszczenie, strona 16. 

Filtr koñcówki rozpylaj¹cej jest czêœciowo 

niedro¿ny albo uszkodzony.

Wyczyœciæ lub wymieniæ filtr. Patrz strona 15.

Zespó³ koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony nie zosta³ do 

koñca dokrêcony do pistoletu natryskowego.

Patrz Instalowanie zespo³u koñcówki 

rozpylaj¹cej/os³ony, strona 14.

Gniazdo jest zu¿yte. Wymieniæ koñcówkê rozpylaj¹c¹.

Materia³ kapie lub s¹czy siê z 

koñcówki po zwolnieniu spustu:

Pistolet jest zu¿yty. Wymieniæ pistolet.

Filtr koñcówki rozpylaj¹cej jest czêœciowo 

niedro¿ny albo uszkodzony.

Wyczyœciæ lub wymieniæ filtr. Patrz strona 15.

Zespó³ koñcówki rozpylaj¹cej/os³ony nie zosta³ do 

koñca dokrêcony do pistoletu natryskowego.

Patrz Instalowanie zespo³u koñcówki 

rozpylaj¹cej/os³ony, strona 14.

Gniazdo jest zu¿yte. Wymieniæ koñcówkê rozpylaj¹c¹.

Zawór iglicowy jest uszkodzony albo zu¿yty. Wymieniæ zawór iglicowy.

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie

ti15523a
ti15523a

ti15527ati15527a
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Dane techniczne

Pistolet:

Zakres regulacji ciœnienia od 500 do 1500 psi (od 34 do 103 barów, od 0,34 do 10,3 MPa)

Maksymalne ciœnienie robocze 1700 psi (117 barów, 11,7 MPa)

Ciê¿ar 5,06 funtów (2,51 kg)

Wymiary: 

D³ugoœæ 13,75 cala (34,9 cm)

Szerokoœæ 5,5 cala (14,0 cm)

Wysokoœæ 9,7 cala (24,6 cm)

Zakres temperatury przechowywania  32° do 122°F (0° do 50°C)

Zakres temperatury eksploatacji  40° do 90° F (4° do 32°C)

Zakres wilgotnoœci przechowywania 0% do 95% wilgotnoœci wzglêdnej bez kondensacji

Poziom ciœnienia akustycznego 79,5 dBa† (dla poziomu mocy akustycznej dodaæ 11 dBa)

Przyspieszenie poziomu drgañ Mniej ni¿ 8,2 stóp/s2 2,5 m/s2††

£adowarka:

Czas ³adowania 45 minut do poziomu 80%, 75 minut do poziomu 100%

Źródło zasilania 100 – 240 VAC / 50 – 60 Ø

Akumulator:

Napiêcie Maksymalnie 20 V †††

Pojemnoœæ 2,05 Ah, 36 Wh

 Jeœli w pompie zamarznie p³yn, zostanie ona uszkodzona.

 Czêœci wykonane z tworzywa sztucznego ulegn¹ uszkodzeniu w razie uderzenia w warunkach niskiej temperatury.

 Zmiany lepkoœci farby w bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw na dzia³anie 

pistoletu natryskowego.

† zgodnie z ISO 3744, pomiar w odleg³oœci 3,1 stopy (1 m)

†† zgodnie z ISO 5349, w warunkach bez obci¹¿enia

††† Maksymalna zmierzona napięcie baterii jest 20V . Praca jest średnie napięcie 18V .
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Standardowa gwarancja firmy Graco

Standardowa gwarancja firmy Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia wymienione w niniejszym dokumencie 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 dla urz¹dzeñ montowanych, 

obs³ugiwanych i utrzymywanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.

Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zu¿ycia urz¹dzenia ani wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub zu¿ycia powsta³ych w wyniku 

niew³aœciwego monta¿u albo wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, nieodpowiedniej lub nieprawid³owej 

konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany czêœci na inne nieoryginalne. Firma Graco nie ponosi 

równie¿ odpowiedzialnoœci za niew³aœciwe dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie spowodowane niezgodnoœci¹ z konstrukcjami, 

akcesoriami, sprzêtem lub materia³ami innych producentów, tudzie¿ ich niew³aœciw¹ konstrukcj¹, monta¿em, dzia³aniem albo konserwacj¹.

Warunkiem gwarancji jest zwrot na w³asny koszt reklamowanego urz¹dzenia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji 

reklamowanej usterki. Po zweryfikowaniu reklamowanej usterki firma Graco naprawi lub wymieni bezp³atnie wszystkie uszkodzone czêœci. 

Wyposa¿enie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy a transport zostanie op³acony z góry. Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje wady 

materia³owej lub zwi¹zanej z wykonaniem urz¹dzenia, naprawa bêdzie wykonana za op³at¹ w rozs¹dnej wysokoœci, która mo¿e np. 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 (np. odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyœlnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia, albo inne 

zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z dochodzeniem praw w zwi¹zku z tymi zastrze¿eniami nale¿y zg³osiæ w ci¹gu 

dwóch (2) lat od daty sprzeda¿y.

FIRMA GRACO NIE UDZIELA ¯ADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ ORAZ NIE GWARANTUJE, ¯E URZ¥DZENIE 

BÊDZIE DZIA£AÆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM W PO£¥CZENIU 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, w¹¿ itd.), objête s¹ gwarancj¹ ich producentów, jeœli takowa istnieje. Firma Graco zapewni nabywcy w 

rozs¹dnym zakresie pomoc w dochodzeniu roszczeñ w ramach tych gwarancji.

Firma Graco nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody poœrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe zwi¹zane z dostaw¹ urz¹dzenia 

przez firmê 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, à 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 skontaktowaæ siê ze swoim dystrybutorem produktów firmy Graco lub zadzwoniæ, aby 

znaleŸæ najbli¿szego dystrybutora.

Telefon: 612-623-6926 lub numer bezp³atny: 1-800-690-2894 faks: 612-623-6893  bezp³atny numer faksu: 1-800-334-6955
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