NASTAVENÍ

5

Ponořte sací trubku do barvy.
Přepněte hlavní spínač do
polohy ZAPNUTO a sledujte, zda
z vypouštěcí trubky vyjde barva.
Přepněte hlavní spínač do polohy
VYPNUTO.

1

RYCHLÝ PROFESIONÁLNÍ NÁVOD

Pokud je třeba, připojte
hadici k pistoli. Odstraňte
červenou krytku a následně
připojte hadici ke stříkacímu
zařízení. Dobře dotáhněte.

SEZNAMTE SE S OVLÁDÁNÍM
Napájení

JAK ZAČÍT

Tlak

2

Zajistěte pojistku
spouště. Ujistěte se, že je
rozstřikovací tryska správně
vložena do jejího krytu a že je
sestava krytu řádně utažena
k pistoli.

UVOLNĚNÍ
UCPÁNÍ

3

Nastavte
otáčením
knoflíku pro
regulaci tlaku
nejnižší tlak.

Plnění/stříkání

6
STŘÍKÁNÍ

STŘÍKÁNÍ

magnum.graco.com/quickassembly

PLNĚNÍ

Rozstřikovací tryska

JAK ZAČÍT

STŘÍKÁNÍ

STŘÍKÁNÍ

UVOLNĚNÍ UCPÁNÍ

7

Když začne z pistole vytékat barva,
uvolněte spoušť. Zajistěte pojistku
spouště. Přemístěte vypouštěcí trubku
do nádoby s barvou a připevněte ji k sací
trubce. Vraťte rozstřikovací trysku do
polohy STŘÍKÁNÍ a ujistěte se, že je kryt
rozstřikovací trysky pevně připevněn.

NYNÍ JSTE PŘIPRAVENI STŘÍKACÍ PISTOLI POUŽÍT!

STŘÍKÁNÍ

1

Přepněte hlavní
spínač do polohy
VYPNUTO a zapojte
stříkací zařízení do
uzemněné zásuvky.

Rozstřikovací trysku otočte do
polohy UVOLNIT. Odjistěte
pojistku spouště. Namiřte pistoli
do nádoby na odpad, stiskněte
a podržte spoušť. Otočte ventil
plnění/stříkání do polohy
STŘÍKÁNÍ a přepněte hlavní
spínač do polohy ZAPNUTO.

magnum.graco.com/quickstart

2

Oddělte vypouštěcí trubku (menší) od sací
trubky (větší). Vložte vypouštěcí trubku
do nádoby na odpad. Ponořte sací trubku
do nádoby s vodou, pokud budete pracovat
s materiálem na vodní bázi, nebo do lakového
benzínu nebo přípravku v případě, že budete
pro stříkání používat materiál na olejové bázi.

Pro kompletní instrukce a varování si prostudujte příručku pro uživatele.
Tato rychlá příručka nenahrazuje prostudování všech manuálů s instrukcemi
a varovných označení, která jsou dodávána spolu s vybavením. Příručky jsou
k dispozici na adrese magnum.graco.com

VAROVÁNÍ
Řiďte se postupem uvolnění tlaku a používejte ochranné pomůcky
(včetně ochrany očí).
NEBEZPEČÍ VSTŘÍKNUTÍ POD KŮŽI: Chraňte se před stříkací tryskou a úniky.
Pokud nestříkáte, zajistěte pistoli pojistkou spouště.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU:
Prostudujte si varování týkající se požárů a výbuchů, která najdete v příručce.
PŘED POUŽITÍM PROSTUDUJTE VEŠKERÉ POPISKY A MANUÁL
S INSTRUKCEMI. NEDODRŽENÍ VŠECH VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST
K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ, AMPUTACI NEBO SMRTI.

PLNĚNÍ

3

Otočte ventil plnění/stříkání dolů
do polohy PLNĚNÍ. Stiskněte
dvakrát tlačítko PushPrime™, aby došlo
k uvolnění kuličky ve vstupním ventilu.
Otočte knoflík pro regulaci tlaku do
polohy START. Přepněte hlavní spínač
do polohy ZAPNUTO.

4

Umožněte tekutině, aby
30‑60 vteřin protékala sací
trubkou a ven z vypouštěcí trubky.
Přepněte hlavní spínač do polohy
VYPNUTO.

magnum.graco.com/
howtospray

Válec

1

Otočte knoflík pro regulaci tlaku do polohy START.
Odjistěte pojistku spouště.
Správný obrazec nástřiku

Namiřte pistoli
sem pro překrytí
tahu o 50 %

30 cm (12 palců)
od povrchu

ŠMOUHY – Mezery na okrajích
Příliš
nízký
tlak Opotřebování
trysky

Po zahájení tahu
stiskněte spoušť.

Před koncem
tahu spoušť
uvolněte.

je to třeba, nastavte otáčením
2abyPokud
knoflíku pro regulaci tlaku vyšší tlak,
stříkání bylo rovnoměrné a bez mezer
na okrajích.

ČIŠTĚNÍ

Čištění zahradní hadicí, pouze pro barvy na vodní bázi.
Pro čištění nádoby nebo materiály na olejové bázi prostudujte příručku pro uživatele.

ČIŠTĚNÍ

pokračování

1

Přepněte hlavní spínač do
polohy VYPNUTO. Vložte sací
i vypouštěcí trubku do nádoby na
odpad. Otočte ventil plnění/stříkání
do polohy PLNĚNÍ. Otočte knoflík
pro regulaci tlaku do polohy START.
Stiskněte spoušť pistole s pistolí
namířenou do nádoby na odpad.

PLNĚNÍ

2

Zajistěte pojistku spouště.
Sejměte sestavu trysky a krytu
trysky z pistole a umístěte je do
nádoby na odpad.

magnum.graco.com/quickcleanup
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Vyčistěte rozstřikovací trysku,
její kryt a sací sítko kartáčem.
Odstraňte filtr pistole a vyčistěte
jej. Znovu nainstalujte filtr pistole,
rozstřikovací trysku a její kryt.

SKLADOVÁNÍ

ČIŠTĚNÍ provádějte před USKLADNĚNÍM.
Nástroj pro skladování/plnění není k dispozici pro všechny modely (viz příručka pro uživatele).

1

Odstraňte víčko přípravku
Pump Armor™ a fólii. Pokud
to bude nutné, odšroubujte ze
sací trubky sací sítko.

3

Přišroubujte ventil Power Flush™ (dodáván
se stříkacím zařízením) k zahradní hadici.
Pusťte vodu. Otevřete ventil Power Flush.
Opláchněte barvu ze sací a vypouštěcí trubky,
ze sacího sítka a rozstřikovací trysky a jejího
krytu. Zavřete ventil Power Flush.

20s

STŘÍKÁNÍ

4

Odšroubujte sací sítko a vložte jej do
odpadní nádoby. Provlékněte ventil
Power Flush se sací trubkou. Otevřete ventil
Power Flush. Přepněte hlavní spínač do
polohy ZAPNUTO a nechte po 20 vteřin
vypouštěcí trubkou proudit vodu. Přepněte
hlavní spínač do polohy VYPNUTO.

Vaše stříkací zařízení bylo dodáno s rozstřikovací tryskou pro stříkání barvy.
Pokud při stříkání vznikají fleky, navštivte naše obchodní zastoupení pro
zakoupení menší rozstřikovací trysky.
Pakliže vaše stříkací zařízení přestalo stříkat, pravděpodobně došlo k ucpání
rozstřikovací trysky. Zajistěte pojistku spouště a otočte rozstřikovací trysku do
polohy UVOLNIT. Odjistěte pojistku spouště a stříkejte na odpadní plochu,
abyste se ucpání zbavili. Zajistěte pojistku spouště a otočte rozstřikovací
trysku do polohy STŘÍKÁNÍ. Více informací naleznete v příručce pro uživatele.
STŘÍKÁNÍ

UVOLNĚNÍ UCPÁNÍ

magnum.graco.com/rac

2

Otočte ventil plnění/stříkání do
polohy PLNĚNÍ. Vložte vypouštěcí
trubku do odpadní nádoby. Otočte knoflík
pro regulaci tlaku do polohy START.

PLNĚNÍ

3

Podržte sací trubku nad stříkacím
zařízením a nalijte přibližně 60 ml
(2 unce) přípravku Pump Armor do sací
trubky. Následně přepněte hlavní spínač
do polohy ZAPNUTO.

5

Abyste ušetřili barvu v hadici, zajistěte
pojistku spouště, stiskněte spoušť
pistole s pistolí namířenou do nádoby na
barvu, přepněte ventil stříkání/plnění do
polohy STŘÍKÁNÍ a přepněte hlavní spínač
do polohy ZAPNUTO. Až z pistole vyjde
voda, podržte spoušť stisknutou a namiřte
pistoli do nádoby na barvu. Pokračujte
ve vyplachování, dokud vytékající voda
nebude čirá.

4

Až dojde k vypláchnutí přípravku
Pump Armor ze stříkacího zařízení,
přepněte hlavní spínač do polohy
VYPNUTO. Před uskladněním vraťte
a utáhněte dětskou pojistku.

5

Našroubujte sací sítko zpět na
sací trubku. Ujistěte se, že stříkací
pistole a hadice zůstávají připojeny ke
stříkacímu zařízení.

6

Otočte knoflík pro regulaci
tlaku na nejnižší nastavení
a povolte spoušť. Zajistěte
pojistku spouště. Přepněte
ventil stříkání/plnění do
polohy PLNĚNÍ a následně
přepněte hlavní spínač do
polohy VYPNUTO.

REVERZIBILNÍ
ROZSTŘIKOVACÍ TRYSKY

STŘÍKÁNÍ

6

Pro uskladnění přepněte ventil
stříkání/plnění do polohy
STŘÍKÁNÍ. Přepněte hlavní spínač
do polohy VYPNUTO a odpojte
stříkací zařízení od napájení.

NÁSTROJ PRO SKLADOVÁNÍ/PLNĚNÍ
Není dodáván se všemi modely (viz příručka pro uživatele).

Pokud narazíte na obtíže s plněním Vašeho stříkacího
zařízení, použijte nástroj pro skladování/plnění.

ti32204a

Pro více informací o tom, jak
používat nástroj pro skladování/
plnění prostudujte příručku
s instrukcemi nástroje pro
skladování/plnění.

MÁTE DOTAZY?
888 541 9788
magnum.graco.com/aplus
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