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Ekspluatācija, daļas

STX™ augstspiediena smidzinātāja 
pistole
Materiālu uz ūdens bāzes smidzināšanai. Var izmantot materiālu uz šķīdinātāju bāzes smidzināšanai 
tikai tad, ja ir ievietotas ar šķīdinātāju savienojamas blīves un izmantotas ar šķīdinātāju savienojamas 
šļūtenes. Tikai profesionālai lietošanai.

Eiropā nav apstiprināts izmantošanai sprādzienbīstamā vidē.

Modelis 17Y910
Nepieciešami līdz 30 SCFM (0,83 m3/min) gaisa

Maksimālais darba spiediens 1000 psi (7,0 MPa, 70 bāri)Maksimālais darba spiediens 125 psi (0,9 MPa, 9 bāri)

Svarīgas drošības instrukcijas
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet visus šajā rokasgrāmatā un 
T-Max ekspluatācijas rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus 
un instrukcijas. Saglabājiet šīs instrukcijas.

Saistītās rokasgrāmatas:

3A6748 T-Max ekspluatācija, remonts, daļas
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Brīdinājumi
Turpmākie brīdinājumi attiecas uz šīs iekārtas salikšanu, lietošanu, zemēšanu, apkopi un remontu. Izsaukuma zīmes simbols 
brīdina par vispārējo bīstamību, bet riska simboli attiecas uz procedūrai raksturīgiem riskiem. Kad šie simboli redzami šīs 
rokasgrāmatas tekstā vai brīdinājuma uzlīmēs, skatiet informāciju šajos brīdinājumos. Izstrādājumam raksturīgie bīstamības 
simboli un brīdinājumi, kas nav aprakstīti šajā sadaļā, nepieciešamības gadījumā var būt norādīti citur šīs rokasgrāmatas tekstā.

UGUNSBĪSTAMĪBA UN SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA
Ugunsnedroši izgarojumi, piemēram, tādi, ko rada šķīdinātāji vai krāsas, darba zonā var aizdegties vai eksplodēt. 
Krāsas vai šķīdinātāji, plūstot cauri iekārtai, var izraisīt statiskās elektrības izlādi. Lai nepieļautu aizdegšanos vai 
eksploziju, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

• Izmantojiet ierīci tikai vietā ar labu ventilāciju.
• Novērsiet visus aizdegšanās avotus, piemēram, signāllampiņas, cigaretes, pārnēsājamas elektrolampas 

un plastmasas pilienu uztveršanas pārklājus (statiskās elektrības izlādes risks). 
• Iezemējiet visas iekārtas darba vietā.
• Neizsmidziniet un neiztukšojiet šķīdinātāju no ierīces, izmantojot augstu spiedienu.
• Darba vietā nedrīkst būt gruži, šķīdinātāji, lupatas un benzīns.
• Nepievienojiet un neatvienojiet strāvas vadus, kā arī neieslēdziet un neizslēdziet barošanas avotu un 

apgaismojumu, ja tuvumā ir ugunsnedroši izgarojumi.
• Lietojiet tikai iezemētas šļūtenes.
• Ielaižot spainī, stingri turiet pistoli pie iezemēta spaiņa sāniem. Neizmantojiet kausveida ieliktņus, ja 

vien tie nav antistatiski vai vadītspējīgi
• Nekavējoties pārtrauciet darbību, ja rodas statiskās elektrības izlāde vai sajūtat strāvas triecienu. 

Neizmantojiet aprīkojumu, pirms nav noskaidrota un novērsta problēma.
• Darba vietā jābūt ugunsdzēsības aparātam, kas ir darba kārtībā.

ĀDAS IEVAINOJUMA RISKS
Augstspiediena šķidrums, kas izplūst no pistoles, cauruma šļūtenē vai plīsušām detaļām, var ievainot ādu. Tas var 
izskatīties kā neliels iegriezums, tomēr tā ir nopietna trauma, kas var izraisīt amputāciju. Nekavējoties meklēt 
medicīnisko palīdzību.

• Nevērsiet pistoli pret citiem cilvēkiem vai jebkuru sava ķermeņa daļu.
• Nelieciet roku uz sprauslas gala.
• Neapturiet vai nenovirziet noplūdes ar roku, ķermeni, cimdu vai lupatu.
• Pārtraucot izsmidzināšanu un pirms iekārtas tīrīšanas, pārbaudes vai apkopes, veiciet šajā rokasgrāmatā norādīto 

Spiediena samazināšanas procedūru. 
• Pirms darbiniet iekārtu, cieši pievelciet visus šķidruma pievades savienojumus.
• Katru dienu pārbaudiet šļūtenes un savienojumus. Nekavējoties nomainiet nolietojušās vai bojātās daļas.

BRĪDINĀJUMS
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RISKS, NEPAREIZI IZMANTOJOT IEKĀRTU 
Nepareiza izmantošana var izraisīt nāvi vai nopietnu savainojumu.

• Neizmantojiet ierīci, kad esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu vai alkohola ietekmē.
• Nepārsniedziet maksimālo darba spiedienu vai temperatūras diapazonu sistēmas daļai ar vismazāko nominālo 

lielumu. Skatiet Tehniskās specifikācijas visās iekārtas ekspluatācijas rokasgrāmatās.
• Izmantojiet šķidrumus un šķīdinātājus, kas ir saderīgi ar iekārtas daļām, kuras saskaras ar šķidrumu. Skatiet 

Tehniskās specifikācijas visās iekārtas ekspluatācijas rokasgrāmatās. Izlasiet šķidruma un šķīdinātāja ražotāja 
brīdinājumus. Lai saņemtu pilnīgu informāciju par materiālu, pieprasiet izplatītājam vai mazumtirgotājam 
drošības datu lapas (SDS).

• Neatstājiet darba vietu, kamēr ierīce pieslēgta elektriskajai strāvai vai ir zem spiediena.
• Izslēdziet visu ierīci un veiciet Spiediena atbrīvošanas procedūru , kad ierīce netiek izmantota.
• Katru dienu pārbaudiet ierīci. Nekavējoties salabojiet vai nomainiet nolietojušās vai bojātās daļas tikai pret 

oriģinālām izgatavotāja rezerves daļām.
• Neizmainiet un nepārveidojiet ierīci. Pārveides un izmaiņu dēļ var tikt atcelti aģentūras apstiprinājumi un 

radīts drošības apdraudējums.
• Pārliecinieties, ka viss aprīkojums atbilst nomināliem un ir apstiprināts izmantošanai vidē, kādā to izmantojat.
• Izmantojiet ierīci tikai tam nolūkam, kam tā paredzēta. Lai saņemtu informāciju, vērsieties pie sava izplatītāja.
• Nepieļaujiet, ka šļūtenes un kabeļi atrodas satiksmes zonās, uz asām šķautnēm, kustīgu daļu un karstu virsmu 

tuvumā.
• Nesamezglojiet vai pārāk nesalokiet šļūtenes, kā arī neizmantojiet šļūtenes, lai vilktu iekārtu.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba vietā.
• Saskaņojiet ar visiem spēkā esošajiem darba drošības noteikumiem.

ZEM SPIEDIENA ESOŠU ALUMĪNIJA DAĻU RADĪTAIS RISKS
Tādu šķidrumu izmantošana, kuri nav saderīgi lietošanai ar alumīniju zem spiediena esošā aprīkojumā, var radīt 
nopietnu ķīmisku reakciju un aprīkojuma plīsumus. Šī brīdinājuma neievērošanas sekas var būt nāve, nopietna 
trauma vai īpašuma bojājums.

• Neizmantojiet 1,1,1-trihloretāna, metilēna hlorīda un citus halogenētus ogļūdeņražu šķīdinātājus vai šķidrumus, 
kas satur šādus šķīdinātājus.

• Neizmantojiet hlorīna balinātāju.
• Daudzu citu šķidrumu sastāvā var būt ķīmiskas vielas, kas reaģē ar alumīniju. Noskaidrojiet savietojamību pie 

savu materiālu piegādātāja.

INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
Atrodoties darba vietā, jāvalkā atbilstoši aizsarglīdzekļi, lai palīdzētu aizsargāt jūs no nopietniem savainojumiem, 
tai skaitā acu traumām, dzirdes zaudēšanas, toksisku izgarojumu ieelpošanas un apdegumiem. Tālāk norādīti 
daži aizsarglīdzekļi, taču iespējami arī citi.

• Aizsargbrilles un dzirdes aizsarglīdzekļi.
• respiratori, aizsargapģērbs un cimdi atbilstoši šķidrumu un šķīdinātāju ražotāja ieteikumiem.

BRĪDINĀJUMS
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Spiediena samazināšanas procedūra

Ja redzat šo simbolu, veiciet spiediena samazināšanas 
procedūru.

1. Novietojiet slēdzi „ON/OFF” (IESLĒGT/IZSLĒGT) stāvoklī 
„OFF” (IZSLĒGT) un pagrieziet spiediena slēdzi stāvoklī 
„OFF” (IZSLĒGT).

2. Vērsiet smidzinātāja pistoli tvertnē. Novietojiet 
smidzinātāja slēdzi stāvoklī „ON” (IESLĒGT).

3. Ja jums šķiet, ka sprauslas uzgalis vai šļūtene ir aizsērējusi 
vai spiediens nav samazināts:

a. ja ir ierīkots atgaisošanas vārsts, pagrieziet to uz leju 
atgaisošanas stāvoklī;

b. ĻOTI LĒNI atbrīvojiet sprostgredzenu (3), šļūtenes 
gala savienotāju (41), vai smidzinātāja pārspiediena 
vārstu, lai pakāpeniski samazinātu spiedienu;

Šajā iekārtā saglabājas spiediens, līdz to manuāli samazina. 
Lai novērstu smagus miesas bojājumus, ko var radīt 
šķidrums, kas ir zem spiediena, piemēram, ādas 
ievainošana, šķidruma izšļakstīšanās un kustīgas daļas, 
ievērojiet Spiediena samazināšanas procedūru, kad 
beidzat izsmidzināšanu un pirms sākat ierīces tīrīšanas, 
pārbaudes vai apkopes darbus.
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Izskalojiet ierīci (materiālus 
uz šķīdinātāja bāzes)

• Veiciet skalošanu pirms materiālu nomaiņas, pirms 
šķidrums paspēj izžūt vai sacietēt ierīcē, darba dienas 
beigās, pirms ierīces nolikšanas glabāties un pirms 
tās remontēšanas.

• Skalojiet ar šķidrumu, kas ir saderīgs ar izsmidzināto 
šķidrumu un ierīces daļām, kura saskaras ar mitrumu.

• Skalošanu veiciet ar iespējami mazāko spiedienu. 
Vajadzības gadījumā pārbaudiet, vai savienotājiem 
nav noplūdes.

• Neatstājiet pistoli vai tās daļas ūdenī vai tīrīšanas 
šķīdumos. 

1. Veiciet Spiediena samazināšanas procedūra, 
lappuse 4. 

2. Noņemiet sprauslu vai disku, atbrīvojot 
sprostgredzenu (3).

3. Noņemiet regulētājvārstu (12) un iztīriet visus 
atlikumus no gaisa kanāliem. 

4. Turiet pistoles metāla daļu cieši pie iezemēta metāla 
spaiņa. Spiediet pistoles sprūdu, kamēr iztek tīrīšanas 
šķīdinātājs.

5. Glabājiet ierīci sausā vietā. 

Lai izvairītos no uzliesmošanas un sprādziena, vienmēr 
iezemējiet ierīci un atkritumu konteineri. Lai izvairītos 
no statiskās elektrības izlādes, skalošanu vienmēr veiciet 
ar iespējami mazāko spiedienu.
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Iestatīšana

Pistoles pievienošana smidzinātājam

1. Pievienojiet padeves šļūteni smidzinātāja šķidruma 
atverei. Pievienojiet gaisa šļūteni gaisa kompresoram.

2. Savienojiet signālvadu, pēc tam gaisa šļūteni un 
materiāla šļūteni, cieši pievelkot. 

PIEZĪME. Kad atvienojat signālvadu, spiediet un bīdiet 
uz leju sarkano izcilni uz savienotāja. 

Uzlieciet sprauslu

1. Ja ierīce nesen ir lietota, Spiediena samazināšanas 
procedūra, lappuse 4.

2. Apaļas formas pārklājuma iegūšanai ielieciet apaļu 
sprauslu (5) un pievelciet vītņoto sprostgredzenu (3), kā 
redzams 1. attēlā.

3. Plakanas pārklājuma formas iegūšanai noņemiet 
sprostgredzenu (3). Novietojiet adaptera korpusu (4) uz 
apaļās sprauslas (5) un nostipriniet ar vītņoto 
sprostgredzenu (3). Ielieciet disku (2) un nostipriniet ar 
sprostgredzenu (1). Skatiet 2. att. 

PIEZĪME. Skatiet norādījumus smidzinātāja Ekspluatācijas 
rokasgrāmatā , kā palaist un atgaisot smidzinātāju.
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Ekspluatācija

Smidzinātāja plūsmas formas 
regulēšana

PIEZĪME. Vairāk informācijas skatiet T-Max ekspluatācijas 
rokasgrāmatā.

1. Noņemiet smidzinātāja disku, adapteri un gredzenus, lai 
pistoles galā paliktu tikai sprausla. 

2. Novietojiet smidzinātāja pistoles slēdzi stāvoklī „ON” 
(IESLĒGT), un regulējiet smidzinātāju, lai noteiktu 
šķidruma plūsmu un spiedienu. Sākumā vislabāk ir 
regulēt šķidruma plūsmu, kamēr ir iegūta 9 in. plata 
(20 cm) plūsma.

3. Notīriet visu materiālu, kas izdalījies no gaisa atverēm 
apaļajā sprauslā.

4. Pievienojiet smidzinātāja disku un adapteri, un ar roku 
pievelciet gredzenus. Turiet pistoli 18 līdz 30 collu 
(0,5 līdz 0,8 m) attālumā no izmēģinājuma virsmas un 
grieziet gaisa adatvārstu, lai ļautu gaisam izsmidzināt 
strūklu. Izmēģinājuma pārklājums.

5. Noregulējiet gaisa adatvārstu, lai iegūtu vēlamo 
smidzinātāja plūsmas formu. PIEZĪME. Lielāka šķidruma 
plūsma = vairāk gaisa; mazāka šķidruma plūsma = mazāk 
gaisa.

6. Ja nevar panākt vēlamo smidzinātāja plūsmas formu, 
mēģiniet regulēt gaisa spiedienu vai izmēģiniet citu 
smidzinātāja diska un sprauslas kombināciju.

7. Kad smidzināšana ir pabeigta, atlaidiet pistoles sprūdu. 
Šķidruma kanāls paliek atvērts, lai samazinātu spiedienu. 
Spiediens ir samazināts, kad beidz plūst šķidrums.

8. Kad spiediens ir samazināts, nospiediet sprūda 
bloķēšanas pogu, lai aizvērtu šķidruma kanālu.

Tīrīšana
Pēc katras darba sesijas rūpīgi izskalojiet STX smidzinātāja 
pistoli, pirms šķidrums sāk sacietēt pistolē. Glabājiet ierīci 
sausā vietā. Neatstājiet smidzinātāja pistoli vai jebkādas 
detaļas ūdenī vai tīrīšanas šķīdumos.



Ekspluatācija 

8 3A6810C

Šķidruma sprauslas un smidzinātāja diska izvēle
Kopā ar smidzinātāju ir piegādāti seši smidzinātāja diski un piecas sprauslas. Šīs daļas ir savstarpēji maināmas, lai panāktu katram 
darbam piemērotu smidzinātāja plūsmas formu. Izmantojiet šo tabulu, lai noteiktu pareizo kombināciju vēlamā pārklājuma 
veidošanai. 

Noderīgi padomi
• Vairumā gadījumu pārklājuma veidošanai ieteicamais 

smidzināšanas attālums ir 18 līdz 30 collas (0,5 līdz 0,8 m).

• Turiet pistoles sprūdu nospiestu un pēc iespējas vairāk 
kustiniet smidzinātāju.

• Novietojiet pistoles mēlīti tā, lai turētu pistoli atvērtu un 
samazinātu operatora nogurumu, kad jāapstrādā lieli 
laukumi.

• Simulētais akustiskais materiāls ar polistirēna struktūru 
viegli saspiežas, tādēļ spiediens sistēmā palielinās lēnāk.

• Apsmidzinot elastomēru, saglabājiet mitru malu. 
Smidziniet ar vertikāliem gājieniem un pēc tam ar 
horizontāliem gājieniem. Pēc tam turiet pistoli tālāk no 
virsmas un „apputiniet” laukumu, lai sapludinātu 
pārklājumu.

• Lai apsmidzinātu griestus 9 līdz 12 ft (3 līdz 4 m) 
augstumā bez statņu vai sastatņu izmantošanas, lietojiet 
lielāku spiedienu un plašāk atveriet gaisa adatvārstu, lai 
vērstu materiālu uz griestiem. 

• Regulāri pārbaudiet materiāla konsistenci. Materiāls var 
sabiezēt un nosēsties, un padarīt darba procesu lēnāku. 
Pārbaudiet materiālu un padariet to šķidrāku, ja tas 
nepieciešams, lai saglabātu pareizo konsistenci.

• Kad smidziniet minerālmateriālus, pirms šķidruma 
kanāla aizvēršanas pilnībā samaziniet spiedienu. Pastāv 
liels risks, ka minerālmateriāli zem spiediena radīs 
aizsprostojumu. 

• Ja ilgu laiku nelietojiet smidzināšanas pistoli. veiciet 
Spiediena samazināšanas procedūra, lappuse 4.

Pārklājums WideTex™ disks, Sprausla (mm) Gaisa tilpums
rūdīts

Simulēts akustiskais materiāls - Smalks W6H 4 liels
 - Vidējs W8H 6 liels
 - Raupjš W10H 8 - 10 liels

Migla W4H 4 liels
Apelsīna miza W4H vai W6H 4 - 8 vidējs līdz liels
Šļakatu pārklājums W6H vai W8H 6 - 10 mazs līdz vidējs
Trieciens W6H vai W8H 6 - 8 mazs
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Apkope

1. Veiciet Spiediena samazināšanas procedūra, 
lappuse 4.

2. Noņemiet diska un sprauslas mezglu.

3. Noņemiet sprūdu (25).

4. Atskrūvējiet gaisa regulētājvārstu (12) un iztīriet to.

5. Izmantojiet 3/8 sešstūra uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu  
kupolgalvas skrūvi (11) 

6. Arskrūvējiet atsperi un vārsta bīdstieni (16). Noņemiet 
Gredzenblīvi (18) un paplāksni (17).

7. Izmantojot 3/8 uzmavu, noņemiet sprūda blokatora 
caurvadizolatoru (27), lodīšu gultni (29) un sprūda 
blokatora atsperi (30). Pārbaudiet caurumu un izņemiet 
materiāla pārpalikumus.

8. Iztīriet un pārbaudiet visas daļas. Nomainiet nodilušās 
vai bojātās daļas. 

9. Ieeļojiet visas blīves, gredzenblīves un kustīgās daļas. 
Samontējiet pistoli. 

30 29
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Daļas 17Y910

Ats. Detaļa Apraksts Skaits

1 17Y924 UZGRIEZNIS, fiksējošais 1

2 SMIDZINĀTĀJA UZGAĻA DISKI
24S114 UZGALIS, diska, smidzinātāja, W4, rūdīts 1

24S115 UZGALIS, diska, smidzinātāja, W6, rūdīts 1

24S116 UZGALIS, diska, smidzinātāja, W8, rūdīts 1

24S117 UZGALIS, diska, smidzinātāja, W10, rūdīts 1

24S118 UZGALIS, diska, smidzinātāja, W12, rūdīts 1

24S119 UZGALIS, diska, smidzinātāja, W12, rūdīts 1

3 17Y931 SPROSTGREDZENS 1

4 17Y923 KORPUSS, adaptera 1

5 APAĻA PISTOLES SPRAUSLA (iekļauti visi izmēri)
17Z563 SPRAUSLA, pistoles, 4mm 1

17Z564 SPRAUSLA, pistoles, 6mm 1

17Z565 SPRAUSLA, pistoles, 8mm 1

17Z566 SPRAUSLA, pistoles, 10mm 1

17Z567 SPRAUSLA, pistoles, 12mm 1

6 17Y925 VĀRSTS, kāts 1

7 119343 SPROSTGREDZENS, vītņots 1

8 17Z163 BLĪVE, u-vāks 1

9 17Y914 KORPUSS, smidzināšanas pistoles, priekšas 1

10 160217 TAPA, ass 1

11 160233 BULTSKRŪVE 1

12 17Z413 KOMPLEKTS, gaisa regulētājvārsts 1

13 160231 SKRŪVE, šķidruma vārsta regulēšanai 1

14 111966 ATSPERE, šķidruma vārsta 1

15 160227 BĪDSTIENIS, šķidruma vārsta 1

16 160232 VADOTNE, atsperes un vārsta 1

17 156082 BLĪVGREDZENS 2

18 150925 PAPLĀTNE, vara 1

19 203953 SLĒGSKRŪVE, sprūda 1

20 17Y911 KORPUSS, pistoles 1

21 160215 MĒLĪTE, sprūda 1

22 17Y938 ADAPTERS, gaisa ieplūdes 1

23 156454 BLĪVGREDZENS 1

24 17Y915 RĪDA SLĒDZIS, kartridža 1

25 17Z346 SPRŪDS 1

26 17Y927 ATSPERE, sprūda bloķētāja 1

27 17Y926 CAURVADIZOLATORS, sprūda bloķētāja 1

28 29029 SPROSTGREDZENS 1

29 101956 LODĪTE, gultnis 1

30 17Y929 ATSPERE, sprūda bloķētāja 1

31 161319 ATSPERE, gaisa vārsta 1

32 177139 VĀRSTS, virpveida 1

33 169643 KĀTS, gaisa vārsta 1

34 160910 PAPLĀKSNE, nemetāla 1

35 160229 ATSPERE, gaisa vārsts 1

36 160240 BLĪVE, gaisa vārsta kāta 1

37 160228 UZGRIEZNIS, gaisa vārsta kāta 1

38 17Y919 ADAPTERS, pagriežams 1

39 124796 BLĪVGREDZENS 1

40 17Y920 ŠARNĪRSAVIENOJUMS, montāžas 1

41 289874 SAVIENOTĀJS, sievišķais 1

Ats. Detaļa Apraksts Skaits
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Tehniskie dati

Skaņas spiediena mērījums veikts 0,5 metra (1,6 pēdas) attālumā no ierīces.
Skaņas jauda tiek mērīta atbilstoši ISO-3744.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STX pistoles sprūds
ASV Metriskās mērvienības

Maksimālais darba spiediens 125 psi 0,9 MPa, 9 bāri

Prasības attiecībā uz gaisu 30 scfm 0,84 m3/min

Šķidruma ieplūdes izmērs 1” npt(m)

Gaisa ieplūdes izmērs 1/4 in. QD 6,35mm QD

Daļas, kas saskaras ar šķidrumu Alumīnijs, nerūsējošais tērauds, 
tērauds, vitons, neilons

Alumīnijs, nerūsējošais tērauds, 
tērauds, vitons, neilons

. . . . . . . . . . . . Informācija par skaņu (tikai pistolei)

Skaņas spiediena līmenis 96dB(A)* 96dB(A)*

Skaņas jauda 104dB(A)* 104dB(A)*

*Smidzinot simulēta akustiskā materiāla struktūru parastos apstākļos, kā norādījis materiāla ražotājs. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izmēri:

Svars (sauss, bez iepakojuma) 3,65 lb 1656 g

Augstums 12,0 in. 30,5 cm

Garums 10,0 in. 26,5 cm

Platums 2,0 in. 4,3 cm



Visi šajā dokumentā esošie rakstiskie un vizuālie dati atspoguļo jaunāko informāciju par izstrādājumu, kāda pieejama publikācijas brīdī.
Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Oriģinālo instrukciju tulkojums. Šī rokasgrāmata ir latviešu valodā. MM 3A6746
Graco galvenais birojs: Mineapolisā

Starptautiskie biroji: Beļģijā, Ķīnā, Japānā un Korejā

GRACO INC. UN FILIĀLES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • ASV
Autortiesības 2019, Graco Inc. Visas Graco ražotnes ir sertificētas atbilstoši ISO 9001.

www.graco.com
versija C, Decembris 2020 

Graco standarta garantija
Graco garantē sākotnējam pircējam un izmantotājam visa šajā rokasgrāmatā minētā aprīkojuma, ko ražojis Graco un kas marķēts ar šī uzņēmuma nosaukumu, 
materiālu un apdares kvalitāti iegādes datumā. Izņemot jebkādu īpašu, pagarinātu vai ierobežotu garantiju, ko publicējis uzņēmums Graco, uzņēmums 
Graco 12 mēnešu laikā pēc iegādes datuma salabos vai nomainīs jebkuru aprīkojuma daļu, kuras bojājumu būs konstatējis. Šī garantija ir spēkā tikai tad, 
ja aprīkojums ir uzstādīts, izmantots un uzturēts atbilstoši Graco rakstiskajiem ieteikumiem.

Šī garantija neattiecas uz vispārēju nodilumu un nolietojumu, darbības traucējumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nepareizas izmantošanas, 
noberzuma, korozijas, nepiemērotas vai nepareizas apkopes, nolaidības, nelaimes gadījuma, izmaiņu vai daļu nomaiņas ar detaļām, ko nav izgatavojis 
Graco, rezultātā, un Graco par to nebūs atbildīgs. Graco nebūs atbildīgs arī par nepareizu darbību, bojājumu vai nodilumu, kas radies Graco aprīkojuma 
nepiemērotības dēļ tām struktūrām, piederumiem, aprīkojumam vai materiāliem, ko nav piegādājis Graco, vai to struktūru, piederumu, aprīkojuma vai 
materiālu, ko nav piegādājis Graco, nepareizas konstrukcijas, izgatavošanas, uzstādīšanas, darbības vai apkopes dēļ.

Šīs garantijas ietvaros tiek izvirzīts nosacījums, ka šķietami defektīvais aprīkojums, iepriekš samaksājot par atpakaļnosūtīšanu, jānogādā norādītā bojājuma 
pārbaudei pie kāda pilnvarota Graco izplatītāja. Ja norādītais defekts būs apstiprinājies, Graco bez maksas salabos vai nomainīs bojāto detaļu. Aprīkojums 
tiks nosūtīts atpakaļ sākotnējam pircējam viņa iepriekš apmaksātajā piegādes veidā. Ja aprīkojuma pārbaudes rezultātā netiks konstatēts neviens materiāla 
vai apdares defekts, tad remonts tiks veikts par saprātīgu samaksu, kas var ietvert maksu par detaļām, darbu un transportēšanu.

ŠĪ GARANTIJA IR EKSKLUZĪVA UN PIEMĒROJAMA VISU CITU TIEŠU VAI NETIEŠU GARANTIJU VIETĀ, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR 
KOMERCDARBĪBAS GARANTIJU VAI PIEMĒROTĪBAS GARANTIJU NOTEIKTAM MĒRĶIM. 

Graco vienpersonisks pienākums un pircēja vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs iepriekš norādītais. Pircējs piekrīt, ka nebūs pieejami nekādi citi 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi (tostarp (bet ne tikai) par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem saistībā ar zaudētu peļņu, nenotikušiem darījumiem, traumām 
vai īpašuma bojājumiem vai par citiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem). Visas prasības par garantijas noteikumu pārkāpšanu jāizvirza divu (2) gadu 
laikā no pārdošanas datuma.

„GRACO” NEDOD NEKĀDU GARANTIJU UN ATSAUC VISAS NETIEŠĀS KOMERCDARBĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS ZINĀMAM MĒRĶIM GARANTIJAS, KAS 
SAISTĪTAS AR PIEDERUMIEM, APRĪKOJUMU, MATERIĀLIEM VAI SASTĀVDAĻĀM, KO PĀRDOD, BET NERAŽO „GRACO”. Uz lietām, ko pārdod, bet neražo 
Graco (piemēram, elektromotoriem, slēdžiem, šļūtenēm utt.), attiecas to ražotāju garantija, ja tāda ir. Graco sniegs pircējam pamatotu palīdzību prasības 
iesniegšanai par šo garantiju pārkāpšanu.

Graco nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par Graco piegādātā aprīkojuma vai tā apdares un veiktspējas vai jebkuru pārdoto produktu vai preču netiešiem, 
nejaušiem, tīšiem vai izrietošiem bojājumiem līguma laušanas, garantijas pārkāpšanas, Graco nolaidības vai cita iemesla dēļ.

Graco informācija
Lai iepazītos jaunāko informāciju par Graco produktiem, apmeklējiet vietni www.graco.com.

Informāciju par patentiem skatiet vietnē www.graco.com/patents. 

LAI NOFORMĒTU PASŪTĪJUMU, sazinieties ar savu Graco izplatītāju vai zvaniet uz tālruņa numuru 1-800-690-2894, lai noskaidrotu, 
kur ir jums tuvākais izplatītājs.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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