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Működés, alkatrészek

STX™Sűrített levegős 
festékszóró pisztoly
Vízbázisú anyagok hordozható szórására. Csak akkor használható oldószerbázisú 
anyagoknál, ha az oldószerrel kompatibilis a tömítések vannak beszerelve és az 
oldószerrel kompatibilis, vezetőképes tömlőket használnak. Kizárólag professzionális 
használatra.

Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterű helyeken.

Modell 17Y910
Maximum 30 SCFM (0,83 m3/perc) levegő szükséges

1000 psi (7,0 MPa, 70 bar) maximális üzemi nyomás
A maximális üzemi légnyomás értéke 0,9 MPa (125 psi, 9 bar).

Fontos biztonsági előírások
A berendezés használata előtt olvassa el az ebben 
a kézikönyvben és a T-Max Használati kézikönyvben 
szereplő valamennyi figyelmeztetést és utasítást. 
Őrizze meg az útmutatót.

Kapcsolódó gépkönyvek:

3A6748 T-Max használata, javítás, alkatrészek
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Figyelmeztetések
A következő figyelmeztetések a készülék beállítására, használatára, karbantartására és javítására vonatkoznak. 
A felkiáltójel szimbólum általános figyelemfelhívásra szolgál, míg a veszélyt jelző szimbólumok az eljárástól függő 
veszélyekre utalnak. Amikor ezeket a szimbólumokat látja a kézikönyvben vagy a figyelmeztetőcímkéken, tanulmányozza 
a következő utasításokat. 
A jelen fejezetben nem tárgyalt termék-specifikus veszély- és figyelmeztető szimbólumokkal is találkozhat a kézikönyvben, 
a megfelelő helyeken.

TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY
A robbanásveszélyes gőzök – úgymint az oldószerből és festékekből eredő gőzök – gyulladást vagy 
robbanást idézhetnek elő a munkavégzés helyén. A készüléken átfolyó festék vagy oldószer statikus 
feltöltődést okozhat. A tűz és robbanás elkerülése érdekében a következőket kell tenni:

• A gépet kizárólag jól szellőző helyen használja.
• Távolítson el minden tűzforrást, mint pl.: őrláng, cigaretta, hordozható elektromos lámpa és műszálas 

ruházat (sztatikus szikra veszélye). 
• A munkavégzés helyén minden berendezést földeljen le.
• Nagy nyomással sohase permetezzen vagy fecskendezzen oldószert.
• A munkavégzés helyét tartsa tisztán, távolítsa el a hulladékokat, mint például oldószereket, rongyokat 

vagy benzint.
• Ne húzzon ki, és ne dugjon be hálózati csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatba, illetve ne kapcsoljon fel 

vagy le világítást, ha gyúlékony gőzök vannak jelen.
• Csak földelt tömlőt használjon.
• Amikor a tartályba permetez, fogja szorosan a földelt tartály oldalához a szórópisztolyt. Csak antisztatikus 

vagy vezetőképes tartálybélést használjon.
• Azonnal kapcsolja ki a berendezést, ha sztatikus szikra keletkezik vagy áramütést érez. A berendezést 

a hiba feltárásáig és kijavításáig használni tilos!
• A munkavégzés helyén működőképes tűzoltó készüléket kell tartani.

BŐRBE LÖVELLÉS VESZÉLYE
A szórópisztolyból, a tömlő sérüléseiből vagy a repedt alkatrészekből a nagy nyomás alatt kilövellő folyadék 
a bőr alá kerülhet. Habár a seb csak kisebb vágásnak tűnhet, valójában olyan súlyos sérülésről is szó lehet, 
amely amputációhoz vezethet. Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz.

• A szórópisztolyt más személyre vagy saját testrészei felé irányítani tilos.
• Tilos a kezet a szórófej elé tartani.
• Szivárgás esetén a kiáramló folyadék sugarát kézzel, egyéb testrésszel, kesztyűvel vagy ronggyal elzárni 

vagy eltéríteni tilos.
• A permetezés befejezésekor, valamint tisztítás, ellenőrzés és javítás előtt hajtsa végre a Nyomásmentesítés 

részben leírtakat. 
• Minden folyadék csatlakozást húzzon meg használat előtt.
• Naponta ellenőrizze a tömlőket és csatlakozásokat. A kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje le.

FIGYELMEZTETÉS
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A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDŐ VESZÉLYEK 
A nem rendeltetésszerű használat halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.

• Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy gyógyszerek, illetve alkohol hatása alatt áll.
• Ne lépje túl a legalacsonyabb értékre bejegyzett alkatrész esetében érvényes maximális üzemi nyomásra 

és hőmérsékletre vonatkozó előírásokat. Részleteket minden készülék kézikönyvének Műszaki adatok 
című részében talál.

• Használjon olyan folyadékokat és oldószereket, amelyek megfelelnek a készülék ezekkel érintkező 
részegységeinek. Részleteket minden készülék kézikönyvének Műszaki adatok című részében talál. 
Olvassa el a folyadék és az oldószer gyártójának figyelmeztetéseit. Teljes információt kaphat az anyagról, 
ha elkéri a forgalmazótól vagy kiskereskedőjétől a biztonsági adatlapokat (SDS-eket).

• Ne hagyja el a munkaterületet, amíg a berendezés be van kapcsolva vagy nyomás alatt van.
• Ha a berendezést nem használják, akkor ki kell kapcsolni, majd végre kell hajtani a Nyomásmentesítési 

eljárás fejezetében leírt műveleteket.
• A berendezést naponta ellenőrizze. Az elhasználódott és a sérült alkatrészeket azonnal meg kell javítani 

vagy ki kell cserélni. Cserealkatrészként csak az eredeti gyártó alkatrészei használhatók.
• A berendezésen tilos módosítást vagy változtatást végrehajtani. Bármilyen módosítás érvénytelenítheti 

a hatósági engedélyeket, és veszélyes helyzeteket hozhat létre.
• Győződjön meg róla, hogy minden berendezés műszaki jellemzői megfelelnek annak a környezetnek, 

amelyben használja.
• A berendezést használja rendeltetésének megfelelően. Ha kérdése van, forduljon Graco 

márkakereskedőjéhez.
• A tömlőket és kábeleket tartsa távol a közlekedési útvonalaktól, élektől, mozgó alkatrészektől és forró 

felületektől.
• Ne hurkolja vagy hajtsa meg túlzottan a tömlőket, valamint ne húzza a készüléket a tömlőnél fogva.
• A gyerekeket és az állatokat tartsa távol a munkavégzés helyétől.
• Tartsa be az összes vonatkozó biztonsági előírást.

TÚLNYOMÁSOS ALUMÍNIUM ALKATRÉSZEK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZÉLYEK
A nyomás alatti szerszámokban használt alumíniummal inkompatibilis folyadékok használata kémiai reakciókat 
indíthat be, és a szerszám károsodását okozhatja. Ha nem tartja be ezt a figyelmeztetést halál, súlyos 
sérülések és anyagi károk veszélye áll fenn.

• Ne használjon 1,1,1-triklóretánt, metilén-kloridot vagy egyéb halogénezett szerves oldószert, vagy 
ilyen oldószert tartalmazó folyadékokat.

• Ne használjon klórtartalmú fehérítőt.
• További folyadékok is tartalmazhatnak olyan vegyi anyagokat, amelyek reakcióba léphetnek az 

alumíniummal. A kompatibilitás ellenőrzése érdekében vegye fel a kapcsolatot a kérdéses anyag 
forgalmazójával.

SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK
A súlyos sérülések (szemsérülés, mérgező gőzök belélegzése, égési sérülés, halláskárosodás) elkerülése 
érdekében, ha a szerszám működési területén belül tartózkodik, viseljen megfelelő védőfelszerelést. Ilyen 
védőfelszerelések a következők (a teljesség igénye nélkül):

• Védőszemüveg és fülvédő. 
• A folyadék- és oldószer-gyártó javaslatainak megfelelő légzőkészülék, védőruházat és védőkesztyű.

FIGYELMEZTETÉS
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Nyomásmentesítési eljárás

Amikor e szimbólumot látja, kövesse 
a Nyomásmentesítési eljárás utasításait.

1. Állítsa mind a nyomásszabályozót, mind az ON/OFF 
(BE/KI) kapcsolót az OFF (KI) állásba.

2. Irányítsa a berendezést a tartályba. Kapcsolja be 
a berendezést.

3. Ha feltételezhető, hogy a szórófej vagy a tömlő 
eltömődött, vagy a nyomás nincs teljesen kieresztve:

a. Ha be van szerelve, akkor fordítsa a töltőszelepet 
lefelé, töltés pozícióba.

b. NAGYON LASSAN lazítsa meg a rögzítőgyűrűt 
(3), tömlővég csatlakozást (41) vagy a festékszórón 
található nyomáscsökkentő szelepet a nyomás 
fokozatos csökkentésére.

Ez a berendezés mindaddig nyomás alatt marad, 
amíg manuálisan nem nyomásmentesítik. A nyomás 
alatt lévő folyadék által okozott súlyos sérülések, például 
bőr alá fecskendezés, a folyadék kifröccsenése és a 
mozgó alkatrészek által okozott sérülések megelőzése 
érdekében mindig hajtsa végre a Nyomásmentesítési 
eljárást, amikor abbahagyja a szórást, vagy amikor a 
berendezés tisztítására, ellenőrzésére vagy javítására 
készül.
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A berendezés kiöblítése 
(oldószeralapú anyagok)

• Végezzen öblítést minden anyagváltás előtt, 
mielőtt a folyadék beleszáradna vagy megkötne a 
berendezésben, a nap végén, raktárba helyezés 
előtt, illetve a berendezés javítása előtt.

• Olyan folyadékkal öblítsen, amely kompatibilis az 
adagolt folyadékkal, illetve a rendszer nedvességgel 
érintkező részeivel.

• Az öblítést a lehető legalacsonyabb nyomáson 
végezze. Ellenőrizze, hogy a csatlakozásoknál 
nincs-e szivárgás, és szükség esetén húzza meg 
őket.

• A pisztolyt és az alkatrészeket nem szabad vízben 
vagy tisztítóoldatban hagyni. 

1. Hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás 
(4. oldal) részben leírtakat. 

2. A rögzítőgyűrű (3) meglazításával szerelje le a 
fúvókát vagy a tárcsát.

3. Szerelje le a levegőszabályozó szelepet (12) és 
távolítson el minden maradványt a levegőcsatornákból. 

4. Nyomja a pisztoly fém részét szorosan egy földelt 
fémtartály falához. Húzza meg a pisztoly ravaszát, 
és tartsa így addig, amíg a távozó oldószer ki nem 
tisztul.

5. Száraz helyen tárolja. 

A tűz és robbanás elkerülése érdekében mindig 
biztosítsa a berendezés és a hulladéktároló edény 
földelését. A statikus szikraképződés, illetve a nyomás 
alatt lévő folyadék által okozott sérülések elkerülése 
érdekében az öblítést mindig a legalacsonyabb 
nyomáson végezze.
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Beállítás
Pisztoly csatlakoztatása a festékszóróhoz
1. Csatlakoztassa az anyagtömlőt a szóró kimenő 

folyadékcsatlakozójához. Csatlakoztassa a tömlőt 
a levegőkompresszorhoz.

2. Csatlakoztassa a jelvezetéket, majd a levegő- 
és anyagtömlőt, biztonságosan húzza meg. 

MEGJEGYZÉS: Amikor bontja a jelvezeték csatlakozását, 
akkor nyomja meg és csúsztassa lefelé a csatlakozón 
található piros akasztót. 

Fúvóka felszerelése
1. Ha a berendezést előzőleg használták, 

Nyomásmentesítési eljárás (4. oldal).

2. Kerek szórásképhez az 1. ábrának megfelelően 
szerelje fel a kerek fúvókát (5), majd húzza meg 
a menetes rögzítőgyűrűt (3).

3. Lapos szórásképhez szerelje le a rögzítőgyűrűt (3). 
Tegye az adapterházat (4) a kerek fúvókára (5), majd 
rögzítse a rögzítőgyűrűvel (3). Szerelje fel a tárcsát 
(2), majd rögzítse a rögzítőanyával (1). Lásd: 2. ábra. 

MEGJEGYZÉS: A festékszóró indítására és töltésére 
vonatkozó további információkért a Kezelési kézikönyvét 
nézze meg.
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Használat
A szóráskép beállítása

MEGJEGYZÉS: További részletekért a T-Max Kezelési 
kézikönyvét nézze meg.

1. Szerelje le a szórótárcsát, az adaptert és a gyűrűket, 
hogy csupán a fúvóka maradjon a pisztoly elején. 

2. Kapcsolja be a berendezést, majd a folyadékáramlás 
és nyomás meghatározására végezze el a festékszóró 
beállítását. Jó kiindulási pont a folyadékáram 
beállításához, ha 20 cm-es (9 hüvelykes sugárral 
rendelkezik.

3. Tisztítson le minden olyan anyagot, mely a kerek 
fúvóka levegőnyílásaiból szivárgott ki.

4. Szerelje fel a szórótárcsát, adaptert és kézzel húzza 
meg a gyűrűket. 0,5 - 0,8 m-re (18 - 30 hüvelykre) 
tartsa a pisztolyt a próbafelülettől és kapcsolja be a 
tűszelepet, hogy a levegő segítségével porlaszthassa 
a folyadékot. Próba szóráskép

5. A kívánt szóráskép eléréséhez állítsa be a tűszelepet. 
MEGJEGYZÉS: Nagyobb folyadékáramlás = több 
levegő; Kisebb folyadékáramlás = kevesebb levegő.

6. Ha nem érhető el a kívánt szórásminta, akkor próbálja 
a levegőnyomást állítani vagy próbálkozzon másik 
szórótárcsa és fúvóka kombincióval.

7. A szórás befejeztével engedje el a ravaszt. 
A nyomásmentesítéshez nyitva marad a 
folyadékcsatorna. Megszűnik a nyomás, 
amikor leáll a folyadékáramlás.

8. Nyomásmentesítéskor nyomja meg a ravasz. 
Leállítás gombját a folyadékcscsatorna zárásására.

Tisztítás
Minden munkamenet után alaposan mossa ki az STX 
szórópisztolyt, mielőtt megköt a folyadék pisztolyban. 
Száraz helyen tárolja. A pisztolyt és az alkatrészeket 
nem szabad vízben vagy tisztítóoldatban hagyni.



Használat 

8 3A6813C

Folyadékfúvóka és szórótárcsa kiválasztása
Hat szórótárcsa és öt fúvóka tartozik a festékszóróhoz. Ezen alkatrészek cserélhetőek az egyes munkákhoz megfelelő 
szóráskép biztosítása érdekében. Az alábbi táblázatot használja az alkalmazásához megfelelő kombináció meghatározása 
érdekében. 

Hasznos tanácsok
• Egy 0,5 - 0,8 m-es (18 - 30 hüvelykes) szórási 

távolság ajánlott a legtöbb alkalmazáshoz. 

• Tartsa meghúzva a ravaszt és addig mozgassa, 
amíg lehet.

• Állítsa be a ravaszreteszt a ravasz meghúzva 
tartásához és a kezelő fáradtságának csökkentésére 
nagy felületek esetén.

• Könnyen összehúzódik polisztirén textúrával 
rendelkező szimulált akusztikus anyag, így 
lassabban épül fel a rendszernyomás.

• Elasztomerikus anyagok szórásakor hagyjon egy 
nedves szélet. Vízszintes szakaszok kövessék 
a függőleges szakaszokat. Majd tartsa távolabb 
a pisztolyt és „porozza” a területet a szóráskép 
keverésére.

• 3 - 4 m (9 - 12 láb) magas mennyezetek dúc vagy 
állványzat használata nélküli szórásához nagyobb 
nyomást alkalmazzon és jobban nyissa ki nyissa 
ki a pisztoly levegő tűszelepét az anyagnak a 
mennyezetre szórása érdekében. 

• Rendszeres időközökben ellenőrizze az anyag 
konzisztenciáját. Besűrűsödhet az anyag, mivel 
ülepszik és lelassíthatja a munkát. Ellenőrzött és 
híg anyag szükséges a megfelelő konzisztencia 
megőrzéséhez. 

• Felhalmozott anyag szórása előtt teljes egészében 
nyomásmentesítse a folyadékcsatornák zárása előtt. 
Nyomás alatt a felhalmozott anyag esetén nagy 
a torlódás okozásának a veszélye a pisztolyban. 

• Ha hosszabb ideig nem végez szórást, akkor 
Nyomásmentesítési eljárás (4. oldal) tennivalói 
végezze el.

Alkalmazás WideTex™ tárcsa Fúvóka (mm) Levegőmennyiség
Edzett

Szimulált akusztikus textúra - Finom W6H 4 nagy
 - Közepes W8H 6 nagy
 - Durva W10H 8- 10 nagy

Köd W4H 4 nagy
Narancshéj W4H vagy W6H 4 - 8 Közepestől nagyig
Fröcskölt réteg W6H vagy W8H 6 - 10 kicsitől közepesig
Nyomott W6H vagy W8H 6 - 8 kicsi
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Karbantartás

1. Hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás 
(4. oldal) részben leírtakat.

2. Szerelje le a tárcsa és fúvóka szerelvényt.

3. Szerelje ki a ravaszbiztosítót (25).

4. Csavarja ki és tisztítsa meg a levegőszabályozó 
szelepet (12).

5. 3/8 hüvelykes hatlapú inbuszkulcsot használjon 
a hengerfejcsavar (11) kicsavarásához. 

6. Csavarja ki a rugót és a szelepvezetéket (16). 
Szerelje ki az O-gyűrűt (18) és a tömítést (17).

7. Egy 3/8 dugókulcs betéttel szerelje ki a ravaszperselyt 
(27), golyóscsapágyat (29) és a ravasz ütköző rugót 
(30). Ellenőrizze a furatot és távolítson minden 
lerakódott anyagot.

8. Tisztítson és vizsgáljon meg minden alkatrészt. 
Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket. 

9. Kenje meg az összes tömítést, O-gyűrűt és mozgó 
alkatrészt. Szerelje újra össze a pisztolyt. 

30 29
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17Y910 alkatrészei

Ref. Alkatrész Leírás Menny.
1 17Y924 ANYA, rögzítő 1

2 FÚVÓKATÁRCSÁK
24S114 FÚVÓKA, tárcsa, szórás, W4, edzett 1

24S115 FÚVÓKA, tárcsa, szórás, W6, edzett 1

24S116 FÚVÓKA, tárcsa, szórás, W8, edzett 1

24S117 FÚVÓKA, tárcsa, szórás, W10, edzett 1

24S118 FÚVÓKA, tárcsa, szórás, W12, edzett 1

24S119 FÚVÓKA, tárcsa, szórás, WXL, edzett 1

3 17Y931 GYŰRŰ, rögzítő 1

4 17Y923 HÁZ, adapter 1

5 PISZTOLY KEREK FÚVÓKÁJA (az összes 
méretet tartalmazza)

17Z563 FÚVÓKA, pisztoly, 4 mm 1

17Z564 FÚVÓKA, pisztoly, 6 mm 1

17Z565 FÚVÓKA, pisztoly, 8 mm 1

17Z566 FÚVÓKA, pisztoly, 10mm 1

17Z567 FÚVÓKA, pisztoly, 12mm 1

6 17Y925 SZELEP , szár 1

7 119343 GYŰRŰ, rögzítő, menetes 1

8 17Z163 TÖMÍTÉS, U-gyűrű 1

9 17Y914 TEST, szórópisztoly, eleje 1

10 160217 CSAP, forgó 1

11 160233 FEJESCSAVAR 1

12 17Z413 KÉSZLET, levegőszabályzó szelep 1

13 160231 CSAVAR, folyadékszelep szabályozás 1

14 111966 RUGÓ, folyadék szelep 1

15 160227 RÚD, nyomó, folyadék szelep 1

16 160232 VEZETŐ, rugó és szelep 1

17 156082 TÖMÍTŐGYŰRŰ 2

18 150925 TÖMÍTÉS, réz 1

19 203953 RÖGZÍTŐCSAVAR, ravasz 1

20 17Y911 TEST, pisztoly 1

21 160215 RETESZ, ravasz 1

22 17Y938 ADAPTER, levegőbemenet 1

23 156454 TÖMÍTŐGYŰRŰ 1

24 17Y915 RELÉ, Reed, kazetta 1

25 17Z346 RAVASZ 1

26 17Y927 GOMB, ravasz ütköző 1

27 17Y926 PERSELY, ravasz ütköző 1

28 29029 GYŰRŰ, rögzítő 1

29 101956 GOLYÓ, csapágy 1

30 17Y929 RUGÓ, ravasz ütköző 1

31 161319 RUGÓ, levegőszelep 1

32 177139 TÁNYÉR, szelep 1

33 169643 SZÁR, levegőszelep 1

34 160910 TÖMÍTÉS, nem-fémes 1

35 160229 ÜLÉS, levegőszelep 1

36 160240 TÖMÍTÉS, levegőszelep szár 1

37 160228 ANYA, levegőszelep szár 1

38 17Y919 ADAPTER, forgó 1

39 124796 TÖMÍTŐGYŰRŰ 1

40 17Y920 FORGÓRÉSZ, szerelvény 1

41 289874 TENGELYKAPCSOLÓ, hüvely 1

Ref. Alkatrész Leírás Menny.
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Műszaki adatok

A hangnyomásszint a berendezéstől 0,5 méter (1,6 láb) távolságban mérve.
A hangnyomásmérés megfelel az ISO-3744 szabványnak.

. . . . . . . . . . . . . . . . .STX szórópisztoly
US Metrikus

Maximális üzemi levegőnyomás 125 psi 0.9 MPa, 9 bar

Levegőszükséglet 30 szabvány köbláb/perc 0,84 m3/perc

Folyadék beömlőnyílás méret 1” npt (m)

Folyadék beömlőnyílás méret 1/4 hüvelyk QD 6,35 mm QD

Folyadékkal érintkező alkatrészek Alumínium, rozsdamentes acél, 
acél, Viton, nejlon

Alumínium, rozsdamentes acél, acél, 
Viton, nejlon

 . . . . . . . . . . . .Hangadatok (csak a pisztolyé):
Hangnyomásszint 96dB(A)* 96dB(A)*

Hangerő 104dB(A)* 104dB(A)*

*Az anyaggyártó által megadott tipikus feltételek között szimulált akusztikus textúra szórása. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Méretek:

Tömeg (száraz, csomagolás nélkül) 3,65 font 1656 g

Magasság 12,0 hüvelyk 30,5 cm
Hosszúság 10,0 hüvelyk 26,5 cm

Szélesség 2,0 hüvelyk 4,3 cm



A gépkönyvben található összes leírt és bemutatott termékleírás a könyv nyomtatásakor érvényben lévő legfrissebb adatokat tartalmazza. 
A Graco fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásra.

Az eredeti használati útmutató fordítása. This manual contains Hungarian. MM 3A6746
Graco székhely: Minneapolis

Nemzetközi irodák: Belgium, Kína, Japán, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2019, Graco Inc. A Graco minden gyártóhelye ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik.

www.graco.com
C átdolgozott kiadás, december 2020 

Standard Graco garancia
A Graco garanciát vállal a dokumentumban említett összes, a Graco által gyártott és a Graco megnevezését viselő berendezéseket illetően, hogy 
az eredeti vásárlónak való eladásának dátumán a berendezések nem tartalmaznak gyártási vagy anyagi hibákat. A Graco által kibocsátott speciális, 
kiterjesztett illetve korlátozott garancia kivételével az értékesítés időpontjától számított tizenkét hónapos időtartamra vonatkozóan a Graco megjavítja 
illetve kicseréli a berendezés bármely, a Graco által hibásnak ítélt alkatrészét. Ezen garancia csak abban az esetben érvényes, amennyiben 
a berendezés összeszerelése, működtetése és karbantartása a Graco írásban megadott előírásainak megfelelően történik.

Jelen garancia nem fedezi az általános kopást és elhasználódást, valamint a nem megfelelő üzembe helyezésből, helytelen használatból, 
koptatásból, rozsdásodásból, nem helyénvaló vagy nem megfelelő karbantartásból, elhanyagolásból, balesetekből, módosításokból vagy nem 
eredeti Graco cserealkatrészek használatából származó bármilyen hibás működést, károsodást vagy kopást, illetve a Graco nem vállal felelősséget 
ezekért. Továbbá a Graco nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, károsodásokért vagy kopásért, amelyek a Graco berendezések 
inkompatibilitásának tulajdoníthatók a nem a Graco által szolgáltatott szerkezetekkel, tartozékokkal, berendezésekkel és anyagokkal, továbbá 
a nem a Graco által biztosított szerkezetek, tartozékok, berendezések és anyagok nem megfelelő kivitelezéséért, gyártásáért, beszereléséért, 
használatáért és karbantartásáért.

Ezen garancia feltétele az is, hogy a vásárló a hibásnak vélt berendezést, a költségeket előre kifizetve visszajuttassa egy hivatalos (szerződött) 
Graco márkakereskedőhöz a bejelentett hiba kivizsgálása céljából. Amennyiben a bejelentett hiba az ellenőrzés után valósnak bizonyul, a Graco 
költségmentesen megjavít, illetve kicserél bármely hibás alkatrészt. Ezután a berendezést visszaküldi az eredeti vásárlónak a szállítási költség 
előzetes kifizetésével. Amennyiben a berendezés vizsgálata nem tár fel semmilyen anyag- vagy gyártási hibát, a javítást méltányos áron elvégezzük, 
amely tartalmazhatja az alkatrészek, a munkaerő és a szállítás árát.

A JELEN GARANCIA KIZÁRÓLAGOS ÉS HELYETTESÍT BÁRMILYEN MÁS KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, 
DE NEM SZORÍTKOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ILLETVE A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ 
GARANCIAVÁLLALÁST IS. 

A Graco egyetlen felelőssége és a vásárló egyetlen orvosolási joga bármilyen garanciális feltétel megszegése esetén kizárólag a fentiek szerint 
érvényesíthető. A vásárló elfogadja, hogy semmilyen más orvosolás nem áll rendelkezésre (ideértve, de nem szorítkozva a profitveszteségeknek 
tulajdonítható véletlenszerű vagy közvetlenül elszenvedett károkat, elmaradt értékesítési lehetőségeket, személyes és anyagi károkat, vagy 
bármilyen más véletlenszerű vagy közvetlen károkat). A garanciális feltételek megszegésével kapcsolatos követelési igényt az eladási dátumtól 
számított két (2) éven belül érvényre kell juttatni.

A GRACO NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS ELUTASÍT MINDENFAJTA ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA 
VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST A GRACO ÁLTAL FORGALMAZOTT, DE NEM A GRACO ÁLTAL 
GYÁRTOTT TARTOZÉKOKRA, BERENDEZÉSEKRE, ANYAGOKRA VAGY ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓAN. Ezen, a Graco által 
értékesített, de nem a Graco által gyártott termékekre (mint például villanymotorok, kapcsolók, csövek stb.), amennyiben garanciálisak, a termék 
gyártója által kibocsátott garancia érvényes. Az ilyen garanciák megszegése esetén a Graco minden méltányolandó segítséget megad a vásárló 
számára a követelési igény érvényre juttatásához.

A Graco semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget olyan közvetett, előre nem látható, különleges vagy következményes károkért, 
melyek a Graco által a továbbiakban szállított berendezésből adódnak, illetve bármilyen általa eladott termék vagy egyéb áru beszereléséből, 
teljesítményéből vagy használatából ered, akár szerződés megszegése, garancia megszegése, a Graco gondatlansága vagy bármely más okból 
adódik.

Graco-információk
A Graco termékekre vonatkozó legfrissebb információkért keresse fel a www.graco.com weboldalt.

A szabadalmi információkkal kapcsolatban keresse fel a www.graco.com/patents weboldalt. 

RENDELÉS LEADÁSÁHOZ vegye fel a kapcsolatot Graco-forgalmazójával vagy hívja az 1-800-690-2894 számot, 
hogy a legközelebbi forgalmazóhoz irányítsuk.

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