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- Építészeti festékek és bevonatok hordozható spray alkalmazások számára  

Modellek: 16W108, 16E664, 16E665, 16W515, 17C243, 17C244, 17C245, 17C246 
 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
Olvassa el a kézikönyvben található összes 
figyelmeztetést és utasítást! Őrizze meg ezeket 
az utasításokat! 

 

 
Lásd a 3. oldalon a modell sorozatra vonatkozó 
tájékoztatást, mint az adagolási sebesség, ajánlott tömlő 
hossz, pisztolyok és maximális üzemi nyomás. 

 

 
CSAK A20, A30, A45: Kizárólag vízbázisú vagy 
ásványi alapú alkohol típusú anyagokat használjon. 
Ne használjon olyan anyagokat, amelyek 
gyulladáspontja alacsonyabb, mint 38 °C Ez kiterjed, 
de nem korlátozódik az alábbiakra: aceton, xilol, 
toluol vagy benzin. Az anyagra vonatkozó további 
tájékoztatáshoz kérjen biztonsági adatlapot a 
forgalmazótól vagy a kiskereskedőtől! 
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modell: 
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Specifikációk 
 

 

Specifikáció 
Ezt a berendezést nem gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokkal való használatra szánták, amelyeket 
olyan helyeken használnak, mint a bútorboltok vagy hasonló „gyárak”, más állandó helyek. Ha ezt az eszközt ilyen 
jellegű környezetben szeretné használni, tűz- és robbanásveszélyes anyagok tekintetében meg kell felelnie az 
NFPA 33 és az OSHA követelményeinek. 

 

Modell neve 

 

Sorozat 

Maximáli
s 

kibocsátá
si 

sebesség 
g/m (l/m) 

 
Tömlő hossza és 

átmérője 

 
Piszt

oly 
model
l 

Maximális üzemi 
nyomás 

bar MPa PSI 

A20 A 0,91 l/m 
(0,24 g/m) 

6.4 mm x 7.5 m 
(1/4 in. x 25 ft) 

SG2 207 21 3000 

A30 A, B 1,02 l/m 
(0,27 g/m) 

6.4 mm x 7.5 m 
(1/4 in. x 25 ft) 

SG3 207 21 3000 

A45 A, B 1,17 l/m 
(0,31 g/m) 

6.4 mm x 15 m 
(1/4 in. x 50 ft) 

SG3 207 21 3000 

A60 A 1,44 l/m 
(0,38 g/m) 

6.4 mm x 15 m 
(1/4 in. x 50 ft) 

SG3 207 21 3000 
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Figyelmeztetések 
A következő figyelmeztetések az eszköz beállítására, használatára, földelésére, karbantartására és javítására 
vonatkoznak. A felkiáltó jel általános figyelmeztetésre, míg a veszély szimbólumok az egyes folyamatokra jellemző 
kockázatokra hívják fel a figyelmet. Amikor ezek a szimbólumok megjelennek a kézikönyvben, vagy a figyelmeztető 
címkéken, olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket. A termékre jellemző azon veszélyt jelző szimbólumok és 
figyelmeztetések, amelyek ebben a fejezetben nem szerepelnek, megjelennek a kézikönyvben azokon a részeken, 
ahol érvényesek. 

 
 

 
FÖLDELÉS 

FIGYELEM 
A terméket földelni kell! Elektromos rövidzár esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, mivel 
kisülési vezetéket biztosít az elektromos áram számára. A termék földelt kábellel és hozzá csatlakozó 
megfelelő földelt dugóval szerelt. A dugót egy megfelelően beépített és a helyi törvényeknek és 
rendelkezéseknek megfelelően földelt dugaljhoz kell csatlakoztatni 

• A földelt dugó helytelen csatlakoztatása áramütés kockázatát eredményezheti. 

• Amikor a dugó vagy a kábel cseréje válik szükségessé, a földelési vezetéket ne csatlakoztassa 
lapos kivezetésű csatlakozóhoz. 

• Az a szigetelt vezeték, amelynek külső burkolata zöld (sárga csíkokkal vagy anélkül), a 
földvezeték. 

• Ha a földelési utasítás nem teljesen egyértelmű, vagy kétségei vannak azt illetően, hogy a termék 
megfelelően földelve van-e, kérje szakképzett elektroműszerész vagy szerviz szakember 
segítségét! 

• Ne módosítsa a szállított dugót, ha nem illeszkedik a dugaljba, szereltesse be a megfelelő 
dugaljat szakképzett műszerésszel. 

• A terméket normál 230 V-os hálózati üzemelésre tervezték, és földelőcsatlakozója hasonló 
az alábbi ábrán láthatóhoz. 

230V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Csak olyan aljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek kialakítása megegyezik a csatlakozóéval. 

• Ne használjon adaptert a termékhez! 
Hosszabbítók: 

• Csak olyan hosszabbítót használjon, amelynek csatlakozója földelt, és amelynek aljzata fogad 
földelt csatlakozót. 

• Győződjön meg róla, hogy a hosszabbító sértetlen legyen! Ha hosszabbító alkalmazása 
szükséges, minimum 12 AWG (2.5 mm2)-t használjon, amely képes továbbítani az eszköz által 
felhasznált áramot. 

• Alulméretezett kábel alkalmazása a hálózati feszültség csökkenését okozhatja, amely 
teljesítményvesztést és túlmelegedést okozhat. 
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TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY 

FIGYELEM 
A munkaterületen gyúlékony gázok (pl. az oldószerek vagy festék párája) begyulladhatnak vagy 
robbanhatnak. Segítsen megelőzni a tüzet és a robbanást. 

• Ne permetezzen gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat nyílt láng közelében vagy olyan 
szikraforrások közelében, mint a cigaretta, motor, és elektromos berendezések. Az A20, A30, és 
A45 modellekhez: csak 
vízbázisú vagy alkohol alapú termékeket használjon, amelyek lobbanási pontja 100 ° (38°C) felett van. 

• Ne permetezzen gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat nyílt láng közelében vagy olyan 
szikraforrások közelében, mint a cigaretta, motor, és elektromos berendezések. 

• A berendezésen átáramló festék vagy oldószer elektrosztatikus feszültséget eredményezhet. Az 
elektrosztatikus feszültség festék és oldószer gázainak jelenlétében robbanásveszélyt jelent. A 
permetező rendszer minden eleme (ideértve a szivattyút, a tömlőt, a szórópisztolyt és a 
permetezési terület körüli területen található tárgyakat) legyen megfelelően földelve, hogy ezzel is 
védjenek az elektrosztatikus kisülés és szikrák ellen. Használjon Graco vezető vagy földelt magas 
nyomású, levegő mentes permetező tömlőket. 

• Győződjön meg róla, hogy minden tartály és gyűjtőedény földelve van az elektrosztatikus 
kisülés megelőzése érdekében. Ne használjon vödör bélelést, hacsak nem antisztatikus, vagy 
vezető. 

• Csatlakoztassa földelt dugaljhoz és használjon földelt hosszabbítót! Ne használjon 3 - 2 adaptert! 

• Ne használjon halogenizált szénhidrogént tartalmazó festéket. 

• A szórásra használt terület legyen jól szellőző. Biztosítsa a területen a friss levegő jó mozgását. 
Tartsa a szivattyút jól szellőző helyen! Ne permetezzen a szivattyúra! 

• Ne dohányozzon a szórásra használt területen! 

• Ne üzemeltessen villanykapcsolót, motort vagy hasonló szikrát gerjesztő terméket a szóráshoz 
használt területen! 

• Tartsa a területet festék vagy oldószer tároló edényektől, rongyoktól és egyéb gyúlékony anyagoktól 
mentesen! 

• Ismerje a szórni kívánt festékek és oldószerek összetevőit. Olvassa el az összes anyagbiztonsági 
adatlapot és doboz címkét, amelyeket a festékekkel és oldószerekkel kap. Kövesse a festék vagy 
oldószer gyártók biztonsági utasításait! 

• Legyen elérhető és üzemképes a tűzoltó készülék! 

• A festékszóró gép szikrát okozhat Ha a festékszóró gépben vagy közelében gyúlékony 
anyagot használnak vagy öblítéshez, tisztításhoz, tartsa a festékszóró gépet legalább 6 m-re 
a robbanásveszélyes gázoktól! 
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BŐRBE FECSKENDEZÉS 
VESZÉLYE 

FIGYELEM 

A magasnyomású permetező képes mérget fecskendezni a testbe és súlyos testi sérülést okozhat. 
Abban az esetben, ha megtörténne a befecskendezés azonnal vegyen igénybe sebészeti ellátást. 

• Ne fordítsa a pisztolyt emberek vagy állatok irányába, és ne permetezzen feléjük! 

• Kezét és egyéb testrészeit tartsa távol a kimeneti nyílástól! Például ne próbálja meg a szivárgást 
semmilyen testrészével megállítani! 

• Mindig használja a permetezőfej védőburkolatot! Ne permetezzen úgy, hogy a szórófej csúcs 
védőburkolat nincs a helyén! 

• Graco szórófej csúcsokat használjon! 

• A szórófej csúcsok tisztításakor és cseréjekor legyen óvatos! Abban az esetben, ha permetezés 
közben a szórófej csúcs eldugul, kövesse a Nyomás megszüntetési eljárás-ban leírtakat a 
készülék kikapcsolásához, és a nyomás megszüntetése érdekében, mielőtt tisztításhoz levenné 
a szórófej csúcsot. 

• Ne hagyja a berendezést áram alatt vagy nyomás alatt, ha őrizetlenül hagyja! Amikor nem 
használja az eszközt, kapcsolja ki, és hajtsa végre a Nyomás megszüntetési eljárást a 
készülék kikapcsolásához. 

• Ellenőrizze a tömlőket és alkatrészeket, nem talál-e rajtuk sérülést. Cseréljen ki minden sérült tömlőt 
vagy alkatrészt 

• A rendszer képes 3000 psi nyomást előállítani. Olyan Graco pótalkatrészeket használjon, 
amelyek minimum 3000 psi-re vannak méretezve. 

• Ha nem permetez, mindig zárja le az elsütő zárat! Ellenőrizze, hogy az elsütő zár megfelelően 
működjön! 

• Az eszköz működtetése előtt győződjön meg róla, hogy minden csatlakozás biztonságos legyen. 

• Ismerje, hogyan tudja gyorsan leállítani az eszközt és az áramlást! Alaposan ismerje meg a 
kezelőszerveket! 

A BERENDEZÉS NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁNAK VESZÉLYEI 

A nem rendeltetésszerű használat halált vagy súlyos sérülést okozhat. 

• Fáradtan vagy kábítószer, illetve alkohol hatása alatt ne üzemeltesse a készüléket! 

• Soha ne lépje túl a legkisebb méretezésű alkatrész nyomás vagy hőmérsékleti határértékét! A 
berendezés kézikönyveiben találja a Műszaki adatokat 

• A készülék nedves alkatrészeivel kompatibilis folyadékokat és oldószereket használjon! A 
berendezés kézikönyveiben találja a Műszaki adatokat Olvassa el a folyadék vagy oldószer 
gyártójának figyelmeztetéseit! Az anyagra vonatkozó további tájékoztatáshoz kérjen biztonsági 
adatlapot a forgalmazótól vagy a kiskereskedőtől! 

• Ne hagyja el a munkaterületet, ha a készülék áram vagy nyomás alatt van! 

• Ha az eszköz nincs használatban, kapcsolja ki és kövesse a Nyomás megszüntetési eljárást! 

• Naponta ellenőrizze a berendezést! Kizárólag eredeti gyári alkatrészre cseréljen ki minden 
kopott vagy sérült alkatrészt! 

• Ne módosítsa vagy alakítsa át a berendezést semmilyen módon! Az átalakítások vagy 
módosítások megszüntethetik a hatósági igazolások érvényességét, biztonsági kockázatot 
jelentenek. 

• Győződjék meg arról, hogy a berendezés arra a közegre van méretezve és rendelkezik engedéllyel, 
ahol használja. 

• Csak arra használja az eszközt, amire tervezték! További tájékoztatást kérjen a forgalmazótól! 

• Tömlőket és vezetékeket közlekedési útvonalaktól, éles tárgyaktól, mozgó alkatrészektől és forró 
felületektől távol vezessen! 
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• A tömlőket ne hurkolja, hajtsa meg élesen vagy használja a készülék húzására! 

• Gyermekeket és állatokat tartsa távol a munkaterülettől! 

• Tartsa be az alkalmazandó biztonsági előírásokat! 
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ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE 

FIGYELEM 
Ezt a berendezést földelni kell! Az eszköz szakszerűtlen földelése, beállítása, vagy használata 
áramütést okozhat. 

• A berendezés javítását megelőzően kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelét! 

• Csak földelt dugaljhoz csatlakoztassa! 

• Csak háromeres hosszabbítót használjon! 

• Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a hosszabbító földelése érintetlen legyen! 

• Ne érje eső! Tárolja beltéren! 

NYOMÁS ALATTI ALUMÍNIUM ALKATRÉSZEK MIATTI VESZÉLY 

Olyan folyadékok használata, amelyek nem kompatibilisek az alumíniummal nyomás alatt, súlyos 
vegyi reakciót válthatnak ki, és a berendezés törését okozhatják. Ezen figyelmeztetés be nem tartása 
halált, súlyos sérülést vagy anyagi kárt eredményezhet. 

• Ne használjon 1,1,1 triklóretánt, metil kloridot, egyéb halogénezett szénhidrogénes oldószert 
vagy ilyen oldószereket tartalmazó folyadékot. 

• Sok egyéb folyadék is tartalmazhat olyan vegyszert, ami reakcióba lép az alumíniummal. A 
kompatibilitás kiderítése érdekében vegye fel a kapcsolatot az anyag szállítójával! 

ÉGÉS VESZÉLY 

A berendezés felülete és a melegített folyadékok működés közben nagyon forrók lehetnek. A súlyos 
égés elkerülése érdekében: 

• Ne érintse meg a forró folyadékot vagy a berendezést! 

MOZGÓ ALKATRÉSZEK VESZÉLYE 
A mozgó alkatrészek megszúrhatják, megvághatják vagy levághatják az ujját vagy más testrészét. 

• Ügyeljen a mozgó alkatrészekre! 

• Ne üzemeltesse a berendezést levett védőburkolatokkal! 

• A nyomás alatt lévő berendezés figyelmeztetés nélkül elindulhat. A berendezés 
ellenőrzése, mozgatása vagy szervizelése előtt kövesse a Nyomás leeresztő eljárást 
és szüntessen meg minden áramellátást! 

MÉRGEZŐ FOLYADÉK ÉS GÁZ VESZÉLY 
A mérgező folyadékok és gázok súlyos sérülést vagy halált okozhatnak, ha szembe vagy a bőrre 
fröccsennek, belégzésre vagy lenyelésre kerülnek. 

• Olvassa el a biztonsági adatlapot, hogy megismerje a használt folyadék jellemző veszélyeit. 

• A veszélyes folyadékokat erre engedélyezett edényben tárolja, és a rájuk vonatkozó útmutatás szerint 
semmisítse meg. 

SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK 
A munkaterületen tartózkodva viselje a megfelelő személyi védőfelszerelést, ezzel segítve az olyan 
súlyos sérülések megelőzését, mint a szemsérülés, halláskárosodás, mérgező gázok belégzése, 
égés. Ezek a védőeszközök (korlátozás nélkül) az alábbiak: 

• Védőszemüveg és hallásvédő eszközök. 

• Légzőmaszkok, védőruházat, kesztyű viselete a folyadék és oldószer gyártójának 
ajánlása szerint javasolt. 
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A20 és A30 azonosítószámú alkatrész 
 

A Levegő nélküli permetező 
pisztoly 

Folyadékot bocsát ki. 

B Hálózati kapcsoló BE- és KI kapcsolja a festékszóró gépet 

C Nyomásvezérlő gomb A szivattyúban, tömlőben és a szórópisztolyban növeli (óra mutató 
járásával egyező irányban) és csökkenti (óramutató járásával ellentétes 
irányban) a folyadék nyomását. 

C1 Kijelző beállítása Egy funkció kiválasztásához állítsa a nyomásvezérlő gombon található 
jelzést a kijelzőn láthatóhoz, lásd a 13. oldalt. 

D Szivattyú folyadék kimenet 
csatlakozója 

Festéktömlő menetes csatlakozó 

G Szívótömlő A festékes vödörből szívja a folyadékot a szivattyúba 

H Töltő tömlő (diffúzorral) Feltöltés és nyomáscsökkentés közben engedi le a folyadékot a rendszerbe 

J Feltöltő/szóró szelep • PRIME (töltés) állásban a folyadékot a feltöltő tömlőbe irányítja 
• SPRAY (permetezés) állásban a nyomás alatt lévő folyadékot a 

festéktömlőbe irányítja 
• Túlnyomásos helyzetben automatikusan csökkenti a rendszerben 

uralkodó nyomást. 
L Bemeneti szűrő Megakadályozza a szennyeződések bejutását a szivattyúba. 

M Festék tömlő A szivattyúból magas nyomású folyadékot továbbít a szórópisztolyhoz. 

N Fogantyú A festékszóró gép szállításában segít. 

Q Csúcs védőburkolat Csökkenti a folyadék befecskendezési sérülés kockázatát. 

R Megfordítható szórófej csúcs • Porlasztja a szórandó folyadékot, kialakítja a szórás mintáját és a furat 
méretének megfelelően ellenőrzi a folyadék áramlását 

• A visszafordító szétszerelés nélkül szünteti meg az eldugult csúcsok 
dugulását. 

S Pisztoly kioldó 
biztonsági kar (13. 
oldal) 

A szórópisztoly véletlenszerű működtetését akadályozza meg. 

T Pisztoly folyadékbemeneti 
csatlakozó 

Festéktömlő menetes csatlakozó 

U Erős öblítés toldat A kerti tömlőt csatlakoztatja a szívótömlőhöz vízbázisú folyadékok erős 
öblítéséhez. 

V Pisztoly folyadékszűrő a 
csúcs eldugulások 
csökkentése érdekében 

A szórópisztolyba érkező folyadékot szűri meg, hogy csökkenjen a csúcs 
eltömődések száma. 

W Vödör akasztó 
(Csak A20 festékszóró gép) 

Vödör szállításához a fülénél fogva 

X Tápkábel Elektromos árammal látja el a festékszóró gépet. 

Z Szivattyú feltöltő gomb 
(Csak A30 festékszóró gép) 

Manuálisan lecsapolja a bemeneti golyót, hogy meglazuljon, ha beragad. 

AA Kerti tömlő adapter Összeköti az erős öblítő tartozékot és a kerti tömlőt 



332655D 3 

A30 és A30 azonosítószámú alkatrész 
 

 

 
 

A20 és A30 azonosítószámú alkatrész 
 

A20 megjelenítve 
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N A20 A30 
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X     R 
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ti22057a 

 
 
 
 
 
 

W 
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A45 és A60 azonosítószámú alkatrész 
 

A Levegő nélküli pisztoly Folyadék tároló 

B Hálózati kapcsoló BE- és KI kapcsolja a festékszóró gépet 

C Nyomásvezérlő gomb A szivattyúban, tömlőben és a szórópisztolyban növeli (óra mutató 
járásával egyező irányban) és csökkenti (óramutató járásával ellentétes 
irányban) a folyadék nyomását. 

C1 Kijelző beállítása Egy funkció kiválasztásához állítsa a nyomásvezérlő gombon 
található jelzést a kijelzőn láthatóhoz, lásd a 13. oldalt. 

D Szivattyú folyadék kimenet 
csatlakozója 

Festéktömlő menetes csatlakozó 

E InstaClean™ folyadékszűrő  
(Csak A60 festékszóró gép) 

• A szivattyúból kilépő folyadékot szűri, ezzel csökkenti a csúcs 
eldugulást és javítja a festékfelhordást. 

• Csak nyomás leeresztéskor tisztítja magát. 

F Power-Piston™ szivattyú (Az 
ábrán nem látható. A könnyű 
hozzáférés ajtó mögött.) 
(Csak A60 festékszóró gép) 

A folyadékot szivattyúzza és nyomás alá helyezi, eljuttatja a 
festéktömlőhöz. 

F1 Könnyű hozzáférés ajtó 
(Csak A60 festékszóró gép) 

A könnyű hozzáférés ajtó gyors hozzáférést biztosít a kimeneti szelephez 
Az ajtó eltávolításához az ajtó alján található nyílásba illessze be a 
csavarhúzó lapos élét 
(lásd a 11. oldalon látható ismertetőt). 

G Szívótömlő A festékes vödörből szívja a folyadékot a szivattyúba. 

H Töltő tömlő (diffúzorral) Feltöltés és nyomáscsökkentés közben engedi le a folyadékot a 
rendszerbe 

J Feltöltő/szóró szelep • PRIME (töltés) állásban a folyadékot a feltöltő tömlőbe irányítja 
• SPRAY (permetezés) állásban a nyomás alatt lévő folyadékot a 

festéktömlőbe irányítja 
• Túlnyomásos helyzetben automatikusan csökkenti a rendszerben 

uralkodó nyomást. 
K Automatikus feltöltés (Csak A60 

festékszóró gép) 
Automatikusan megnyitja a bemeneti golyót, amikor bekapcsolja a 
festékszóró gépet. 

L Bemeneti szűrő Megakadályozza a szennyeződések bejutását a szivattyúba. 

M Festéktömlő A szivattyúból magas nyomású folyadékot továbbít a szórópisztolyhoz. 

Q Csúcs védőburkolat Csökkenti a folyadék befecskendezési sérülés kockázatát. 

R Megfordítható szórófej csúcs • Porlasztja a szórandó folyadékot, kialakítja a szórás mintáját és a 
furat méretének megfelelően ellenőrzi a folyadék áramlását. 

• A visszafordító szétszerelés nélkül szünteti meg az eldugult csúcsok 
dugulását. 

S Pisztoly kioldó 
biztonsági kar (13. 
oldal) 

A szórópisztoly véletlenszerű működtetését akadályozza meg. 

T Pisztoly folyadékbemeneti 
csatlakozó 

Festő tömlő menetes csatlakozó 

U Erős öblítés A kerti tömlőt csatlakoztatja a szívótömlőhöz vízbázisú folyadékok erős 
öblítéséhez. 

V Pisztoly folyadékszűrő a csúcs 
eldugulások csökkentése 
érdekében 

A szórópisztolyba érkező folyadékot szűri meg, hogy csökkenjen a csúcs 
eltömődések száma. 

W Tömlőtároló szekrény Tárolja a festéktömlőt. 

X Vödör akasztó Vödör szállításához a fülénél fogva 
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Y Tápkábel Elektromos árammal látja el a festékszóró gépet. 

Z Erős öblítés adapter 
(Csak A60 festékszóró gép) 

A (G) szívótömlőt az (U) erős öblítés tartozékhoz illeszti. 

AA Szivattyú feltöltő gomb 
(Csak A45 festékszóró gép) 

Manuálisan lecsapolja a bemeneti golyót, hogy meglazuljon, ha beragad. 

AB Kerti tömlő adapter Összeköti az erős öblítő tartozékot és a kerti tömlőt. 
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A45 és A60 azonosítószámú alkatrész
 az ábrán a A60 látható 

 
 
 
 
 

W 
ti9346a 
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AA ti22077a 
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ti22086a 
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ti22177a 

ti22176a 
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ti9670a 
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Földelési és elektromos követelmények 
 

Folyadék ellátó tároló: tartsa be a helyi törvényeket. 
 

 
 

A festékszóró gépet földelni kell. A földelés csökkenti 
a sztatikus és elektromos áramütés veszélyét, oly 
módon, hogy az elektromos áram számára menekülő 
kisülési biztosít, ha felhalmozódik a sztatikus 
feszültség, vagy rövidzár keletkezik. 

 
• A 240 VAC festékszóró 

gépeknek 220-240 VAC, 
50/60 Hz, 10A áramkörre 
van szükségük földelt 
csatlakozóval. 

• Soha ne használjon 
földeletlen aljzatot vagy 
adaptert! 

• Ne használja a festékszóró gépet, ha 
az elektromos kábel földelő csatlakozása sérült. 

• Csak sérülésmentes 3 csatlakozós dugóval 
szerelt hosszabbítót használjon! 
Az ehhez a festékszóró géphez ajánlott 
hosszabbítók: 
• 15 m (49,2 láb) 1,0 mm2 

• 30 m (98,4 láb) 1,5 mm2 

• 50 m (164,0 láb) 2,5 mm2 

 
Szórópisztoly: Földelés a megfelelően földelt 
folyadék tömlőhöz és szivattyúhoz való 
csatlakozáson keresztül. 

 
Megjegyzés: Kisebb keresztmetszet vagy hosszabb 
hosszabbító csökkentheti a festékszóró gép 
teljesítményét. 

Öblítéskor használt oldószeres vödrök: kövesse a 
helyi rendelkezéseket. Csak vezető fémből készült 
vödröket használjon, amelyeket olyan földelt felületekre 
helyez, mint a beton. Ne helyezze a vödröt olyan nem 
vezető felületekre, mint papír, kartondoboz, amely 
megszakítja a földelési vezetőképességet. 

 
Fémvödör földelése: a földelővezeték egyik végét 
kapoccsal rögzítse a vödörhöz, a másikat pedig egy 
olyan földhöz, mint pl. egy vízvezeték.. 

 
A földelés folyamatosságának fenntartása Öblítéskor 
vagy a nyomás elengedésekor erősen tartsa a 
szórópisztoly fém részét egy földelt fémvödörhöz, ezután 
kapcsolja be a pisztolyt! 

 

 
ti9207a 

 
 

Túlmelegedés 
A motor egy termikus túlterhelési kapcsolóval 
rendelkezik, ami lekapcsolja, ha túlmelegszik. Ha az 
eszköz túlmelegszik, várjon körülbelül 45 percet, hogy 
kihűljön. Ha lehűlt, a kapcsoló lezár, és a berendezés 
újra bekapcsol. 

 
 

 

      

A motor váratlan beindulásából eredő sérülés 
kockázatának csökkentése érdekében mindig 
kapcsolja KI az eszközt, ha a motor leáll. 

ti11730a 
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ti8908a ti8909a 

 

 

Működtetés 
 

Kioldó biztosító 
Ha befejezte a szórást, mindig kapcsolja be a kioldó 
biztosítót, ezzel megelőzi, hogy a pisztolyt véletlenül 
elindítsa akár kézzel, akár ha ledobja, leejti. 

2. Kapcsolja a Prime/Spray szelepet PRIME állásba, 
ezzel leengedi a nyomást. 

 
 
 

Csak A20 
 
 
 

Kioldó biztosítva Kioldó nincs 
biztosítva 

 
 

Nyomás elengedési eljárás 
A szórás befejezését követően kövesse ezt a Nyomás 
elengedési eljárást mielőtt az eszközt tisztítaná, 
ellenőrizné, javítaná vagy szállítaná. 

 
 

 

 

 

 

 

    

 
1.   Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és húzza ki a 
tápkábelt! 

 

3. Szorosan tartsa a szórópisztolyt a vödörhöz. 
Húzza meg a pisztoly kioldóját, hogy kiengedje 
a nyomást! 

 

 
 

4. Kapcsolja be a kioldó zárat. 
 
 
 
 

ti8908a 
 

Megjegyzés: Hagyja a Prime/Spray szelepet PRIME 
állásban, amíg újra nem áll készen szórásra! 

 
Ha feltételezi, hogy a szórópisztoly csúcsa vagy tömlője 
eltömődött, vagy a nyomást nem sikerült teljesen 
csökkenteni a fenti lépések megtétele után, NAGYON 
LASSAN lazítsa meg a csúcs védőburkolat rögzítőanyát 
vagy a tömlővég csatlakozóját, hogy fokozatosan 
kiengedje a nyomást, majd lazítsa meg teljesen. Tisztítsa 
ki a tömlőből vagy a csúcsból az akadályt! Olvassa el a 
szórófej csúcs dugulásának megszüntetését a 18. 
oldalon. 

 
 

  

 
 
 
 
 

ti9207a 

ti2810a 

ti13961a ti9346a 
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Nyomásvezérlő gomb beállítás 
 
 
 
 
 
 
 

Magas 
nyomású 
szórófej 

 
Alacsony  
nyomás 

Szórás Töltés/ 
Tisztí

tás 

 

Gurítás 

Megjegyzés: Egy funkció kiválasztásához állítsa a nyomásvezérlő gombon található jelzést a kijelzőn láthatóhoz. 
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Beállí
tás 

 

 

 

 

Beállítás 
 

Feltöltés és öblítő folyadék 
tárolás 
Megjegyzés: Ahhoz, hogy lakkot szórjon az A60-nal, 
meg kell vásárolnia a 256212 lakkátalakító készletet, 
és az olajbázisú termékekkel való feltöltésnél leírt 
eljárást kell követnie. Az A20, A30, és A45 
készülékeket nem lakkozásra tervezték. 

 
Mielőtt első ízben használja a festékszóró gépet vagy 
új szórási projekthez kezd, fel kell tölteni a szóró 
eszközt és a festékszóró gépből ki kell permetezni a 
tárolási folyadékot! 

 
Olaj- vagy vízbázisú anyagok 

• Amikor vízbázisú anyagokat permetez, 
alaposan öblítse át a rendszert vízzel! 

• Ha olajbázisú anyagot permetez, ásványi alapú 
alkohollal vagy ennek megfelelő olajos bázisú 
oldószerrel alaposan öblítse át a rendszert. 

• Ahhoz, hogy vízbázisú anyagot szórjon 
olajbázisú anyag szórása után először vízzel 
alaposan öblítse át a rendszert! A feltöltő tömlőből 
kifolyó víznek tisztának és oldószermentesnek kell 
lennie mielőtt elkezdené a vízbázisú anyag 
szórását. 

• Olajbázisú anyagok szórásához, miután  
vízbázisú anyagot szórt, előbb alaposan öblítse át 
a rendszert ásványi alapú alkohollal vagy 
olajbázisú öblítő oldószerrel! A feltöltő tömlőből 
kifolyó folyadék nem tartalmazhat vizet. 

• Amikor oldószerrel öblít, földelje a vödröt és a 
pisztolyt! Olvassa el a földelési és elektromos 
követelményeket a 12. oldalon! 

• Mindig a vödör belső falára irányítsa a pisztolyt, 
így elkerülheti, hogy a folyadék 
visszafröccsenjen a bőrére vagy a szemébe. 

 
 

 

  

 

    

1. Csavarozza le a pisztolyról a csúcsot és a 
védőburkolatot! 

ti12960a 

2. Tekerje le a tömlőt, és az egyik végét 
csatlakoztassa a pisztoly végéhez! Használjon 
két villáskulcsot a biztonságos rögzítéshez! 

 

3. A tömlő másik végét csatlakoztassa a festékszóró 
géphez! 

ti11456a 

Megjegyzés: Ha már csatlakoztatta a tömlőt, győződjön 
meg a csatlakozások feszességéről! 

 
4. Tekerje egészen balra a nyomásvezérlő 

gombot (az óramutató járásával 
ellenkezően), a minimális nyomáshoz! 

ti9344a 

5. Ellenőrizze, hogy a szivattyú legyen kikapcsolva, 
és a gép ne legyen a hálózathoz csatlakoztatva!

 

ti9681
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6. Válassza le a feltöltő tömlőt (kisebb) a 
szívótömlőtől (nagyobb)! 

 

7. Helyezze a feltöltő tömlőt a szemetes 
vödörbe! 

 
 
 
 
 

ti9652a 

 
8. Merítse a szívótömlőt vízbe vagy öblítőfolyadékba! 

 
12. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót! 

 

13. Hangolja össze a kijelzőt a nyomásvezérlő 
gombon a Prime/Clean beállítással, amíg a 
szivattyú el nem indul, lásd a 13. oldalt! 

ti9718a 

14. Amikor a festékszóró gép szivattyúja beindul, 
öblítőfolyadék és légbuborékok távoznak először a 
rendszerből. Várjon, hogy a feltöltő tömlőből 30 - 
60 másodpercig folyadék áramoljon a szemetes 
vödörbe. 

 

15. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót! 
 

VÍZ vagy 
OLDÓSZ

ER 

 
 
 
ti9651
a 

 
 
 

 
ti2810a 

9. Állítsa a Prime/Spray szelepet PRIME 
állásba 

 
 
 
 
 

ti13961a 

Csak A20 

 
10. Földelt dugaljhoz kell csatlakoztatni a 

festékszóró gépet! 
 

11. Nyomja meg kétszer a szivattyú feltöltő 
gombot! 

 

  

16. Helyezze át a szívótömlőt a festékes vödörbe 
és merítse a szívótömlőt a festékbe! 

 

 
 

17. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót! 

 

 
CSAK A30 és A45 

ti15972a 

 
 
 
 

FESTÉK 

ti9653a

ti5580a 

ti2039a 

HULLAD
ÉK 

ti9346a 

ti5580a 
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t

A csúcs 
segítségével 

A csúcsot teljesen be 
kell nyomni a 

ti11569a   

i1157 

fém 
fészek 

 
 
 
18. Amikor meglátja, hogy festék érkezik a feltöltő 

tömlőből: 
 

a. Irányítsa a pisztolyt a szemetes vödörbe 

b. Oldja a pisztolykioldó zárat! 
 

 

c. Húzza meg és tartsa bent a pisztoly 
kioldóját!! 

d. Állítsa a Prime/Spray szelepet SPRAY 
állásba! 

Pisztoly csúcs és védőburkolat 
telepítése 

 
 

 

 

 

     

1. Kapcsolja be a kioldó zárat! 

 ti8908a 

2. Ellenőrizze, hogy a csúcs és a védőburkolat 
részei a jelzett sorrendben legyenek 
összeszerelve! 

rögzítőanya fekete gumitömítés és 
 
 
 

ti13960a 

Csak A20 
 

MEGJEGYZÉS: Néhány folyadék előbb 
betöltődhet, ha a hálózati kapcsoló egy pillanatra 
ki van kapcsolva, így a szivattyú lelassul és 
megáll. Szükség esetén néhányszor ismételje 
meg! 

 
19. Addig a szemetes vödörbe tartsa a pisztolyt, amíg 

tisztán festék nem jön belőle! 
 
20. Engedje el a kioldót! Kapcsolja be a kioldó zárat! 

 
 

 
védő 

 
csúcs 

 
 

ti22117a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0a 

 
 

3. Csavarozza le a pisztolyról a csúcsot és a 
védőburkolatot! Húzza meg a rögzítőanyát. 

 

21. Helyezze át a szívótömlőt a festékes vödörbe és 
csatlakoztassa a feltöltő tömlőt a szívótömlőhöz! 

 
MEGJEGYZÉS: A motor leállása azt jelzi, hogy a 
szivattyú és a tömlő fel van töltve festékkel. Ha a 
motor tovább működik, ez azt jelzi, hogy a festékszóró 
gép nincs megfelelően felöltve. Az ismételt feltöltéshez 
kapcsolja a Prime/Spray szelepet PRIME állásba és 
ismételje meg a 18. lépést! 

 
 
 
 
 

 
ti221
16a 

ti8909a 

ti9345a 

ti8908a 
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Szórási technikák 

A túlzott mértékű csúcs kopás megelőzése 

• A permet legyen porlasztott (egyenletesen 
eloszló, nincsenek rések a szélein). Kezdjen 
alacsony nyomású beállításnál, egyszerre egy 
keveset, amíg nem látja, hogy megfelelő a 
szórási minta, nincsenek csóvák. 

• A legkisebb nyomáson szórjon, ahol már porlasztott 
a festék. 

• Ha a legnagyobb szórási nyomáson sem 
megfelelő a szórási minta, elhasználódott a csúcs. 
Lásd a megfordítható szórófej csúcs 
kiválasztási táblázatot a 19. oldalon. 

 

 
MEGJEGYZÉS: Ha a csóvák a legnagyobb nyomáson 
szóráskor is megmaradnak, kisebb csúcsra van 
szükség, vagy hígítani kell az anyagot. 

 
Szórási nyomás beállítása 

Ez a festékszóró gép a legtöbb levegőmentes szórási 
eljáráshoz alkalmazható. A csúcs kiválasztására, a 
csúcs kopására, fedőréteg vastagságra stb. vonatkozó 
részletes tanácsokat a 18. oldalon talál. 

Első lépések 
A tényleges felület szórását megelőzően az alapvető 

szórási technikák gyakorlásához használjon egy darab 

kartonpapírt! 

 
• Tartsa a pisztolyt 30 cm-re a felülettől és célozzon 

a felületre! A pisztoly szögben tartása egyenetlen 
felületű szórást okoz. 

 

   
 

• A pisztoly egyenesen tartásához legyen hajlítsa be 
a csuklóját! A pisztoly legyezése, amelynek révén 
szögben lesz a felülethez, egyenetlen szórást 
okoz. 

Egyenletes felület vékony vastag vékony 

   
 

Pisztoly elsütése 
A művelet megkezdésekor húzza meg a kioldót! A 
művelet végén engedje el a kioldót! A kioldó 
meghúzásakor és eleresztésekor a pisztolynak 
mozognia kell. 

 
 

 

  

 

    

 

MEGJEGYZÉS: A szivattyú csak akkor működik, ha a 
pisztoly kioldóját meghúzzák. A festékszóró gépet úgy 
tervezték, hogy a kioldó elengedésekor a szivattyú is 
leáll. 

 
A beállítás jelzőt hangolja össze a Nyomásvezérlő 
gombon található szimbólummal 

 

Pisztoly 
irányítása 

 
ti2037a 

Vezérlő gomb 13 oldal 
 

• A gomb jobbra (óramutató járásával 
megegyező irányba) forgatása növeli a 
nyomást a pisztolyon. 

• A gomb balra (óramutató járásával ellenkező 
irányba) forgatása növeli a nyomást a pisztolyon. 

ti2036a 

vas

egyen
etlen 

vé
ti5585
a 

12 col 
(30 

  
egy
enle

jó 
szórási 
minta 

Csóvák-
rések az 
éleken 

túl ala- 
csony 
nyomá

ti5592a 
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Irányítsa a pisztoly csúcsát az előző rész alsó 
éléhez, félig átfedve mindegyik menetet. 

ti2038a 
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Szórófej csúcs dugulásának 
megszüntetése 

 
 

 

 

 

     

A visszafröccsenés megelőzése érdekében 
 

• Soha ne húzza meg a kioldót, ha a nyíl alakú 
fogantyú a SPRAY (permetezés) és UNCLOG 
(dugulás megszüntetés) állások között van! 

• A csúcsot teljesen be kell nyomni a 
védőburkolatba! 

 
1. A csúcs dugulásának megszüntetéséhez, 

kapcsolja be a kioldó zárat! 
 
 
 
 

ti8908a 
 

 
2. Állítsa a nyíl alakú fogantyút UNCLOG 

(dugulás megszüntetés) állásba! 
 
 
 
 
 

ti12971a 
 
 
 
 

Szórófej csúcs választás 

Szórófej csúcs nyílás méretének 
kiválasztása 

A szórófej csúcsok sokféle nyílás mérettel érkeznek, 
hogy sokféle folyadékot lehessen permetezni. Az Ön 
festékszóró gépéhez egy 0,015 colos (0,38 mm-es) 
csúcs tartozik, amely a legtöbb alkalmazáshoz 
használható. Használja a következő táblázatot az 
egyes folyadék típusokhoz ajánlott szórófej csúcs 
nyílás méret meghatározásához! H a szállítottól eltérő 
szórófej csúcsra van szükséges, tekintse meg a 
megfordítható csúcs választási táblázatot a 19. 
oldalon! 

 
3. Irányítsa a pisztolyt egy darab kartonpapírra! 

 
4. Oldja a kioldó zárat! A dugulás kitisztításához húzza 

meg a kioldót! 
 
 
 
 

ti8909a 
 
 

5. Ha sikerült a dugulást megszüntetni, kapcsolja 
be a kioldó zárat, és fordítsa a nyíl alakú kart 
vissza SPRAY (permetezés) állásba! 

 ti12970a 

TANÁCS: Forgassa a szórófej csúcson található nyíl 
alakú fogantyút a SPRAY (permetezés) állásba, majd 
vissza az UNCLOG (dugulás megszüntetése) állásba, 
hogy megszüntesse a dugulást! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANÁCS: 
Miközben használja, a szórófej csúcs kopik és kitágul. 
Ha a maximálisnál kisebb szórófej csúcs mérettel kezd, 
ez lehetővé fogja tenni a névleges áteresztési 
kapacitáson belüli szórást. 

 

 Bevonat
ok 
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Szórófej csúcs 
nyílás mérete 

Foltok Zománc
ok 

Alapozó
k 

Beltéri 
festékek 

Kültéri 
festékek 

Akrilok 

0,28 mm �      

0,33 mm � � � �   

0,38 mm  � � � �  

0,43 mm   � � � �

0,48 mm     � �
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A megfelelő szórófej csúcs 
kiválasztása 
Vegye figyelembe, milyen bevonatot és milyen felületre 
kell szórni. Győződjön meg róla, hogy a legjobb 
szórófej csúcs méretet használja az adott bevonathoz, 
és a legjobb legyező szélességet az adott felülethez 

 
Szórófej csúcs nyílás mérete 

A szórófej csúcs nyílás mérete határozza meg az 
áramlási sebességet - a pisztolyból kiáramló festék 
mennyiségét. 

 
TANÁCSOK: 

• Sűrűbb bevonathoz használjon nagyobb csúcs 
nyílás méretet, hígabbakhoz kisebbet. 

• A festékszóró géphez használható legnagyobb 
csúcs nyílás méret: 

• A20 és A30 0,38 mm 
• A45: 0,43 mm 
• A60: 0,48 mm 

• A csúcsok a használattól kopnak és rendszeresen 
cserélni kell őket. 

 
Legyező szélesség 

A legyező szélesség a szórási minta mérete, amely az 
egy menettel (karmozdulattal) befedett területet 
határozza meg. A keskenyebb legyezők tudnak 
vastagabb, a keskenyebbek hígabb bevonatot 
átereszteni. 

 
TANÁCSOK: 

• Válassza a szórandó felületnek legmegfelelőbb 
legyező szélességet! 

• A szélesebb legyezők jobb fedést biztosítanak 
tágas, nyitott felületeken. 

• A keskenyebb legyezők jobban alkalmazhatók 
kisebb, tömörebb felületekre. 

 
A csúcs azonosítószámának értelmezése 

A csúcs számának utolsó három számjegye (pl. 
16X413) tartalmazza a nyílás méretét és a legyező 
szélességét, amikor a pisztolyt 30 cm-re tartja a szórt 
felülettől. 

Az első számjegy duplázva 

Megfordítható szórófej választási 
táblázat 

 

Csúcs 
alkatr
ész 
sz. 

Legyező 
szélesség 30 cm-re 
a felülettől 

Nyílás 
mérete 

16X311 (6- 8 col) 
152 – 203 mm 

0,28 mm 

16X411 (8- 10 col) 
203 – 254 mm 

0,28 mm 

16X313 (6- 8 col) 
152 – 203 mm 

0,33 mm 

16X413 (8- 10 col) 
203 – 254 mm 

0,33 mm 

16X415 (8- 10 col) 
203 – 254 mm 

0,38 mm 

16X515 (10- 12 col) 
254 – 305 mm 

0,38 mm 

16X417 (8- 10 col) 
203 – 254 mm 

0,43 mm 

16X517 (10- 12 col) 
254 – 305 mm 

0,43 mm 

16X619 (12- 14 col) 
305 – 356 mm 

0,48 mm 

Példa: Egy 8 - 10 colos (203 - 254 mm-es) legyező 
szélességhez és 0,33 mm-es nyílás mérethez a 
következő számú terméket rendelje: 
16X413 

= körülbelüli 
legyező 
szélesség 

A 413-s 
csúcsnak 
8 -10 col 
Legyező 

szélesség 
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A 413-s 
csúcsnak 
a 
nyílás 
mérete 
0,013 
col 
Nyílás 
méret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ti22118a 

Az utolsó két számjegy = a nyílás mérete ezred colban 
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VÍZ vagy 
OLDÓSZE
R 

 

 

Leállítás és tisztítás 
 

Vödör öblítése 
• Rövidtávú leállások idejére (egy éjszaka 

vagy két nap) olvassa el a Rövid idejű 
tárolást a 25. oldalon. 

• Olajbázisú anyag szórása után megfelelő 
olajbázisú öblítő anyagot vagy ásványi alapú 
alkoholt használjon az öblítéshez! Olvassa el a 
feltöltés és tárolófolyadék kiöblítése részt a 14. 
oldalon! 

• Vízbázisú anyag szórása után, 

6. Helyezze a feltöltő tömlőt a 
szemetes vödörbe! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ti9652b 

Használjon vizet Olvassa el a feltöltés és 
tároló folyadék kiöblítése részt a 14. oldalon 
vagy az erős öblítés részt a 22. oldalon! 

 
 

 

 

 

 

 

    

1. Nyomás csökkentése, lásd a 13. oldalon. 
 

2. Vegye le a pisztolyról a csúcsot és a 
védőburkolatot, és helyezze           
öblítőfolyadékba! 

 
3. Helyezzen üres szemetes vagy oldószeres 

vödröket egymás mellé. 

 

4. Emelje ki a festékes vödörből a szívótömlőt és a 
feltöltő tömlőt! Hagyja, hogy egy ideig a festékes 
vödörbe ürüljenek! 

 
5. Válassza le a feltöltő tömlőt (kisebb) a 

szívótömlőtől (nagyobb)! 
 

 

7. Merítse a szívótömlőt vízbe vagy 
öblítőfolyadékba! 

 
 
 
 
 
 

ti9651b 

 

8. Fordítsa a nyomásvezérlő gombot a Prime/Clean 
beállításra, 

ti9344a 

9. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót! 

 
 

10. Addig öblítsen, amíg az öblítő folyadék körülbelül 
1/3-a a vödörből kiürül! 

 
11. Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót! 

 

 

ti2018a 

ti5580a 

ti2039a 

VÍZ vagy 
OLDÓSZE
R 

SZEMÉ
T 

ti9726b 

SZEMÉT 
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VÍZ vagy 
OLDÓSZE
R 

SZEMÉ
T 

t 

 
 
 

MEGJEGYZÉS: A 12. lépés a festék tömlőből a 
festékes vödörbe való visszatöltésére vonatkozik. 
Egy 50 láb hosszú tömlő körülbelül 1 liter festéket 
tartalmaz. 

 
12. A tömlőben lévő festék megtartása érdekében: 

 
a. Irányítsa a pisztolyt a festékes vödörbe. 

b. Oldja a pisztolykioldó zárat! 

 
14. Hagyja abba a szórást! Kapcsolja be a kioldó zárat!. 

 
 
 
 

i8908a 

 
 

15. Állítsa a Prime/Spray szelepet PRIME állásba 

 
 

c. Húzza meg és tartsa bent a pisztoly 
kioldóját!! 

d. Állítsa a Prime/Spray szelepet 
SPRAY állásba! 

 
 
 

16. Kapcsolja be a hálózati 
kapcsolót! 

 
Csak A20 

 

 
 

 
 

e. Kapcsolja be a 
hálózati kapcsolót! 

ti13960a 

Csak A20 
ti2018a 

 
17. Tisztítsa ki az InstaClean™ folyadékszűrőt és a 

pisztolyt, lásd a 24. oldalon.  
 

18. Töltse fel a szivattyút Pump Armor™ tároló 
folyadékkal! Olvassa el a hosszú távú 
tárolást a 25. oldalon! 

 
 
 
 
 

f. Addig tartsa meghúzva a kioldót, amíg nem 
látja, hogy az összes hígított festék kijött a 
pisztolyból az öblítéssel. 

13. Meghúzott kioldóval irányítsa a pisztolyt és 
permetezze a folyadékot a szemetes vödörbe! 
Addig tartsa behúzva a kioldót, amíg azt nem látja, 
hogy a szemetes vödörbe permetezett öblítő 
folyadék viszonylag tiszta nem lesz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ti9745a 

ti8909a 

ti9345a 

ti5580a 

ti9346a ti13961a 
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Zárás
 

ti 

Nyitá
s 

ti 

 
 

Erős öblítés 
Az erős öblítés az öblítés egy gyorsabb módszere. 
Csak vízbázisú bevonat szórása után használható. 

 
  

 

 

 

    

 
1. Nyomás csökkentése, lásd a 13. oldalon. 

2. Vegye le a pisztolyról a csúcsot és a 
védőburkolatot, és helyezze           a szemetes 
vödörbe! 

3. Helyezze az üres szemetes vagy oldószeres 
vödröket egymás mellé! 

 
10. Csavarozza le a bemeneti szűrőt a szívótömlőről! 

Helyezze a bemeneti szűrőt a szemetes vödörbe! 
 

 
 

 
 

 
 
11. A kerti tömlőt csatlakoztassa az erős öblítés 

tartozékkal felszerelt szívótömlőhöz! Hagyja a 
feltöltő tömlőt a szemetes vödörben! 

 
 

ti9414a 

 
 
4. Emelje ki a festékes vödörből a szívótömlőt és a 

feltöltő tömlőt! Engedje, hogy egy ideig a festékes 
vödörbe ürüljenek! 

5. Helyezze a szívó- és feltöltő tömlőt a szemetes 
vödörbe! 

6. Fordítsa a nyomásvezérlő gombot a Prime/Clean 
beállításra, 

 
 
 

ti2042a 
 
 

12. Kapcsolja be a hálózati 
kapcsolót! 

Csak 
A60 
adapter 

 
 
 
 
 
 

ti9344a 
 

7. Csavarozza az erős öblítő tartozékot és a kerti 
tömlőhöz. Zárja a szelepet! 

 
ti5580a 

 

13. Nyissa ki a szelepet az erős öblítő tartozékon. 

 
 
 

9413a 
 
 
8. Nyissa meg a vizet Nyissa ki a szelepet Mossa ki a 

festéket a szívótömlőből, a feltöltő tömlőből és a 
bemeneti szűrőből! 

 
 
 

9727b 

 
 

Nyitás 

 

14. Áramoltasson vizet a készüléken keresztül a 
szemetes vödörbe 20 mp-en keresztül. 

 
15. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót! 

 

9.   Zárja a szelepet az erős öblítő tartozékon! 
 
 

 
 
 
 

ti2040
a 

FESTÉK 
ti9726b 

 
 
 
 
 

ti2018a
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Zárás
 

ti 
 

9413a 
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MEGJEGYZÉS: A 16. lépés a festék tömlőből a 
festékes vödörbe való visszatöltésére vonatkozik. 
Egy 50 láb (15 m) hosszú tömlő körülbelül 1 liter 
festéket tartalmaz 

 
16. A tömlőben lévő festék megtartása érdekében: 

 
a. Irányítsa a pisztolyt a festékes vödörbe. 

b. Oldja a pisztolykioldó zárat! 
 

 

c. Húzza meg és tartsa bent a pisztoly 
kioldóját!! 

d. Állítsa a Prime/Spray szelepet SPRAY 
állásba! 

 
18. Hagyja abba a szórást! Kapcsolja be a kioldó zárat! 

 
 
 
 
 
 
 

ti8908a 

 
19. Állítsa a Prime/Spray szelepet PRIME állásba 

 

  
Csak A20 

 

20. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót! 
 
 
 
 

 
 

e. Kapcsolja be a 
hálózati kapcsolót! 

Csak 
A20 

 

ti2018a 

 
 

21. Zárja el a kerti tömlőt! Zárja a szelepet az erős 
öblítő tartozékon! 

 
 

ti5580a 
 

f. Addig tartsa meghúzva a kioldót, amíg nem 
látja, hogy vízzel hígított festék kezd kijönni a 
pisztolyból. 

17. Meghúzott kioldóval irányítsa a pisztolyt és 
permetezze a folyadékot a szemetes vödörbe! 
Addig tartsa behúzva a kioldót, amíg azt nem látja, 
hogy a szemetes vödörbe permetezett öblítő 
folyadék viszonylag tiszta nem lesz. 

 
 
 
 
 

22. Csavarozza le az erős öblítés tartozékot a 
szívótömlőről! 

 
 

ti2047a 

 
23. Tisztítsa ki az InstaClean™ folyadékszűrőt és a 

VÍZ SZEMÉ

ti9745a 

ti13961a ti9346a 

ti8909a 

ti9345a 
ti13960a 

Zárá
s 

ti9413a 



Leállítás és tisztítás 

332655D 25 

 

 

pisztolyt, lásd a 24. oldalon. 
 

24. Töltse fel a szivattyút Pump Armor™ tároló 
folyadékkal! Olvassa el a hosszú távú 
tárolást a 25. oldalon! 
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Az InstaClean™ 
folyadékszűrő tisztítása 
(csak A60) 
Az InstaClean™ folyadékszűrő megakadályozza, hogy 
részecskék kerüljenek a festék tömlőbe. Minden 
használat után vegye ki és tisztítsa meg a legjobb 
hatásfok érdekében. 

 
 

 

 

 

 

 

    

 
1. Nyomás csökkentése, lásd a 13. oldalon. 

 
2. 

Pisztoly tisztítása 
• Vízzel vagy öblítő oldószerrel és egy kefével 

tisztítsa meg a pisztoly folyadékszűrőt (d) 
minden alkalommal, amikor átöblíti a 
rendszert! Cserélje ki a pisztoly szűrőt, ha sérült! 

a. Válassza le a levegőmentes szórótömlőt (a) a 
festékszóró gépről! 

b. Csavarozza ki a kimenő csatlakozót (b)! 

c. Vegye ki az InstaClean™ folyadékszűrőt (c)! 
 
 
 
 
 
 
 
 

ti9347a 
 

3. Ellenőrizze, nincs-e szemét az  InstaClean™ 
folyadékszűrőben! Szükség esetén vízzel és 
puha kefével tisztítsa ki a szűrőt. 

a. Helyezze be az InstaClean™ 
folyadékszűrő zárt (négyszögletes) végét 
a festékszóró gépbe! 

b. Csavarozza a kimenő csatlakozót (b) a 
festékszóró gépbe! 

 
 

• Vegye le e csúcsot és a védőburkolatot, és tisztítsa 
meg vízzel vagy öblítő oldószerrel! Szükség esetén 
a beszáradt anyag meglazításához és 
eltávolításához használjon puha kefét! 

 
 
 
 
 
 
 

ti9671a 

 

• Vízzel vagy öblítő oldószerrel megnedvesített 
puha kendővel törölje le a készülék külsejéről 
a festéket! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ti9347a 

 

4. Húzza meg a kimenő csatlakozót és 
csatlakoztassa újra a tömlőt (a) a festékszóró 
géphez! Használjon két villáskulcsot a 
biztonságos rögzítéshez! 

 

b 

c 

a 

c 

b 

d 

ti9668a 
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a 

 
 
 
 
 
 
 

ti9674b 
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Tárolás 
 

Rövid távú tárolás 
(Legfeljebb 2 nap) 

 
 

 

 

 

 

 

    

 
1. Nyomás csökkentése, lásd a 13. oldalon. 

 
2. Hagyja a festékes vödörben a szívótömlőt és a 

feltöltő tömlőt! 
 

 

3. Szorosan zárja le a festékes vödröt és tömlőket 
műanyag fóliával! 

Tárolás hosszútávra 
(Több, mint 2 nap) 

 
 

 

  

 

    

 
Mindig keringtessen Pump Armor tároló folyadékot a 
rendszerben tisztítást követően. A festékszóró gépben 
maradó víz korrodálja és károsítja a szivattyút. Kövesse 
a lekapcsolás és tisztítás fejezetben leírtakat (20. oldal) 
vagy az Erős öblítés részben leírtakat (22. oldal). 

 
1. Helyezze a szívótömlőt a Pump Armor tároló 

folyadékos üvegbe és a felöltő tömlőt a 
szemetes vödörbe. 

 
 
 
 
 
 

ti2057a 

 
2. Állítsa a Prime/Spray szelepet PRIME állásba 

 
 
 
 
 
 

4. 
a. Kapcsolja be a kioldó zárat!. 

 
 
 

ti8908a 

 
 
 

3. Kapcsolja be a 
hálózati kapcsolót! 

 
ti13961a 

Csak A20 

 

b. A pisztoly maradjon a tömlőhöz csatlakoztatva. 

c. Ha még nem tisztította ki, vegye le a csúcsot 
és a védőburkolatot a pisztolyról, és tisztítsa ki 
vízzel vagy öblítő oldószerrel! Szükség esetén 
a beszáradt anyag meglazításához és 
eltávolításához használjon puha kefét! 

ti9671a 

d. Vízzel vagy öblítő oldószerrel megnedvesített 
puha kendővel törölje le a készülék külsejéről a 
festéket! 

ti9353b 

ti9350a 

 
 
 
 
 
 
HULLA
DÉK 

ti9346a 

 
 
 
 
 

ti5580a
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Tárolás 
 

 

 
 

4. Forgassa el a nyomásvezérlő gombot az 
óramutató járásával azonos irányba, amíg a 
szivattyú el nem indul! 

 

ti9343b 
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Tárolás 
 

 

MEGJEGYZÉS 

 
 
 
5. Amikor a tároló folyadék jön ki a feltöltő tömlőből 

(5-10 mp) kapcsolja KI a hálózati kapcsolót! 
 

ti2018a 
 
 
 
 

 

A festékszóró gép 
tárolása 
 

 

 
 

 

1.   Csavarozza le a bemeneti szűrőt a szívótömlőről! 

 
6. Állítsa a Prime/Spray szelepet SPRAY állásba, hogy 

tároló folyadékot tartson a festékszóró gépben 
tárolás során. 

 

ti9345a ti13960a 

Csak A20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rögzítsen műanyag zacskót a szívótömlőre, hogy 

felfogja az esetlegesen kicsöpögő folyadékot. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ti5552a 
 

2. Tekerje fel a tömlőt! Hagyja a festékszóró géphez 
csatlakoztatva! Tekerje a tömlőt a tömlőtárolóra 
vagy a festékszóró gép állványára. 

  
ti14966a 

 
4.   Tárolja beltéren a festékszóró gépet! 

ti12947a 

• Mielőtt a készüléket elrakja tárolásra, 
győződjön meg róla, hogy minden vizet 
kieresztettek a pisztolyból és a tömlőkből. 

• Ne engedje, hogy a víz befagyjon a víz a 
festékszóró gépbe vagy a tömlőbe. 

ti9433a 
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ti15972a 

MEGJEGYZÉS 
 

MEGJEGYZÉS 
 

 

 

Karbantartás és szerviz 
 
 
 
 

 

A festékszóró gép ápolása 
Tartsa tisztán és jó állapotban a készüléket és 
minden tartozékát! 

 
A motor túlmelegedését elkerülendő hagyja 
akadálymentesen a szellőzőnyílásokat! Szórás 
közben ne takarja le a készüléket! 

 
 
Szivattyú ellenőrző szelepek 
• A vízben tárolás, nem megfelelő öblítés vagy 

felhalmozódott szemét az ellenőrző szelepek 
bármelyikének nem megfelelő működését 
okozhatja. 

• Ha a szivattyú nem töltődik fel 30 másodperc alatt, 
próbálja meglazítani az ellenőrző golyókat a 
szivattyú feltöltő gombjának megnyomásával (csak 
A30 és A45) vagy a bemeneti szelep kis 
villáskulccsal való megérintésével, miközben a 
festékszóró gép üzemel. 

 
 
 

CSAK A30 és A45 
 
 
 

 

MEGJEGYZÉS: Úgy ellenőrizheti, hogy a bemeneti 
szelep ragadt-e be, hogy kicsavarozza a szelepeket a 
szivattyúból és ellenőrzi őket. 

 

Festék tömlők 
Minden használat alkalmával ellenőrizze, nem 
sérültek-e a tömlők! Ne próbálja megjavítani a tömlőt, 
ha a tömlő borítása vagy csatlakozói sérültek. Ne 
használjon 7,5 méternél rövidebb tömlőt! 
Két villáskulccsal húzza meg! 

 
Csúcsok 
• Mindig megfelelő oldószerrel 

és kefével tisztítsa meg a 
csúcsokat szórás után! 

• A csúcsokat 57 liter után 
cserélni kell, vagy 

Ha a festékszóró gép tovább működik (motor és 
szivattyú jár) miután elengedte a kioldót, elképzelhető, 
hogy a szivattyú szelepei eldugultak vagy elkoptak. 
Szelepjavító készletek rendelhetők a Graco/Magnum 
hivatalos forgalmazótól. 

 
Szivattyú betétek 
 Amikor a szivattyú betétek 
elhasználódnak, a festék elkezd 
a szivattyún kívül szivárogni. 

 
• A szivárgás első jeleinek 

észlelésekor cserélje ki a 
betéteket, egyébként 
további károk 
keletkezhetnek. 

• Vásároljon egy szivattyújavító készletet! 
akár 227 liter használatára is 
alkalmasak, 

ti20
55a és telepítse 

a festék durvaságának függvényében. 

Óvja a festékszóró gép belső meghajtó részeit a 
víztől! A burkolatban lévő nyílások lehetővé teszik a 
belső mechanikus alkatrészek és az elektronika 
hűtését. Ha víz kerül a nyílásokba, a festékszóró gép 
meghibásodhat, vagy végleg károsodhat. 

A nagy rázkódás megrepesztheti a szivattyút, 
vagy kárt okozhat benne. 

ti14967a 

ti9355b 

ti9356a 
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• Ne permetezzen kopott csúccsal! a készlethez adott útmutatás szerint 

• Vegye fel a kapcsolatot 
a hivatalos 
Graco/Magnum 
szervizközponttal! 
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Hibaelhárítás 
 

Ellenőrizzen mindent ebben a hibaelhárítási 
táblázatban, mielőtt elviszi a készüléket a hivatalos 
Graco/Magnum szerviz központba! 

 
 
 

Problém
a 

Ok Megoldá
s 

A hálózati kapcsoló be van 
kapcsolva, a festékszóró gép 
csatlakozik a hálózathoz, de a 
motor nem működik, a szivattyú 
nem jár. 

Fordítsa az óramutató járásával 
egyező irányba a nyomásvezérlő 
gombot, a nyomás beállítás növelése 
érdekében! 

Forgassa el a nyomásvezérlő 
gombot az óramutató járásával 
megegyező irányba, ezzel növeli a 
nyomás beállítást! 

A motor vagy a vezérlése sérült Vigye el a készüléket a 
hivatalos Graco/Magnum 
szervizközpontba! 

Nem szolgáltat áramot az elektromos 
fali aljzat. 

• Próbáljon ki egy másik 
aljzatot, amiről tudja, hogy 
működik, hogy ellenőrizze az 
aljzatot! 

• Állítsa vissza az épület hálózati 
megszakítóját, vagy cserélje ki 
a biztosítékot! 

Hibás a hosszabbító Cserélje ki a hosszabbítót! 
Olvassa el a földelési és 
elektromos követelményeket a 
12. oldalon! 

Sérült a festékszóró gép hálózati 
kábele. 

Ellenőrizze, nem sérült-e a 
vezetékek szigetelése! Cserélje ki a 
hálózati kábelt, ha sérült! 

A festék vagy víz befagyott vagy 
beszáradt a pumpába. 

Válassza le a festékszóró gépet a 
hálózati csatlakozóról! Ha befagyott, 
NE próbálja meg elindítani a 
készüléket, amíg teljes egészében 
ki nem olvadt, különben a motor, a 
vezérlőtábla és/vagy a hajtáslánc 
sérülhet. 

Győződjön meg róla, hogy a 
tápkapcsoló KI van kapcsolva. Tegye 
a készüléket meleg helyre néhány 
órára! Majd csatlakoztassa a 
tápkábelt és kapcsolja be a 
készüléket! Lassan növelje a 
nyomást, és figyelje meg, elindul-e a 
motor. 
Ha a festék száradt be a készülékbe, 
előfordulhat, hogy a szivattyú 
betéteket, szelepeket, hajtásszíjat 
vagy nyomáskapcsolót is cserélni 
kell. Vigye el a készüléket a 
hivatalos Graco/Magnum 
szervizközpontba! 

 

 

 

     



34 332655D 

Hibaelhárítás 
 

 

 

 

 

Problém
a 

Ok Megoldá
s 

A szivattyú nem tölt fel A Prime/Spray szelep SPRAY 
állásban van 

Állítsa a Prime/Spray szelepet 
PRIME állásba 

A bemeneti szűrő eltömődött, 
vagy a szívótömlő nem merül a 
folyadékba. 

Tisztítsa ki a szennyeződést a 
bemeneti szűrőből, és győződjön 
meg róla, hogy a szívótömlő 
bemerül a folyadékba. 

A szivattyú nem volt öblítő 
folyadékkal feltöltve. 

Vegye ki a szívótömlőt a 
festékből! Töltse fel a szivattyút 
víz- vagy oldószer bázisú 
öblítőfolyadékkal, lásd a 14. 
oldalt. 

A bemeneti szelep ellenőrző golyója 
beragadt. 

Vegye ki a szívótömlőt és illesszen 
egy ceruzát a bemeneti részbe, hogy 
elmozdítsa a golyót, nyomja meg a 
szivattyú feltöltő gombot, vagy 
alkalmazza az erős öblítést 22.. 
oldalon leírtak szerint. 
A60: Elképzelhető, hogy cserélni kell 
az automatikus feltöltőt (AutoPrime). 
Kapcsolja be a hálózati kapcsolót és 
figyelje a szivattyúban a „koppanást”! 
Ha nem hallja a „koppanást”, 
megsérült az automatikus feltöltő. 
Vigye el a készüléket a hivatalos 
Graco/Magnum szervizközpontba! 

A bemeneti szelep ellenőrző golyója 
vagy fészke szennyezett. 

Vegye ki a bemeneti csatlakozót! 
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
golyót és a fészket! 

A kimeneti szelep ellenőrző golyója 
beragadt. 

A60: A nyílásba illesszen be egy 
csavarhúzót, és távolítsa el az 
Easy-Access™ ajtót 
(lásd: 10. oldal.) Csavarja ki a 3/4 
colos aljzattal rendelkező kimeneti 
szelepet! Vegye ki és tisztítsa meg 
a részegységet! 

 

A20, A30 és A45: Távolítsa el a 
kimenő csatlakozót, és tisztítsa 
meg a kimeneti ellenőrző golyót. 

A szívótömlő szivárog. Húzza meg a szívótömlő 
csatlakozását. Ellenőrizze az 
esetleges repedéseket és 
vákuumból származó 
szivárgásokat. 

A szivattyú nem tölt fel a folyadékkal. Vegye ki a szívótömlőt a 
festékből! Töltse fel a szivattyút 
víz- vagy oldószer bázisú 
öblítőfolyadékkal. 
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A folyadékok viszkózusak vagy 
ragadósak. 

Néhány folyadék előbb betöltődhet, 
ha a hálózati kapcsoló egy 
pillanatra ki van kapcsolva, így a 
szivattyú lelassul és megáll. 
Szükség esetén néhányszor 
ismételje meg! 
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Problém
a 

Ok Megoldá
s 

A szivattyú jár, de nem keletkezik 
benne nyomás. 

A szivattyú nincs feltöltve. Töltse fel a szivattyút. 

A bemeneti szűrő eltömődött. Tisztítsa ki a szennyeződést a 
bemeneti szűrőből, és győződjön 
meg róla, hogy a szívótömlő 
bemerül a folyadékba. 

A szívótömlő nem merül el a 
festékbe. 

Győződjön meg arról, hogy a 
szívótömlő elmerül a festékbe. 

A szívótömlő szivárog. Húzza meg a szívótömlő 
csatlakozását. Ellenőrizze az 
esetleges repedéseket és vákuumból 
származó szivárgásokat. Ha 
repedést vagy sérülést tapasztal, 
cserélje ki a szívótömlőt. 

A feltöltő/permetező szelep 
elkopott vagy a 
szennyeződések 
eltömítették. 

Vigye el a készüléket a 
hivatalos Graco/Magnum 
szervizközpontba! 

A szivattyú ellenőrző golyója elakadt. Olvassa el a Hibaelhárítás fejezeten 
belül A szivattyú nem tölt felrészt 
a 29. oldalon. 

A szivattyú jár, de a festék csak 
csöpög vagy fröcsköl, amikor a 
pisztoly kioldózárját meghúzza. 

A nyomás túl alacsony értékre van 
állítva. 

Lassan fordítsa a nyomásvezérlő 
gombot az óramutató járásával 
egyező irányba a nyomásbeállítás 
növelése érdekében, hogy a motor 
nagyobb fokozatra kapcsoljon és 
nagyobb nyomás keletkezzen. 

A szórófej csúcs eltömődött. Szüntesse meg a szórófej csúcs 
dugulását a 18. oldalon ismertetett 
módon. 

Az InstaClean™ folyadékszűrő 
eltömődött. 

Tisztítsa meg vagy cserélje ki az 
InstaClean™ folyadékszűrőt, lásd 
a 24. oldalt. 

A szórópisztoly folyadékszűrő 
eltömődött. 

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
szórópisztoly folyadékszűrőt, lásd a 
24. oldalt. 

A szórófej csúcs túl nagy vagy 
kopott. 

Cserélje ki a szórófej csúcsot. 
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Problém
a 

Ok Megoldá
s 

A nyomás a maximális értékre van 
állítva, mégsem jó a szórási 
mintázat. 

A megfordítható szórófej csúcs az 
UNCLOG (dugulás megszüntetése) 
állásban van. 

Fordítsa el a szórófej csúcson 
található nyíl alakú fogantyút a 
SPRAY (szórás) állásba, lásd a 
18. oldalt. 

A szórófej csúcs túl nagy a 
festékszóró géphez. 

Válasszon kisebb szórófej csúcsot. 

A szórófej csúcs túl kopott a 
festékszóró géphez. 

Cserélje ki a szórófej csúcsot. 

A hosszabbítókábel túl hosszú 
vagy nem elég a teljesítménye a 
mérőműszerhez. 

Cserélje ki a hosszabbítót! Lásd a 
földelési és elektromos 
követelményeket a 12. oldalon! 

A szórópisztoly folyadékszűrő 
eltömődött. 

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
szórópisztoly folyadékszűrőt, lásd 
a 24. oldalt. 

Az InstaClean™ folyadékszűrő 
eltömődött. 

Tisztítsa meg vagy cserélje ki az 
InstaClean™ folyadékszűrőt, lásd 
a 24. oldalt. 

A bemeneti szűrő eltömődött. Tisztítsa meg a bemeneti szűrőt a 
szennyeződésektől. 

A szivattyú szelepe kopottak, vagy 
szennyeződések eltömítették a 
szelepet. 

Ellenőrizze, hogy nem kopottak-e a 
szelepek. 

 

a. Töltse fel a festékszóró gépet 
festékkel. 

b. Húzza meg egy pillanatra 
a pisztoly kioldó gombját. 
Amikor a kioldót 
meghúzzák, a 
szivattyúnak az adott 
pillanatban forognia kell 
egy ciklust, majd le kell 
állnia. Ha a szivattyú 
továbbra is ciklikusan jár, 
előfordulhat, hogy a 
szelepek kopottak. 

c. Távolítsa el a szelepeket, 
és ellenőrizze a 
szennyeződéseket. 

Az anyag túl sűrű. Híg anyag. 

A tömlő túl hosszú (ha egy további 
szakaszt hozzáadnak). 

Távolítsa el a tömlő extra szakaszát. 

A szórópisztoly abbahagyta a 
szórást. 

A szívótömlő szivárog. Húzza meg a szívótömlő 
csatlakozását. Ellenőrizze az 
esetleges repedéseket és 
vákuumból származó 
szivárgásokat. 

A szórófej csúcs eltömődött. Szüntesse meg a szórófej csúcs 
dugulását a 18. oldalon ismertetett 
módon. 

Amikor a festéket kiszórja, az A bevonatot túl vastagon hordja fel a Mozgassa gyorsabban a pisztolyt. 
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lefolyik a falon vagy megfolyik. gép. Válasszon olyan szórófej csúcsot, 
amelyen kisebb a lyuk. 

Válasszon szélesebb legyezőjű 
csúcsot. 
Győződjön meg arról, hogy a 
pisztoly elég messze van a 
felülettől. 

Amikor a festéket a felületre szórja, 
nem megfelelő a fedettség. 

A bevonatot túl vékonyan hordja fel a 
gép. 

Mozgassa lassabban a pisztolyt. 

Válasszon olyan szórófej csúcsot, 
amelyen nagyobb a lyuk. 
Válasszon keskenyebb legyezőjű 
csúcsot. 
Győződjön meg arról, hogy a 
pisztoly elég közel van a 
felülethez. 
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Problém
a 

Ok Megoldá
s 

A legyezési mintázat túl változékony 
festékszórás közben. 

 

VAGY 
 

A festékszóró gép nem kapcsol 
be azonnal, amikor folytatná a 
festékszórást. 

A nyomásvezérlő kapcsoló kopott, 
emiatt túl nagy a 
nyomásingadozás. 

Vigye el a készüléket a 
hivatalos Graco/Magnum 
szervizközpontba! 

Nem lehet meghúzni a szórópisztoly 
kioldóját. 

A szórópisztoly kioldó zárja el van 
zárva. 

Fordítsa el a kioldó biztonsági kart, 
hogy kinyissa a kioldó zárat, lásd a 
13. oldalon. 

Festék jön ki a nyomásvezérlő 
kapcsolóból. 

A nyomásvezérlő kapcsoló elkopott. Vigye el a készüléket a 
hivatalos Graco/Magnum 
szervizközpontba! 

A Prime/Spray (feltöltő/szóró) szelep 
automatikusan működésbe lép, 
kiengedve a nyomást a feltöltő 
tömlőből. 

A rendszerben túlnyomás képződik. Vigye el a készüléket a 
hivatalos Graco/Magnum 
szervizközpontba! 

Festék folyik ki a szivattyú külsején. A szivattyú betétek elkoptak. Cserélje ki a szivattyú betéteket. 

A motor forró és szakaszosan jár. A 
túl nagy hő miatt a motor 
automatikusan lekapcsol. A készülék 
megsérülhet, ha az okot nem hárítja 
el. 

 

Lásd a Termikus túlterhelés részt a 
12. oldalon. 

A burkolaton található 
szellőzőnyílások el vannak tömődve, 
vagy a festékszóró gép le van 
takarva. 

Tartsa szabadon (ne akadályozza) 
a szellőzőnyílásokat és a 
festékszóró gép környékét, és 
tartsa a festékszóró gépet 
szabadon, ne takarja le. 

A hosszabbítókábel túl hosszú 
vagy a mérőműszernek nem elég 
a teljesítménye. 

Cserélje ki a hosszabbítót! 
Olvassa el a Földelési és 
villamossági előírásokat a 12. 
oldalon. 

A használt szabályozatlan 
elektromos generátoron túl nagy a 
feszültség. 

Használjon megfelelő 
feszültségszabályozóval ellátott 
elektromos generátort. A 
festékszóró géphez szükséges 
feszültség: 220-240 VAC, 50/60 
Hz 
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adatok 

 

 

 

 

Műszaki adatok 
 

 A20 A30 
Üzemi nyomás tartománya 0-207 BAR, 0-21 Mpa (0-3000 psi) 

Villanymotor 4,5 A (nyitott állványú, univerzális) 

Üzemi teljesítmény (LE) 3/8 1/2 

Maximális szórási teljesítmény 
(csúccsal) 

,91 l/m (,24 g/m) 1,02 l/m (,27 g/m) 

Festéktömlő 6,4mm X 7,5 m (1/4 col x 25 láb) 

Szórófej csúcs max. lyukméret 0,015 col (0,38 mm) 0,015 col (0,38 mm) 

Súly (csak a festékszóró gép) 4,5 kg (10,0 lb) 6,0 kg (13,3 lb) 

Súly (festékszóró gép + tömlő + 
pisztoly) 

6,0 kg (13,3 lb) 7,5 kg (16,5 lb) 

Méret (felállítva): 

Hossz 35,2 cm (13,8 col) 34,8 cm (13,7 col) 

Szélesség 30,7 cm (12,1 col) 41,1 cm (16,2 col) 

Magasság 35,1 cm (13,8 col) 46,3 cm (18,2 col) 

Méret (összehajtva): 

Hossz N/A N/A 

Szélesség N/A N/A 

Magasság N/A N/A 

Tápkábel 1,0 mm², 3-eres, 1,8 m (6 láb) 

Folyadék bemeneti csatlakozó 1/4 npsm külső menetes 

Folyadék kimeneti csatlakozó 3/4 col belső menetes 
(szabványos kerti tömlő) 

Bemeneti szűrő (a szívótömlőn) 1190 micron (16-os 
hálószem) 

Nedves alkatrészek, szivattyú 
és tömlő 

rozsdamentes acél, cinkkel lemezelt szénszálas acél, ultra-nagy molekulasúlyú 
polietilén (UHMWPE), karbid, nejlon, alumínium, PVC, polipropilén, 

fluoroelasztomer 

Nedves alkatrészek, 
szórópisztoly 

alumínium, sárgaréz, karbid, nejlon, ultra-nagy molekulasúlyú polietilén 
(UHMWPE), cink 

Generátorra vonatkozó 
követelmény 

Legalább 1500 Watt 
teljesítmény 

Elektromos áramra vonatkozó 
követelmény 

220-240V AC 50/60 Hz, I fázis, 10A 

Tárolás hőmérséklet-
tartomány��

-35° – 71° C (-30° – 160° F) 

Üzemi hőmérséklet-tartomány� 4° – 46° C (40° – 115° F) 

Zaj ** 

Hangnyomás 85 dBa 

Hangteljesítmény 89 dBa 

 
Megjegyzések 
** Vízbázisú festék szórásakor mérve, ahol a fajsúly 1,36, 517-es csúcson keresztül 207 bar, 20,7 Mpa (3000 psi) 

nyomással az ISO 9614-2 szabványnak megfelelően. 
� Ha a szivattyút nem fagyálló folyadékkal tárolják. A szivattyú meghibásodik, ha a benne levő vízbázisú vagy latex 

alapú festék megfagy. 
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� A műanyag alkatrészek megsérülhetnek, ha alacsony hőmérsékletű környezetben ütés éri azokat. 
� A festék viszkozitásában bekövetkező nagyon alacsony magas hőmérsékleten történő változás hatással lehet a 
festékszóró gép teljesítményére. 
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 A45 A60 

Üzemi nyomás tartománya 0-207 BAR, 0-21 Mpa (0-3000 psi) 

Villanymotor 4,5 A 
(nyitott állványú, univerzális) 

6,5A 
(nyitott állványú, állandó mágnes DC) 

Üzemi teljesítmény (LE) 5/8 7/8 

Maximális szórási teljesítmény 
(csúccsal) 

1,17 l/m (,31 g/m) 1,44 l/m (,38 g/m) 

Festéktömlő 6,4 mm X 15 m (1/4 col x 50 láb) 

Szórófej csúcs max. lyukméret 0,017 col (0,43 mm) 0,019 col (0,48 mm) 

Súly (csak a festékszóró gép) 10,6 kg (23,3 lb) 15 kg (33,0 lb) 

Súly (festékszóró gép + tömlő + 
pisztoly) 

12,7 kg (28 lb) 17,1 kg (37,7 lb) 

Méret (felállítva): 

Hossz 49,0 cm (19,3 col) 54 cm (21,3 col) 

Szélesség 38,9 cm (15,3 col) 43,8 cm (17,3 col) 

Magasság 94,0 cm (37,0 col) 94,5 cm (37,2 col) 

Méret (összehajtva): 

Hossz 49,0 cm (19,3 col) 54 cm (21,3 col) 

Szélesség 38,9 cm (15,3 col) 43,8 cm (17,3 col) 

Magasság 74,2 cm (29,2 col) 74,7 cm (29,4 col) 

Tápkábel 1,0 mm², 3-eres, 1,8 m (6 láb) 

Folyadék bemeneti csatlakozó 1/4 npsm külső menetes 

Folyadék kimeneti csatlakozó 3/4 col belső menetes (szabványos kerti 
tömlő) 

7/8 - 14 UNF külső menetes 

Bemeneti szűrő (a szívótömlőn) 1190 micron (16-os hálószem) 1680 micron (12-os hálószem) 

Generátorra vonatkozó 
követelmény 

Legalább 1500 Watt 
teljesítmény 

Nedves alkatrészek, szivattyú 
és tömlő 

rozsdamentes acél, cinkkel lemezelt 
szénszálas acél, ultra-nagy 

molekulasúlyú polietilén (UHMWPE), 
karbid, nejlon, alumínium, PVC, 
polipropilén, fluoroelasztomer 

rozsdamentes acél, cinkkel lemezelt 
szénszálas acél, sárgaréz, bőr, ultra-

nagy molekulasúlyú polietilén 
(UHMWPE), karbid, nejlon, 

alumínium, PVC, polipropilén, 
fluoroelasztomer 

Nedves alkatrészek, 
szórópisztoly 

alumínium, sárgaréz, karbid, nejlon, ultra-nagy molekulasúlyú polietilén 
(UHMWPE), cink 

Elektromos áramra vonatkozó 
követelmény 

220-240V AC 50/60 Hz, I fázis, 10A 

Tárolás hőmérséklet-
tartomány��

-35° – 71° C (-30° – 160° F) 

Üzemi hőmérséklet-tartomány� 4° – 46° C (40° – 115° F) 

Zaj ** 

Hangnyomás 85 dBa 

Hangteljesítmény 89 dBa 

Megjegyzések 
** Vízbázisú festék szórásakor mérve, ahol a fajsúly 1,36, 517-es csúcson keresztül 207 bar, 20,7 Mpa (3000 psi) 

nyomással az ISO 9614-2 szabványnak megfelelően. 
� Ha a szivattyút nem fagyálló folyadékkal tárolják. A szivattyú meghibásodik, ha a benne levő vízbázisú vagy latex 

alapú festék megfagy. 
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Műszaki 
adatok 

 

 

� A műanyag alkatrészek megsérülhetnek, ha alacsony hőmérsékletű környezetben ütés éri azokat. 
� A festék viszkozitásában bekövetkező nagyon alacsony magas hőmérsékleten történő változás hatással lehet a 
festékszóró gép teljesítményére. 
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Graco szabványos jótállás 
A Graco jótállást vállal a jelen dokumentum szereplő, a Graco által gyártott és a Graco nevét viselő minden berendezésre, hogy azok az eredeti 
vásárlónak használatra való értékesítés napján anyag- és kivitelezési hibáktól mentesek. A Graco által vállalt különleges, bővített vagy 
korlátozott jótállás kivételével a Graco az eladás dátumától számított tizenkét hónapon belül megjavítja vagy kicseréli a berendezés általa 
hibásnak ítélt alkatrészeit. A jótállás kizárólag abban az esetben érvényes, ha a berendezést a Graco írásos javaslatainak megfelelően telepítik, 
üzemeltetik és tartják karban. 

A jótállás nem terjed ki az általános kopásra, valamint a hibás telepítésből, téves alkalmazásból, elhasználódásból, korrózióból, nem megfelelő 
karbantartásból, gondatlanságból, balesetekből, a szakszerűtlen kezelésből, továbbá a nem eredeti Graco cserealkatrészek használatából eredő 
meghibásodásra, sérülésre és kopásra, 
és a Graco nem vonható felelősségre ilyen esetekben. A Graco nem vonható továbbá felelősségre az abból adódó meghibásodásért, sérülésért 
vagy kopásért, ha a Graco berendezés nem kompatibilis a nem a Graco által szállított szerkezetekkel, tartozékokkal, berendezésekkel és 
anyagokkal, illetve a nem a Graco által szállított szerkezetek, tartozékok, berendezések és anyagok nem megfelelő tervezése, gyártási kivitele, 
telepítése, üzemeltetése vagy karbantartása esetén. 

A jótállás ahhoz a feltételhez kötött, hogy a hibásnak vélt berendezést bérmentesítve visszaküldik a hivatalos Graco forgalmazónak, hogy az a 
vélt hibát ellenőrizze. Ha a vélt hibát a forgalmazó elismeri, a Graco a hibás alkatrészeket ingyen megjavítja vagy kicseréli. A berendezést 
bérmentesítve visszaküldik az eredeti vásárlónak. Ha a berendezés átvizsgálása nem tár fel anyag- vagy kiviteli hibát, a javítást ésszerű díj 
fejében végzik el. A díj magában foglalhatja az alkatrészek költségét, a munkadíjat, valamint a szállítási díjat. 

EZ A JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOS ÉS MINDEN MÁS, KIZEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS HELYETT ÉRVÉNYES, 
BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLNAK 
MEGFELELŐ RENDELTETÉSRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. 

A Graco egyedüli kötelezettsége és a vevő egyedüli jogorvoslati lehetősége a jótállás megsértése esetén a fentiekben leírtak szerint történik. A 
vevő belegyezik, hogy más jogorvoslat (beleértve, korlátozások nélkül, a véletlen vagy következményes sérülések miatt elmaradt hasznot, 
elmaradt értékesítéseket, személyi sérüléseket vagy anyagi kárt, valamint bármilyen más véletlen vagy következményes veszteséget) nem érhető 
el. A jótállás megsértésére az eladás napjától számított két (2) éven belül intézkedést kell tenni. 

A GRACO NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZ ÁLTALA ELADOTT, DE NEM A GRACO ÁLTAL GYÁRTOTT TARTOZÉKOKRA, 
BERENDEZÉSEKRE, ANYAGOKRA VAGY ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓAN, ÉS KIZÁRJA AZ EZEK KERESKEDELMI FORGALOMBA 
HOZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE ADOTT RENDELTETÉSNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ MINDEN 
HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST. Ezen, a nem a Graco által gyártott tételekre (pl. villanymotorokra, kapcsolókra, tömlőkre stb.) a saját gyártójuk 
által vállalat jótállás vonatkozik, amennyiben alkalmazandó. A Graco ésszerű segítséget nyújt a vevőnek abban, hogy ezen jótállások megsértése 
esetén követelést nyújtson be. 

A Graco semmilyen esetben nem vállal felelősséget az általa szállított alábbiakban leírt berendezésekből eredő közvetett, véletlen, különleges 
vagy következményes károkért, továbbá az eladott termékek vagy más árucikkek felszerelésére, teljesítményére vagy használatára, akár 
szerződésszegésből, a jótállás megsértéséből, a Graco hanyagságából vagy más más okból ered. 

A GRACO CANADA ÜGYFELEI RÉSZÉRE 
A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen dokumentumot, valamint a köztük létrehozott, előterjesztett, ehhez közvetlenül vagy közvetetten 
kapcsolódó minden egyéb dokumentumot, értesítést és jogi eljárást angol nyelven kell kiállítani. 

 
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. 

 
RENDELÉS LEADÁSÁHOZ vagy az Önhöz legközelebbi Graco/MAGNUM forgalmazó megkereséséhez 
forduljon hozzánk az 1-888-541-9788 telefonszámon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jelen dokumentumban szereplő minden leírt és vizuálisan megjelenített adat a kiadás idején a termékről elérhető 
legaktuálisabb információt tükrözi. 

A Graco fenntartja a jogot, hogy bármikor, értesítés nélkül változtatásokat tegyen. 
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Graco székhely: Minneapolis 
Nemzetközi irodák: Belgium, Kína, Japán, Korea 

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA 

Szerzői jog 2013 Graco Inc. A Graco összes gyártóüzeme az ISO 9001 szabvány szerint regisztrálva. 
www.graco.com „D” 
átdolgozás, 2016. 
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