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

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati 
kapcsoló ki van kapcsolva, és a 
festékszóró gép nincs a hálózathoz 
csatlakoztatva. 

Rövid útmutató 

Magnum festékszóró gépekhez 

FIGYELMEZTETÉS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Csatlakoztassa a tömlőt a 
pisztolyhoz és a festékszóró 
géphez. 

 

 

3. Kapcsolja ki a hálózati 

kapcsolót. Tekerje egészen balra a 
nyomásvezérlő gombot (az 
óramutató járásával ellenkezően), a 

minimális nyomáshoz. 
 

ÖBLÍTÉS
 

 

2. Válassza le a kis feltöltő tömlőt 
és a nagy szívótömlőt, és helyezze 
a feltöltő tömlőt a szemetes 
vödörbe. 

 

3. Ha olajbázisú anyagot szór, 
merítse a szívótömlőt ásványi 
típusú alkoholba. 
Ha vízbázisú anyagot szór, merítse 
a szívótömlőt vízbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
Állítsa a Prime/Spray szelepet 
PRIME állásba Csatlakoztassa a 
festékszóró gépet egy földelt 
dugaljhoz. Kapcsolja be a hálózati 
kapcsolót. 
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Olvassa el a használati útmutatót az utasítások és figyelmeztetések teljes körű listájához. Ez a rövid 
útmutató nem helyettesíti a berendezéssel kapott összes használati útmutató útmutató és figyelmeztető 
címke elolvasását és megértését. 

Kövesse a nyomás elengedési eljárást, és viseljen védőfelszerelést. 

BŐRBE FECSKENDEZÉS VESZÉLYE: Ügyeljen a szórófej csúcsára és a szivárgásokra. Ha nem 
permetez, zárja le az elsütő zárat. 

TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY: Vegye figyelembe a kézikönyvben található tűz- és robbanásveszélyre 

vonatkozó figyelmeztetéseket. A FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS 

SÉRÜLÉSHEZ, A VÉGTAGOK LEVÁGÁSÁHOZ VAGY AKÁR HALÁLHOZ VEZETHET. 
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5. Forgassa el a nyomásvezérlő 
gombot jobbra (az óramutató 
járásával azonos irányba), amíg a 
szivattyú el nem indul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Várjon, hogy a feltöltő 
tömlőből 30 - 60 másodpercig 
folyadék áramoljon a szemetes 
vödörbe. Kapcsolja ki a hálózati 
kapcsolót. 
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1. Merítse a szívótömlőt a festékbe. 
Állítsa a Prime/Spray szelepet 
PRIME állásba Kapcsolja be a 
hálózati kapcsolót. 

SZÓRÁS 

5. Ha szórás közben a csúcs eltömődik, 
kapcsolja be a kioldó zárat, és és 
fordítsa hátra a csúcs fogantyúját. Oldja 
a kioldó zárat, és húzza meg a pisztoly 
kioldóját. Miután kitisztította, kapcsolja 
be ismét a kioldó zárat, és fordítsa a 
csúcs fogantyúját a szórási állásba. 

Halvá
ny 
széle
k /"к 

Jó Minta 

 

 
 

2. Amikor a festék kijön a 
feltöltő tömlőből, irányítsa a 
szórópisztolyt a szemetes 
vödörbe, oldja ki a pisztoly 
kioldó zárját, majd húzza meg 
és tartsa behúzva a pisztoly 
kioldóját. Állítsa a Prime/Spray 
szelepet SPRAY állásba. 

 

3. Amikor a festék kijön a pisztolyból, 
engedje el a pisztoly kioldóját, és 
aktiválja a kioldó zárat. Helyezze át a 
feltöltő tömlőt a festékes vödörbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Tartsa a pisztolyt kb. 300 mm-re a festendő felülettől, célozzon a 
felületre, és kezdje el mozgatni a pisztolyt, mielőtt a kioldót meghúzza. A 
jó szórási minta ismérve, hogy egyenletesen oszlik el a festék, amikor a 
felületre ér. Úgy állítsa be a nyomást, hogy elég nagy legyen ahhoz, hogy 
„halvány szélek” nélkül lehessen szórni a festéket. Ha a legmagasabb 
nyomásnál is egyenetlen a festés, használjon kisebb szórófej csúcsot 

vagy hígabb anyagot.  

 

FELTÖLTÉS 

1. Kapcsolja be a pisztoly 
kioldó zárat.. 

2. Ellenőrizze, hogy a csúcs és a 
védőburkolat megfelelően 
vannak-e összeszerelve. 
Szerelje fel a csúcsot és a 
védőburkolatot, és kézzel húzza 
meg azokat. Most már készen áll 
a festékszórásra. 

3. Fordítsa el a nyomásvezérlő gombot 
jobbra (az óramutató járásával azonos 
irányba), hogy növelje a pisztolyban a 
nyomást, vagy fordítsa balra (az 
óramutatóval ellentétes irányba), hogy 
csökkentse a nyomást. 
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1. Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót 
és húzza ki a tápkábelt. 

4. Helyezze az üres szemetes és 
oldószeres vödröket egymás mellé. 
Emelje ki a szívó- és feltöltő 
tömlőket a festékes vödörből, és 
hagyja azokat lecsöpögni. Helyezze 
a tömlőket a szemetes vödörbe. 
Fordítsa a nyomásvezérlő gombot a 
Prime/Clean beállításra. 

5. Csatlakoztassa az erős öblítés 
toldatot a menetes kerti tömlőhöz, és 
zárja a szelepet. Kapcsolja be a 
vízellátást, nyissa ki a szelepet, és 
öblítse ki a festéket a szívótömlőből, 
a feltöltő tömlőből, valamint a 
bemeneti szűrőből. Zárja el az erős 
öblítés toldat szelepét. 

6. Csavarozza le a bemeneti 
szűrőt a szívótömlőről, és helyezze 
a szemetes vödörbe. 
Csatlakoztassa az erős öblítés 
toldatot és a menetes kerti tömlőt a 
szívótömlőhöz. Hagyja a feltöltő 
tömlőt a szemetes vödörben. 

7. Csatlakoztassa a készüléket egy 
földelt dugaljba, és kapcsolja be a 
hálózati kapcsolót. Nyissa ki az erős 
öblítő tartozékon található szelepet, 
és 20 másodpercig várjon, hogy a 
víz átmossa a festékszóró gépet, és 
a szemetes vödörbe ürüljön. 

8. Irányítsa a pisztolyt a festékes 
vödörbe. Oldja a pisztolykioldó 
zárat, húzza meg és tartsa behúzva 
a pisztoly kioldóját. 

9. Állítsa a Prime/Spray szelepet 
SPRAY állásba. Amikor víz távozik 
a pisztolyból, tartsa a pisztoly 
kioldóját behúzva, és irányítsa a 
pisztolyt a szemetes vödörbe. 

2. Kapcsolja a Prime/Spray szelepet PRIME állásba, ezzel leengedi a 
nyomást. Szorosan tartsa a szórópisztolyt a vödörhöz, és húzza meg a 
pisztoly kioldóját, hogy kiengedje a nyomást. Kapcsolja be a pisztoly 
kioldó zárat. 
3. Vegye le a pisztolyról a csúcsot és a védőburkolatot, és helyezze az 
öblítőfolyadékba. 
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17. Amikor a tároló folyadék jön ki a 
feltöltő tömlőből, kapcsolja KI a 
hálózati kapcsolót. 

18. Állítsa a Prime/Spray 
szelepet SPRAY állásba. A 
tároláshoz szerelje fel a 
bemeneti szűrőt a szívótömlőre. 

 

v 

10. Addig tartsa behúzva a kioldót, 
amíg azt nem látja, hogy a 
szemetes vödörbe permetezett 
öblítő folyadék viszonylag tiszta 
nem lesz. Engedje el a pisztoly 
kioldót, és kapcsolja be a pisztoly 
kioldó zárat. 

13. Tisztítsa meg egy kefével a 
csúcsot, a védőburkolatot és a 
bemeneti szűrőt. Távolítsa el a 
szűrőt a szórópisztolyból, és 
tisztítsa meg egy kefével. Szerelje 
újra össze a készüléket. 

14. Helyezze a szívótömlőt a tároló 
folyadékba és a felöltő tömlőt a 
szemetes vödörbe. Tároló 
folyadékként mindig Graco Pump 
Armor folyadékot vagy ásványi típusú 
alkoholt használjon. 

15. Állítsa a Prime/Spray 
szelepet PRIME állásba. 
Kapcsolja be a hálózati 
kapcsolót. 

11. Állítsa a Prime/Spray 
szelepet PRIME állásba, és 
kapcsolja ki a hálózati kapcsolót. 

12. Zárja el a kerti tömlőt, és 
zárja le az erős öblítés toldatot. 
Távolítsa el a toldatot a 
szívótömlőből és a kerti tömlőből. 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.  


