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Ostrzeżenie!
Uwaga, niebezpieczeństwo skaleczenia spowodowane iniekcją!
Urządzenia bezpowietrzne charakteryzują się skrajnie wysokimi
ciśnieniami natrysku.

1

Od żadnym pozorem nie dopuścić do kontaktu strumienia natryskowego z palcami,
rękoma i innymi częściami ciała!
Nie wolno kierować pistoletu natryskowego w stronę ludzi i zwierząt.
Nie wolno używać pistoletu natryskowego bez osłony dotykowej strumienia.

2

Przed każdym rozruchem należy postępować według następujących punktów:

Skaleczeń po zadziałaniu strumienia natryskowego nie wolno traktować jak zwykłego
skaleczenia.
W przypadku wystąpienia skaleczenia skóry przez natryskiwany materiał należy
natychmiast udać się do lekarza i poddać się szybkiemu i właściwemu leczeniu. Należy
poinformować lekarza o zastosowanym materiale natryskiwanym lub podać nazwę
rozpuszczalnika.

1. Nie wolno używać popsutych urządzeń.
2. Pistolety natryskowe firmy Wagner należy zabezpieczać dźwignią przy cynglu
3. Zapewnić uziemienie – przyłącze musi zostać wykonane do przepisowo
uziemionego, chronionego gniazda wtykowego.
4. Sprawdzić dopuszczalne ciśnienie węża wysokociśnieniowego i pistoletu
natryskowego.
5. Sprawdzić wszystkie elementy od względem szczelności.

3

Należy ściśle przestrzegać instrukcji czyszczenia i serwisowania urządzenia.
Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu i przy każdej przerwie w pracy należy
przestrzegać:
1. Przeprowadzenie dekompresji pistoletu natryskowego i węża ciśnieniowego
2. Pistolety natryskowe firmy Wagner należy zabezpieczać dźwignią przy cynglu
3. Wyłączyć urządzenie.

Przestrzegać zasad BHP!
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Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Należy przeczytać wszystkie instrukcje. Błędy przy wykonywaniu poniższych zaleceń mogą doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń. Używane dalej pojęcie "narzędzie
elektryczne" odnosi się do narzędzi elektrycznych, zasilanych z sieci (z kablem sieciowym) oraz do narzędzi
elektrycznych akumulatorowych (bez kabla sieciowego).

Objaśnienie użytych symboli

Zagrożenie

i

Oznacza bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo.
Jeśli się tego nie uniknie, skutkiem może być wypadek
śmiertelny lub ciężki.
Oznacza wskazówki stosowania oraz inne szczególnie
porady praktyczne.

Niebezpieczeństwo eksplozji.

Uwaga, niebezpieczeństwo skaleczenia
spowodowane iniekcją!

1. Stanowisko pracy
a) Należy utrzymywać porządek i czystość w obszarze pracy.
Nieporządek i nieoświetlone obszary pracy mogą powodować wypadki.
b) Nie pracować z urządzeniem w obszarach zagrożonych wybuchem, gdzie znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub
oparów.
c) W trakcie używania narzędzi elektrycznych należy trzymać dzieci i inne osoby z daleka od nich.
W razie odwrócenia uwagi możliwa jest utrata kontroli na urządzeniem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyk przyłączeniowy urządzenia musi pasować do gniazdka. Wtyku nie wolno zmieniać
w żaden sposób. Przy urządzeniach z uziemieniem nie należy stosować wtyków przejściowych.
Niezmienione wtyki i odpowiednie gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikać styku ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
elektryczne i lodówki. Z chwilą uziemienia ciała występuje zwiększone ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
c) Urządzenia należy chronić przed deszczem i wilgocią. Dostanie się wody do wnętrza urządzenia
elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
d) Nie używać kabla w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem np. przez noszenie urządzenia za
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kabel, wieszania go na kablu lub do wyciągania wtyku z gniazdka. Chronić kabel przed ciepłem,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami urządzenia. Uszkodzone lub poplątane kable
zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
e) Pracując narzędziem elektrycznym pod gołym niebem należy używać przewodu
przedłużającego, dopuszczonego do stosowania na zewnątrz. Użycie przewodu przedłużającego,
nadającego się do stosowania na zewnątrz, zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osób
a) Należy zachować czujność i uważać na to, co się robi. Zachować rozsądek przy pracy
z narzędziami elektrycznymi. Nie obsługiwać urządzenia, będąc zmęczonym lub pod wpływem
narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi przy używaniu urządzenia może spowodować
poważne obrażenia.
b) Należy nosić osobiste wyposażenie bezpieczeństwa oraz zawsze używać okularów ochronnych.
Noszenie osobistego wyposażenia bezpieczeństwa, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe
buty ochronne, kas ochronny lub ochrona słuchu, odpowiednio do zastosowania narzędzia elektrycznego,
zmniejsza ryzyko obrażeń.
c) Unikać niezamierzonego uruchamiania urządzenia. Przed wetknięciem wtyku do gniazdka
upewnić się, że włącznik znajduje się w położeniu "WYŁ." ("AUS"). Noszenie urządzenia z palcem na
włączniku lub podłączanie włączonego urządzenia do sieci może spowodować wypadki.
d) Przed włączeniem urządzenia należy usunąć narzędzia do regulacji lub klucze maszynowe.
Narzędzie lub klucz, znajdujące się w obracającej się części urządzenia, może spowodować obrażenia.
e) Nie należy przeceniać swoich umiejętności. Zawsze dbać o pewne podparcie i stale zachowywać
równowagę. Pozwala to na lepsze panowanie nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Nosić odpowiednie ubranie. Nie nosić szerokiej odzieży lub biżuterii. Trzymać włosy, ubranie
i rękawice z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
wciągnięte przez ruchome części.
g) To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (włącznie z dziećmi)
o ograniczonych fizycznych, sensorycznych lub umysłowych zdolnościach, lub z brakiem
doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo lub otrzymują od niej instrukcje dot. obsługi urządzenia. Dzieci należy
nadzorować, aby być pewnym, że nie bawią się urządzeniem.

4. Staranne obchodzenie się i użytkowanie narzędzi elektrycznych
a) Nie przeciążać urządzenia. Należy używać narzędzi elektrycznych, przeznaczonych do
wykonywania danej pracy. Przy użyciu właściwego narzędzia elektrycznego można pracować lepiej
i bezpieczniej, w podanym zakresie osiągów.
b) Nie używać narzędzi elektrycznych z uszkodzonym włącznikiem. Narzędzie elektryczne, nie
pozwalające się włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
c) Przed dokonywaniem ustawień urządzenia, wymianą akcesoriów lub odkładaniem urządzenia
należy wyciągnąć wtyk z gniazdka. Ten środek ostrożności uniemożliwia niezamierzone uruchomienie
urządzenia.
d) Nieużywane narzędzia elektryczne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
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dzieci. Nie pozwalać używać urządzenia osobom, które nie są z nim zapoznane lub które nie
przeczytały niniejszych instrukcji. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne, jeżeli będą używane przez
niedoświadczone osoby.

e) Urządzenie należy troskliwie pielęgnować. Sprawdzić, czy ruchome części urządzenia działają
prawidłowo i nie są zakleszczone, czy jego części nie są pęknięte lub tak zniszczone, że utrudnia
to działanie urządzenia. Zlecić naprawę uszkodzonych części przed użyciem urządzenia.
Przyczyną licznych wypadków są źle serwisowane narzędzia elektryczne.
f) Narzędzia elektryczne, akcesoria, końcówki narzędzi itp. należy używać zgodnie z niniejszymi
instrukcjami i w taki sposób, jaki jest przepisany dla danego typu urządzenia. Należy przy
tym uwzględniać warunki pracy i wykonywaną czynność. Używanie narzędzi elektrycznych do
zastosowań innych, niż przewidziane, może powodować niebezpieczne sytuacje.

5. Serwis
a) Naprawy urządzenia należy zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi specjalistycznemu
i tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Zapewnia to zachowanie bezpieczeństwa
urządzenia.
b) Jeśli kabel przyłączeniowy tego urządzenia zostanie uszkodzony, to producent, jego serwis lub
osoba podobnie wykwalifikowana musi go wymienić, aby wykluczyć zagrożenia.
Celem bezpiecznego posługiwania się wysokociśnieniowymi urządzeniami do natryskiwania należy
przestrzegać następujących przepisów BHP.

Ochrona zdrowia
Uwaga! Nosić ochronę dróg oddechowych: Mgiełki farby i opary rozpuszczalników są
szkodliwe dla zdrowia. Pracować tylko w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach lub
przy wentylacji technicznej. Zalecamy noszenie ubrania roboczego, okularów ochronnych,
Zagrożenie ochrony słuchu i rękawic.

Temperatura zapłonu
Dla materiałów na powłoki o temperaturze zapłonu poniżej 21 °C natrysk należy prowadzić
bez dodatkowego podgrzewania.
Temperatura zapłonu to najniższa temperatura w której z materiału przeznaczonego na
Zagrożenie powłokę wydzielają się opary.
Opary te wystarczają do tego, aby stworzyć z powietrzem mieszankę zapalną.

Ochrona antyeksplozyjna
Nie używać urządzenia w miejscach w których obowiązują przepisy antyeksplozyjne.
Zagrożenie

Niebezpieczeństwo eksplozji i pożaru ze strony źródeł zapłonu
W otoczeniu urządzenia nie mogą znajdować się źródła zapłonu, jak na przykład otwarty
ogień, palące się papierosy, cygara, fajki oraz źródła iskier, rozgrzane druty, gorące
Zagrożenie powierzchnie.
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Powstawanie ładunków elektrostatycznych (tworzenie się iskier i
płomienia)
Prędkość strumienia przy ciśnieniu natrysku może w pewnych okolicznościach sprawić,
że urządzenie będzie podatne na ładowanie elektrostatyczne. W efekcie podczas
wyładowania mogą powstać iskry lub płomienie. Z tego powodu jest konieczne uziemienie
Zagrożenie urządzenia poprzez instalację elektryczną. Przyłącze należy wykonać poprzez przepisowo
uziemione ochronnie gniazdo wtykowe.

Wentylacja

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa wybuchnięcia pożaru lub eksplozji oraz wypadków w czasie
wykonywania natrysku, należy zapewnić sprawną naturalną lub sztuczną wentylację.

Zabezpieczyć sprzęt oraz pistolet natryskowy.

Wszystkie węże, przyłącza i filtry należy zabezpieczyć jeszcze przed rozruchem pompy natryskowej.
Niezabezpieczone części mogą w przypadku wystąpienia dużych sił się poluzować lub może wystąpić
przeciek cieczy pod ciśnieniem, co może spowodować ciężki wypadek.
Przy montażu i demontażu dyszy oraz podczas przerw w pracy pistolet natryskowy należy zawsze
zabezpieczyć.

Odrzut pistoletu natryskowego
Przy wysokim ciśnieniu roboczym pociągnięcie cyngla pistoletu powoduje odrzut o sile do
15 N.
Jeśli operator nie jest na to przygotowany, wtedy może nastąpić odrzut ręki lub nawet
utrata równowagi. Może to prowadzić do wypadku.
Zagrożenie Długotrwałe obciążenie spowodowane odrzutem może być przyczyną trwałych
negatywnych skutków zdrowotnych.

Maks. ciśnienie robocze

Dopuszczalne ciśnienie robocze dla pistoletu natryskowego, osprzętu pistoletu natryskowego i węża
ciśnieniowego nie może przekroczyć ciśnienia podanego na obudowie natryskiwarki wynoszącego 200 bar
(20 MPa).

Materiał powłokowy

Uważać na zagrożenia, które mogą być spowodowane przez natryskiwaną substancję i przestrzegać
informacji z nadruków na zbiornikach lub wskazówek, podanych przez producenta substancji.
Nie natryskiwać substancji o nieznanym potencjale zagrożeń.

Wąż ciśnieniowy
(Instrukcja bezpieczeństwa)

Poprzez wąż ciśnieniowy nastąpi odprowadzenie elektryczności statycznej z pistoletu natryskowego i
samego węża. Z tego powodu opór elektryczny między przyłączami węża ciśnieniowego powinien być co
najwyżej 197 kΩ/m (60 kΩ/ft.)

i

Ze względu na rodzaj funkcji, bezpieczeństwo oraz żywotność, należy stosować wyłącznie
oryginalne węże wysokociśnieniowe i dysze firmy WAGNER. Przegląd patrz „Lista części
zamiennych”.

Przyłącze urządzenia

Przyłącze należy wykonać poprzez przepisowo uziemione ochronnie gniazdo wtykowe. Przyłącze musi być
wyposażone w urządzenie ochronne prądowe INF ≤ 30 mA.
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Posadowienie urządzenia:
Przy pracach w pomieszczeniach:

W strefie działania urządzenia nie mają prawa wytwarzać się opary zawierające
rozpuszczalnik.
Ustawić urządzenie o stronie przeciwnej względem natryskiwanego obiektu.
Zagrożenie
Zachować minimalny odstęp 5 m miedzy pistoletem i urządzeniem.
Przy pracach na wolnym powietrzu:
Należy zapobiegać przedostawaniu się oparów rozpuszczalnika do wnętrza urządzenia.
Zwrócić uwagę na kierunek wiatru.
Urządzenie postawić tak, aby opary zawierające rozpuszczalnik nie przedostawały się do
Zagrożenie urządzenia i aby tam się nie gromadziły.
Zachować minimalny odstęp 5 m miedzy pistoletem i urządzeniem.

Uziemienie natryskiwanego obiektu

Obiekt przeznaczony do natryskiwania powinien być uziemiony.

Czyszczenie urządzenia rozpuszczalnikiem
Podczas czyszczenia urządzenia rozpuszczalnikiem nie wolno go wtryskiwać lub
wpompowywać przez mniejszy otwór (otwór czopowy). Niebezpieczeństwo spowodowane
tworzeniem się powietrznej mieszanki wybuchowej. Zbiornik należy uziemić.
Zagrożenie Urządzenie oraz oprzyrządowanie nie mogą być czyszczone palnym rozpuszczalnikiem,
którego temperatura zapłonu wynosi poniżej 21 °C.

Czyszczenie urządzenia
Niebezpieczeństwo zwarcia spowodowane penetrującą wodą!
Zagrożenie

Od żadnym pozorem nie natryskiwać urządzenia myjką parową lub wysokociśnieniową.

Aby móc bezpiecznie użytkować bezpowietrzne urządzenia wysokociśnieniowe należy przestrzegać
następujących przepisów bezpieczeństwa.

Części i ich opis

Karton, jako opakowanie wysyłkowe Państwa systemu malowania natryskowego zawiera następujące części:
Urządzenie zasadnicze
Przewód ssący (wraz z filtrem zasysającym) i przewód powrotny (wraz ze spinką metalową)
Uchwyt węża
Pistolet natryskowy z dwoma filtrami (L-XXL; jeden w pistolecie, jeden osobno)
Zespół dyszy natryskowej
Wąż ciśnieniowy, długość: 15 m, Średnica wewnętrzna : 6,35 mm
Buteleczka oleju
Instrukcja obsługi

•
•
•
•
•
•
•
•
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Ilustracja 1 – Elementy obsługowe i funkcje

(dalsze, szczegółowe opisy poszczególnych pozycji znajduje się w odpowiednich rozdziałach instrukcji
obsługi)
Poz.
A)
B)

C)

D)
E)
F)
G)

H)
I)
J)
K)

Element

Opis

Włącznik/wyłącznik�������� Przełącznikiem Wł. / Wył. włączane i wyłączane jest urządzenie zasadnicze
(O= Wył., I= Wł.).
Przełącznik PRIME/
Jeśli przełącznik PRIME/SPRAY ustawiony jest w pozycji SPRAY, wtedy
SPRAY���������������������������������� ciecz wprowadzona zostanie do węża natryskowego. Jeśli przełącznik jest
w pozycji PRIME, wtedy tłoczona jest ona do węża powrotnego. Strzałka
na przełączniku PRIME/SPRAY oznacza kierunek obrotów dla funkcji
PRIME oraz SPRAY. Przełącznik PRIME/SPRAY stosowany jest w sytuacji,
gdy należy spuścić ciśnienie wytworzone w wężu (patrz instrukcja
dekompresji).
Zawór Sureflo™ ���������������� Zawór Sureflo™ utrzymuje zawór wlotowy w stanie otwarcia i zapobiega
przyklejaniu się zasychajacego materiału. Zawór Sureflo™ będzie
aktywowany automatycznie, jeśli przełacznik Wł./ Wył. ustawiony
zostanie na ON.
PressureTrac™�������������������� Za pomocą PressureTrac™ reguluje się siłę pompowania cieczy.
Zespół pompy������������������ W zespole pompy porusza się tłok wytwarzający podciśnienie
powodujące wlot cieczy do przewodu ssącego.
Przewód ssący������������������ Ciecz transportowana jest przez przewód ssący do pompy.
Przewód powrotny���������� Ciecz zostaje z powrotem przetłoczona do przewodu powrotnego i dalej
do zbiornika wyjściowego, jeśli przełącznik PRIME/SPRAY znajdzie się w
pozycji PRIME.
Filtr zasysający������������������ Filtr zasysający umożliwia filtrację materiału natryskowego, tak aby nie
dopuścić do zatkania systemu
Uchwyt węża
Do montażu, końcówki wsporników węża należy wsadzić do
przewidywanych do tego otworów w uchwycie (patrz ilustracja).
Pistolet natryskowy�������� Pistoletem natryskowym reguluje się przepływ natryskiwanej cieczy.
Wąż natryskowy �������������� Wąż natryskowy łączy pistolet z pompą.

Rodzaj pompy
Napięcie
Pobór mocy:
Zabezpieczenie

Dane techniczne

Pompa tłokowa
230-240 V ~ 50 Hz
720 W
Przyłącze tylko do
zabezpieczonego FI gniazda
wtyczkowego (16A).

Izolacja podwójna:
Maksymalne ciśnienie natrysku
Max. wydajność
Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom drgań
Maksymalna temperatura
materiału powłokowego
Maksymalne wielkość dyszy
Długość węża
Masa

200 bar
1,3 l/min
71,2 dB (A)
< 2,5 m/s²
40°C
XL (0,019")
15 m
18 kg
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Środki powłokowe, nadające się do przetwarzania

Lakiery i farby lazerunkowe odporne na wodę i rozpuszczalniki.
Lakiery, oleje, środki separacyjne, lakiery na bazie sztucznej żywicy, lakiery PCW, lakiery wstępne, lakiery do
gruntowania, wypełniacze oraz farby przeciwkorozyjne.
Farby dyspersyjne (emulsyjne) i lateksowe do zastosowań wewnętrznych.

Środki powłokowe, nienadające się do przetwarzania

Materiały zawierające silne elementy ścierne, farby fasadowe, ługi oraz kwasoodporne materiały pokryciowe.
Materiały o temperaturze zapłonu wynoszącej poniżej 21°C.

i

W celu zapewnienia zgodności materiału powłokowego ze stosowanymi materiałami, z
których zbudowano dany sprzęt, w przypadkach wątpliwości należy się zwrócić do serwisu
firmy Wagner.

Dziedzina zastosowania
Pokrywanie ścian wewnętrznych a także małych i średnich obiektów położonych na zewnątrz (np. płoty,
drzwi garażowe, itd.).

Montaż
Ilustracja 2 – Wychylenie wózka
1.
2.
3.

Podnieść urządzenie do wspornika opakowania. Pociągnąć zabezpieczenie nóg urządzenia w górę i
opuścić je w dół.
Przechylić zabezpieczenie stóp z powrotem w dół celem zabezpieczenia stóp.
Dokręcić do oporu pokrętła z obu stron wózka w kierunku pokazanym przez strzałkę. Podnieść uchwyt
aż do obudowy silnika, aż uchwyt ten wskoczy na swoje miejsce. Zwrócić uwagę na to, aby kabel
elektryczny nie został przyciśnięty przez wózek.

Ilustracja 3 – Zakładanie węża

Zagrożenie

1.
2.

Proszę się upewnić, że pompa została wyłączona (pozycja O) oraz że urządzenie natryskowe
jest odłączone od sieci.

Wkręcić końcówkę gwintowaną węża ciśnieniowego w przyłącze węża natryskowego. Dokręcić go
kluczem nastawnym.
Wkręcić gwint drugiego końca węża do przyłącza pistoletu natryskowego. Trzymać pistolet natryskowy
nastawnym kluczem do śrub za uchwyt i dociągnąć nakrętkę węża drugim kluczem do śrub.

i

Dyszę natryskową wolno jest założyć dopiero wtedy, gdy urządzenie zasadnicze oraz wąż
natryskowy zostaną przepłukane i wstępnie napełnione.

Ilustracja 4 – Zakładanie zespołu ssącego
1.
2.
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Zdjąć pokrywę z zaworu wpustowego (a). Wkręcić przewód ssący na zawór wlotowy i dokręcić go ręką.
Zwrócić uwagę na to, że gwinty łącząc się ze sobą powodując, że śrubunek swobodnie obraca się.
Wąż powrotny wsunąć do króćca powrotnego

PL

ProjectPro 119 - 0418C

Przygotowania
Przygotowanie środka powłokowego
Za pomocą Project Pro 119 można rozpylać nierozcieńczone lub lekko rozcieńczone farby wewnętrzne
ścienne, lakiery i farby niekryjące.
Szczegółowe informacje można zaczerpnąć z Arkusza Danych Technicznych producenta farby ( download
z Internetu).
1.		Materiał dokładnie zamieszać i rozcieńczyć w zbiorniku zgodnie z zaleceniem dotyczącym
rozcieńczania (do mieszania zaleca się stosować mieszadło).

Zalecenia dot. rozcieńczania

Materiał do natryskiwania
Farby laserunkowe
Środki ochrony drewna, bejce, oleje, środki dezynfekcyjne, środki
ochrony roślin
Zawierające rozpuszczalne lub wodorozpuszczalne lakiery, farby
podkładowe, lakiery nawierzchniowe samochodowe, laserunki
grubowarstwowe
Farba wewnętrzna ścienna (dyspersje i farba lateksowa)
2.

nierozcieńczone
nierozcieńczone
rozcieńczyć 5 - 10%
rozcieńczyć 0 - 10%

Wykonać próbę natrysku (np. na kawałku tektury).

i

Równomierny rezultat natryskiwania, jak na rysunku 12 A, wskazuje na prawidłowe
ustawienia.
Jeśli na brzegach widać „paski“, jak na rysunku 12 B, zwiększyć stopniowo ciśnienie lub dalej
rozcieńczać co 5%.

Ilustracja 5 – Zabezpieczyć pistolet natryskowy

Zagrożenie

1.

Zabezpieczyć cyngiel w sytuacjach, gdy montowana będzie dysza natryskowa lub gdy
pistolet jest nieużywany.

Pistolet jest zabezpieczony, gdy zabezpieczenie cyngla tworzy kąt 90° (a zatem kąt prosty) z samym
cyngleml.

Ilustracja 6 – Instrukcja dekompresjonowania

Zagrożenie

1.
2.
3.

Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją dekomresjonowania urządzenia podczas
jego wyłączania. W ten sposób nastąpi dekompresja węża natryskowego.

Zabezpieczyć pistolet natryskowy. Ustawić przełącznik Wł. / Wył. Na pozycję OFF.
Obrócić pokrętło przełącznika z pozycji PRIME/SPRAY na pozycję PRIME.
Odbezpieczyć pistolet natryskowy i oprzeć cyngiel o krawędź wiaderka z natryskiwanym materiałem.
Zabezpieczyć pistolet natryskowy.
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Napełnianie wstępne
Ilustracja 7 – Przygotowanie do napełniania wstępnego.
1.

Wstrzyknąć nieco oleju z załączonej buteleczki do zaznaczonego otworu (uwaga: nie przechylać przy tym
urządzenia do tyłu). W razie potrzeby użyć oleju stosowanego w gospodarstwie domowym.

i

PP119 jest wyposażony w zawór Sureflo™. Będzie on automatycznie aktywowany, gdy
włączona zostanie pompa (pozycja I).

Ilustracja 8 – Napełnić wstępnie urządzenie zasadnicze
1.
2.
3.
4.

Podstawić pełen zbiornik materiału do natryskiwania pod przewód ssący (a). Zabezpieczyć przewód
powrotny (b) innym zbiornikiem.
Ustawić regulator PressureTrac™ na maksymalne ciśnienie (+).
Obrócić pokrętło przełącznika z pozycji PRIME/SPRAY na pozycję PRIME.
Zamknąć urządzenie podstawowe i obrócić przełącznik Wł./ Wył. na pozycję ON (I)
Urządzenie rozpoczyna działanie, materiał przepływa przez przewód ssący i dalej do
pompy oraz rurociągu powrotnego. Puścić urządzenie w ruch, aż płyn kontrolny zostanie
wypłukany z pompy lub natryskiwany materiał zostanie wypompowany z przewodu
powrotnego.

i

5.

Wyłączyć pompę (pozycja O). Odłączyć wąż powrotny od zbiornika i ułożyć go w pozycji roboczej nad
zbiornikiem z materiałem przeznaczonym do rozpryskiwania. Użyć spinek metalowych, celem połączenia
węży ze sobą.

Ilustracja 9 – Napełnianie wstępne węża natryskowego
1.

Odbezpieczyć pistolet i obrócić przełącznik PRIME/SPRAY na pozycję PRIME

i
2.

Dysza natryskowa podczas płukania węża natryskowego nie powinna być założona na
pistolecie.

Nac isnąć cyngiel pistoletu i skierować pistolet na boczną ściankę zbiornika z odpadkami. W przypadku
stosowania materiałów na bazie olejów należy podczas natryskiwania uziemić pistolet (patrz ostrzeżenie
poniżej).

Trzymać ręce z dala od natryskiwanego strumienia cieczy. Pistolet należy uziemić, przy
czym podczas płukania oprzeć go krawędź zbiornika metalowego. W przeciwnym razie
Zagrożenie może dojść do wyładowania elektryczności statycznej i spowodować pożar.
3.

Trzymać cyngiel naciągnięty włączyć pompę (pozycja I) i obrócić przełącznik PRIME/SPRAY na pozycję
SPRAY. Trzymać cyngiel, aż woda i rozpuszczalnik całkowicie wypłyną z węża natryskowego i płynąć
będzie wyłącznie materiał natryskiwany.

Jeśli przełącznik PRIME/SPRAY znajduje się jeszcze w pozycji SPRAY, wtedy wąż i pistolet są
pod wysokim ciśnieniem, aż do chwili przełączenia przełącznika PRIME/SPRAY do pozycji
Zagrożenie PRIME.
4.

Puścić cyngiel. Obrócić pokrętło przełącznika z pozycji PRIME/SPRAY na pozycję PRIME. Wyłączyć pompę
(pozycja O). Skierować pistolet natryskowy na zbiornik z odpadkami i uruchomić go, celem upewnienia
się, że wąż jest zdekompresjonowany.
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Ilustracja 10 – Założenie dyszy natryskowej
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU I SKALECZENIA SOWODOWANE INIEKCJĄ. Pod żadnym
pozorem nie natryskiwać bez ochraniacza dyszy. Nigdy nie aktywować natrysku jeśli dysza
nie znajduje się w pozycji natryskiwania lub płukania. Należy zawsze zabezpieczyć cyngiel,
Zagrożenie zanim zdemontowana zostanie dysza lub rozpocznie się czyszczenie.
1.
2.

Zabezpieczyć pistolet natryskowy.
Wkręcić ochraniacz dyszy na pistolet.

i

Przy zakładaniu ochraniacza dyszy na pistolet należy skierować go tak jak przedstawiono
na rysunku 10 (a) i pociągnąć go silnie ręką (b).

Natryskiwanie
Ilustracja 11 – Technika natryskiwania
A) Kluczową sprawą dla prawidłowego lakierowania jest jednolite pokrycie warstwą lakieru całej
powierzchni. Poruszać ramieniem ze stałą prędkością i trzymać pistolet natryskowy w stałej odległości od
powierzchni. Odległością optymalną jest 25 do 30 cm miedzy dyszą i powierzchnią.
B) Trzymać pistolet natryskowy równolegle do powierzchni. Wykonywać ruch całym ramieniem, a nie
samym nadgarstkiem.
C) Trzymać pistolet natryskowy pod kątem prostym do powierzchni. W przeciwnym razie warstwa
lakierowana na końcu będzie o innej grubości niż na początku.
D) Włączać pistolet wtedy, gdy ruch ręki już się rozpoczął. Puścić cyngiel, zanim rozpoczęty zostanie ruch
ręki. Pistolet natryskowy powinien być cały czas w ruchu, jeśli cyngiel będzie naciskany lub puszczany.
Między każdym pasem natrysku stosować zakładkę na 30%. W ten sposób powstaje jednolita warstwa.

i

Po zakończeniu prac postępować zgodnie z instrukcją dekompresji.

i

Jeśli natryskiwanie trwa dłużej niż godzinę, wtedy należy prowadzić czyszczenie przy
krótkich przerwach (patrz rozdział „Czyszczenie” niniejszej instrukcji obsługi).

Ilustracja 12 – Zastosowanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prosimy zwracać uwagę na to, aby wąż nie był załamany i w pobliżu nie było jakichkolwiek ostrych
przedmiotów.
Przesunąć regulator PressureTrac™ w najniższe położenie.
Obrócić przełącznik PRIME/SPRAY na pozycję SPRAY.
Przesunąć regulator PressureTrac™ w najwyższe położenie. Wąż z farbą powinien być sztywny, jeśli przez
niego płynie farba.
Odbezpieczenie pistoletu.
Aktywować pistolet natryskowy, celem usunięcia powietrza z węża.
W chwili osiągnięcia dyszy rzez materiał natryskiwany należy dokonać natrysku próbnego, celem
sprawdzenia efektu.
Stosować możliwie jak najmniejsze ustawienie ciśnienia, którym ma można osiągnąć żądany efekt
natrysku (A). Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie , wtedy warstwa będzie za cienka. Jeśli ciśnienie jest zbyt
niskie, wtedy pojawiają się smugi lub farba pryska grudkami, zamiast tworzyć jednolitą mgiełkę.
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Ilustracja 13 – Czyszczenie zatkanej dyszy natryskowej.

i
Zagrożenie

1.

4.

Nie wolno próbować czyścić dyszy palcem. Ciecz znajduje się pod wysokim ciśnieniem i
może spowodować skaleczenia poprzez iniekcję.

Puścić cyngiel i zabezpieczyć pistolet. Obrócić dyszę obrotową o 180°, tak aby strzałka skierowana była
na tył pistoletu (patrz ilustracja 13).

i
2.
3.

Jeśli efekty natrysku pogorszyły się lub pomimo aktywowania pistoletu z dyszy nie
wypływa farba, wtedy postępować według poniższej instrukcji.

Jeśli dysza natryskowa znajduje się od ciśnieniem, wtedy jest nią ciężej obrócić. Obrócić
przełącznik PRIME/SPRAY w pozycję PRIME i aktywować pistolet. W ten sposób nastąpi jego
dekompresja i dysza pozwoli się lżej obracać.

Obrócić przełącznik PRIME/SPRAY na pozycję SPRAY.
Odbezpieczyć pistolet i nacisnąć cyngiel pistoletu, a pistolet skierować na jakiś zbędny kawałek kartonu
lub drewna. W ten sposób nastąpi wypchnięcie jakiegoś ciała zatykającego z węża natryskowego. O tym,
gdy dysza będzie czysta, lakier będzie ponownie rozpryskiwany jednolitym strumieniem mgiełki.
Puścić cyngiel i zabezpieczyć pistolet. Obrócić dyszę w ten sposób, aby strzałka była ponownie
skierowana do przodu. Odbezpieczyć pistolet i kontynuować natryskiwanie.

Czyszczenie

i

W przypadku stosowania materiałów wodorozpuszczalnych, do czyszczenia urządzenia
należy używać ciepłego roztworu mydła. Jeśli stosowane mają być materiały na bazie
rozpuszczalników to do czyszczenia prosimy stosować odpowiednie roztwory czyszczące o
temperaturze zapłonu powyżej 21°C.

i

W przypadku stosowania materiałów wodorozpuszczalnych nie należy stosować
rozpuszczalników, gdyż mieszanka uzyska konsystencję galaretowatą, którą trudno będzie
później usunąć.

Ilustracja 14 – Czyszczenie po krótszej przerwie

i

Tej instrukcji przestrzegać należy tylko przy stosowaniu materiałów rozpuszczalnych
w wodzie. W przypadku stosowania materiałów zawierających rozpuszczalniki, należy
postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia i długoterminowego magazynowania.

A) Wyłączenie
1. Postępować zgodnie z instrukcją dekompresjonowania (patrz ilustracja 6) i wyłączyć urządzenie
zasadnicze z sieci.
2. Ostrożnie wlać 200 ml wody na farbę, celem zapobieżenia jej wysychaniu.
3. Owinąć pistolet natryskowy wilgotną szmatką i włożyć do woreczka plastikowego. Uszczelnić
woreczek. Magazynować urządzenie w zabezpieczonym miejscu i chronić je przede wszystkim przed
nasłonecznieniem.
B) Uruchamianie
1. Wyjąć pistolet z woreczka plastikowego. Dolać wody do farby.
2. Obrócić pokrętło przełącznika z pozycji PRIME/SPRAY na pozycję PRIME.
3. Ponownie włączyć wtyczkę do gniazdka i rozpocząć natryskiwanie.
4. Obrócić przełącznik na pozycję ON (I).
5. Obrócić przełącznik PRIME/SPRAY na pozycję SPRAY. Przetestować działanie urządzenia powierzchni
próbnej i rozpocząć natryskiwanie.
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Ilustracja 15 – Płukanie systemu
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Zabezpieczyć pistolet i zdemontować zespół dyszy natryskowej. Włożyć zespół zasysania do wiaderka z
odpowiednim roztworem czyszczącym (a).
Postawić opakowanie (b) obok zbiornika z natryskiwanym (c) preparatem. Zbiorniki powinny się ze sobą
stykać. Skierować pistolet natryskowy na krawędź wiaderka z materiałem do natryskiwania (c) i nacisnąć
cyngiel pistoletu.
Trzymać cyngiel wciśnięty, włączyć pompę (pozycja I) i obrócić przełącznik PRIME/SPRAY na pozycję
SPRAY, aby przetłoczyć materiał z węża z powrotem do zbiornika. Trzymać jeszcze mocno cyngiel również
podczas wykonywania następnych czynności.
Podczas, gdy roztwór czyszczący płynie przez pistolet natryskowy trzymać cyngiel nadal wciśnięty i
skierować pistolet na krawędź zbiornika z odpadkami (uziemnić pistolet podczas płukania palnymi
roztworami czyszczącymi poprzez zbiornik metalowy).
Aktywować pistolet na tak długo, aż wypływać będzie z niego czysty płyn. Roztwór czyszczący należy
odpowiednio utylizować i wymieniać.
Obrócić przełącznik PRIME/SPRAY na pozycję PRIME i aktywować pistolet, celem dokonania dekompresji.

Ilustracja 16 – Czyszczenie pistoletu natryskowego
1. Upewnić się, czy pompa została wyłączona (pozycja O). Zapewnić, aby przełącznik PRIME/SPRAY
znajdował się w pozycji PRIME. Wyłączyć urządzenie zasadnicze z sieci.
2. Odłączyć pistolet od węża z farbą przy użyciu kluczy nastawnych.
3. Usunąć spinkę z ochraniacza cyngla (a) z obudowy filtra (b), przy czym należy ją ściągnąć z obudowy
filtra. Odkręcić obudowę filtra.
4. Usunąć filtr (c) z obudowy pistoletu natryskowego i oczyścić go odpowiednim roztworem czyszczącym
(ciepły wodny roztwór mydła dla materiałów rozpuszczalnych w wodzie, oraz odpowiedni rozpuszczalnik
o temperaturze zapłonu powyżej 21°C dla materiałów na bazie oleju).
5. Zdemontować dyszę natryskową (d) z zespołu natryskowego. Oczyścić szczotką z miękkim włosiem
dyszę natryskową przy użyciu odpowiedniego roztworu czyszczącego. Zapewnić, aby również podkładka
(e) oraz siodełko (f ) z tyłu zespołu dysz natryskowych zostało również zdemontowane i oczyszczone.
6. Zamontować ponownie do obudowy pistoletu oczyszczony filtr stożkową stroną do przodu. Stronę
stożkowa (g) filtra należy włożyć do pistoletu w prawidłowy sposób. W przypadku niewłaściwego
montażu dysza się zatyka albo z pistoletu nie można wypompować materiału natryskiwanego.
7. Zamocować dyszę natryskową (d), siodełko (f ) i podkładkę (e) oraz założyć ponownie zespół dysz na
swoje miejsce.
8. Wkręcić ponownie pistolet w wąż z farbą. Dokręcić kluczem do śrub.

Ilustracja 17 – Czyszczenie zespołu zasysającego
1. Zabezpieczyć pistolet i wyłączyć pompę (pozycja O). Obrócić pokrętło przełącznika z pozycji
PRIME/SPRAY na pozycję PRIME.
2. Usunąć wąż ssawny z zaworu wlotowego. Usunąć wąż powrotny poprzez naciśnięcie w górę niebieskiego
pierścienia zabezpieczającego i jednoczesne pociągnięcie węża w dół. Zewnętrzną stronę obu węży
oczyścić z grubsza odpowiednim roztworem czyszczącym.
3. Gwint zaworu wlotowego (a) oczyścić szmatką.
4. Krążek filtracyjny (b) wyciągnąć ostrożnie obcęgami z filtra zasysającego i oczyścić oba elementy.
5. Po oczyszczeniu zespołu ssącego wąż ssawny przykręcić ponownie do zaworu wlotowego i wąż
powrotny włożyć do króćca powrotnego.
6. Włożyć wąż ssący i przewód powrotny do wiaderka z odpowiednim roztworem czyszczącym.
7. Obrócić pokrętło przełącznika z pozycji PRIME/SPRAY na pozycję PRIME. Włączyć pompę (pozycja I) i
skierować pistolet do zbiornika po opakowaniu oraz aktywować go w celu zdekompresjonowania.
8. Odczekać dwie do trzech minut, aż roztwór czyszczący zostanie przepompowany przez zespól
zasysający. Wyłączyć pompę.
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Ilustracja 18 – Magazynowanie długoterminowe
1.

2.
3.

Napełnić kubeczek lub inny zbiorniczek niewielką ilością oleju separacyjnego lub lekkiego oleju
używanego w gospodarstwie domowym. Trzymać naczynie pod zaworem wlotowym. Otwór zaworu
przy tym powinien całkowicie znajdować się w kąpieli olejowej.
Położyć szmatkę na przyłącze węża natryskowego i obrócić przełącznik do pozycji I. Jeśli olej z naczynia
został wypompowany, wtedy należy wyłączyć pompę (pozycja O).
Oczyścić cały zespół, wąż i pistolet wytrzeć wilgotną szmatką, celem usunięcia resztek farby. Wkręcić
gwint węża wysokociśnieniowego z powrotem do przyłącza węża z farbą.

Ilustracja 19 – Czyszczenie zaworu wlotowego

i
1.
2.

3.
4.

Jeśli przy napełnianiu wstępnym jednostki wystąpią problemy to należy oczyścić lub
naprawić zawór wlotowy. Problemów przy wstępnym napełnianiu można uniknąć,
jeśli urządzenie zasadnicze zostanie prawidłowo wyczyszczone i przestrzegana będzie
instrukcja długoterminowego magazynowania.

Odłączyć wąż ssący i przewód powrotny. Poluzować śrubunek (patrz ilustracja, punkt a) i wymontować
elektromagnesy zaworu Sureflo™. Uważać przy tym, aby nie zgubić uszczelki.
Zdemontować z urządzenia zasadniczego zespół zaworu wlotowego (b) kluczem nastawnym.
Poddać wewnętrznym i zewnętrznym oględzinom zespół zaworu wpustowego. Usunąć resztki farby
odpowiednim roztworem czyszczącym.
Wkręcić ponownie zespół zaworu wpustowego w urządzenie podstawowe.
Zamontować ponownie elektromagnesy zaworu Sureflo™.

Ilustracja 20 - Składanie wózka
1.
2.

Obrócić pokrętłami po obu stronach wózka w kierunku strzałki DOWN, aż do oporu. Trzymać przy tym
mocno uchwyt, gdyż w przeciwnym razie spadnie w dół.
Odchylić uchwyt w dół. Zwrócić uwagę na to, aby kabel elektryczny nie został przyciśnięty przez
wózek.

Uwaga! W przypadku składanych nóg, ze względu na kółka, występuje możliwość utraty
równowagi przez wózek. Przy wykonywaniu następnych czynności przy wsporniku
Zagrożenie opakowań należy mocno trzymać urządzenie i zablokować koło własną stopą.
3.

Pociągnąć pałąk zabezpieczający w górę i złożyć nogi urządzenia. Zabezpieczyć je ponownie pałąkiem
zabezpieczającym. Ostrożnie położyć urządzenie zasadnicze na posadzce.

4. Listy części zamiennych
Ilustracja 21 – Pistolet i wąż natryskowy.
Poz.
1
2
3
4

Nr części
0418717
0418708
0418713
0418720

Opis
Zespół pistoletu (bez dyszy)�����������������������������������
Dysza, L���������������������������������������������������������������������������
Filtr, L-XXL+ (biały) �����������������������������������������������������
Wąż natryskowy, 15 m, żółty�����������������������������������

Sztuk
1
1
2
1

Ilustracja 22 – Zespól ssący
Nr części
2306605
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Osprzęt
Nr części
0418705

Opis
Dysza natryskowa, XS

0418706
0418707

Dysza natryskowa, S
Dysza natryskowa, M

0418708

Dysza natryskowa, L

0418709

Dysza natryskowa, XL

0418711
0418712
0418713
0418716

Filtry, XS-S (czerwony, 2 sztuki)
Filtry, M (żółty, 2 sztuki)
Filtry, L-XXL+ (biały, 2 sztuki)
Komplet serwisowy do
zespołu pompy

Lakiery rozcieńczalne w wodzie i w pozostałych
rozpuszczalnikach, powłoki przeświecające i farby
lakowe, oleje, środki separujące.
Lakiery z żywic sztucznych, lakiery PCW
Lakiery, lakiery wstępne lakiery podkładowe,
wypełniacze, farby lateksowe i dyspersyjne do
zastosowań wewnętrznych
Lakiery, lakiery wstępne lakiery podkładowe,
wypełniacze, farby lateksowe i dyspersyjne do
zastosowań wewnętrznych, farby antykorozyjne
Lakiery, lakiery wstępne lakiery podkładowe,
wypełniacze, farby lateksowe i dyspersyjne do
zastosowań wewnętrznych, farby antykorozyjne

Wszelkie wyżej wymienione części zamienne są częściami zużywającymi się w ramach normalnej
eksploatacji nie podlegają gwarancji!

Ilustracja 23 – Instrukcja wymiany uszczelki w pompie
Numer zestawu 0418716
Podczas serwisowania pompy należy zawsze nosić gogle ochronne. Należy zawsze
postępować zgodnie z instrukcją dekomresjonowania urządzenia podczas jego wyłączania.
Należy pamiętać o tym, że po zdekompresjonowaniu urządzenia, przed rozpoczęciem
Zagrożenie serwisowania i regulacji należy wyłączyć urządzenie z gniazdka. Strefa ta musi być wolna
od rozpuszczalników i oparów farb.

Demontaż pompy
1.
2.
3.

Wymontować zespół ssący.
Zdjąć przednią osłonę i odkręcić trzy śruby mocujące kluczem do śrub typu Torx T20.
Odkręcić śrubę (1) i wyjąć podkładkę (2) za pomocą której zabezpieczony jest trzpień (3) cylindra. Trzpień
cylindra łączy jarzmo (4) z tłokiem (5).
4. Wyciągnąć trzpień cylindra obcęgami.
5. Sprawdzić stan zespołu jarzma i tłoka. Aby móc wymontować odpowiednie elementy, tłok nie powinien
znajdować się w dolnym położeniu martwym. Założyć przednią osłonę i przykręcić śrubami, w sytuacji,
gdy tłok znajduje się w dolnej strefie skoku, włączyć na chwilę pompę, aby uruchomić tłok, odłączyć
zespół z zasilania elektrycznego i powtórzyć krok 2.
6. Poluzować śrubunek zaworu wlotowego i wymontować elektromagnesy (ilustracja 19 a). Uważać przy
tym, aby nie zgubić uszczelki.. Wykręcić zespół zaworu wlotowego (6) z urządzenia zasadniczego
7. Wymontować zespół tłoka, przy czym popychać w dół tłok w kierunku jarzma.
8. Wykręcić górną nakrętkę (7) kluczem nastawnym do śrub.
9. Wyjąć wszystkie zużyte uszczelki śrubokrętem płaskim lub sztyfcikiem. Wyjąć górną uszczelkę (8) z
części górnej i dolną uszczelkę (9) z części dolnej, przy czym nacisk wywierać z boku, co pozwoli na jej
wyciśnięcie. Prosimy zwrócić uwagę na to, nie uszkodzić gniazda uszczelki w obudowie.
10. Oczyścić miejsce przylegania nowej uszczelki.
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Montaż w zespołów transportu cieczy
1.
2.

3.

Posmarować nową, górną uszczelkę (8) olejem separującym lub lekkim olejem używanym w
gospodarstwie domowym i założyć uszczelkę (stroną wklęsłą uszczelki w dół) w górną część obudowy.
Nałożyć nieco smaru na gwint górnej nakrętki (7). Założyć górną nakrętkę na górnej części obudowy
i dokręcić ją kluczem nastawnym do śrub. W ten sposób górna uszczelka zostanie prawidłowo
wypozycjonowania.
Obrócić pompę górną częścią na dół. Nasmarować uszczelkę tłoka i zespół uszczelniający (5,9) tak jak to
opisano w przypadku górnej uszczelki .. Wmontować tłok wraz z zespołem uszczelniającym do dolnej
części obudowy.

i
4.

Nie wolno próbować zdejmować dolnych uszczelek z nowych tłoków.

Wprowadzić narzędzie montażowe (10) i obrócić do odpowiedniej pozycji, celem prawidłowego
osadzenia tłoka i uszczelki. Dokręcić, aby je zamocować. Wyjąć narzędzie montażowe.
5. Skierować tłok (5) oraz jarzmo (4) do siebie. Uważać na to, aby nie uszkodzić tłoka.
6. Nałożyć smar łożyskowy do otworów jarzma do którego wsadzony zostanie trzpień cylindra (3).
7. Zamontować trzpień cylindra (3), co pozwoli na połączenie jarzma z tłokiem. Tłok musi się poruszać w
górę lub w dół. Zawór wlotowy należy w razie potrzeby zdjąć, aby umożliwić ruch tłoka.
8. Założyć śrubę jarzma (1) i podkładkę (2), celem zabezpieczenia trzpienia cylindra.
9. Zamontować nową uszczelkę oring (11) do zespołu zaworu wlotowego, posmarować ją olejem
separującym lub lekkim olejem używanym w gospodarstwie domowym. Wkręcić w dolną część (wpust)
obudowy i dokręcić kluczem nastawnym do śrub. W ten sposób nastąpi prawidłowe dociśnięcie dolnej
uszczelki w prawidłowe położenie.
10. Obrócić ponownie pompę górną częścią do góry i wlać parę kropli oleju separującego lub lekkiego oleju
używanego w gospodarstwie domowym między obie nakrętki (7) oraz tłok (5). W ten sposób przedłuży
się żywotność uszczelki.
11. Założyć osłonę przednią i przykręcić trzy śruby.
12. Zainstalować zespół ssący.

16

PL

ProjectPro 119 - 0418C

Diagnoza zakłóceń i porady
Rodzaj zakłócenia
A. Urządzenie zasadnicze
nie pracuje.

Możliwe przyczyny

Działania zaradcze

• Urządzenie zasadnicze nie
zostało podłączone do sieci.
• Włącznik jest wyłączony.
•

•
•
•
•
B. Urządzenie zasadnicze
•
jest w ruchu, lecz
nie zasysa farby, gdy
przełącznik PRIME/START •
znajduje się w pozycji
PRIME.
•
•
•
•

➞➞ Włączyć urządzenie podstawowe do
sieci.
➞➞ Obrócić przełącznik Wł. / Wył. na
pozycję ON.
Urządzenie podstawowe zostało ➞➞ Przesunąć regulator PressureTrac™ na
wyłączone wtedy, gdy było pod
ciśnienie maksymalne (+) lub spuścić
ciśnieniem.
ciśnienie, przy czym zawór PRIME/
SPRAY obrócić na pozycję PRIME.
Brak napięcia w gniazdku
➞➞ Sprawdzić napięcie sieciowe.
wtykowym.
Przedłużacz uszkodzony lub
➞➞ Wymienić przedłużacz.
ma zbyt małą przewodność
elektryczną.
W urządzeniu zasadniczym
➞➞ Proszę zwrócić się do punktu
przepalił się bezpiecznik.
sprzedaży / handlowca.
Występuje problem z silnikiem. ➞➞ Proszę zwrócić się do punktu
sprzedaży / handlowca.
Zespół nie został prawidłowo
➞➞ Spróbować ponownie napełnić
wstępnie napełniony lub płyn
urządzenie.
wyciekł.
Wiaderko z farbą jest puste lub ➞➞ Napełnić wiaderko lub zanurzyć wąż
wąż ssący nie został całkowicie
ssący w farbie.
zanurzony w farbie.
Zespól ssący zatkany.
➞➞ Oczyścić zespół ssący.
Wąż ssący poluzował się na
➞➞ Oczyścić przyłącze przewodu i
zaworze wlotowym.
przykręcić je starannie.
Zawór wlotowy zablokował się. ➞➞ Oczyścić zawór wlotowy. Wlot mógł
się zatkać starą farbą. Aktywować
zawór Sureflo™.
Zawór wlotowy zamknięty lub
➞➞ Zainstalować komplet serwisowy dla
uszkodzony.
odcinka instalacji pompy*.

• Zawór PRIME/SPRAY zatkany.
C. Urządzenie podstawowe • Dysza natryskowa zamknięta.
zasysa farbę, w chwili
naciśnięcia cyngla
• Zatkane sitko filtra.
pistoletu ciśnienie jednak • Filtr pistoletu zatkany.
spada.

➞➞ Proszę zwrócić się do punktu
sprzedaży / handlowca.
➞➞ Wymienić dyszę natryskową na
nową.*
➞➞ Oczyścić sitko filtra.
➞➞ Oczyścić odpowiedni filtr lub
wymienić go. Zawsze należy posiadać
w magazynie komplet filtrów
zapasowych.
➞➞ Rozcieńczyć lub przefiltrować farbę.

• Farba zbyt lepka i gęsta lub
gruboziarnista.
• Zawór wlotowy zamknięty lub
➞➞ Zainstalować komplet serwisowy dla
uszkodzony.
odcinka instalacji pompy.*
* Do wykonania tych czynności dostępne są specjalne komplety naprawcze. W rozdziale „Osprzęt” niniejszej
instrukcji znajduje się lista zespołów i ich numery części.
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Rodzaj zakłócenia
D. Zawór PRIME/SPRAY
znajduje się w pozycji
SPRAY i farba spływa do
przewodu powrotnego.
E. Nieszczelność zespołu
dyszy.
F. Pistolet natryskowy nie
działa.

ProjectPro 119 - 0418C

Możliwe przyczyny

Działania zaradcze

• Zawór PRIME/SPRAY
➞➞ Proszę zwrócić się do punktu
zanieczyszczony lub zamknięty.
sprzedaży / handlowca.
• Części składowe pistoletu
zatkany lub zanieczyszczone.
• Nieprawidłowo osadzona dysza.
• Uszczelka zanieczyszczona.
• Zanieczyszczona dysza
natryskowa lub filtr pistoletu.
• Dysza pistoletu nieprawidłowo
zamontowana.

➞➞ Proszę zwrócić się do punktu
sprzedaży / handlowca.
➞➞ Sprawdzić zespół dyszy i prawidłowo
go zmontować.
➞➞ Oczyścić uszczelkę.
➞➞ Oczyścić dyszę natryskową lub filtr
pistoletu.
➞➞ Obrócić dyszę we właściwym
kierunku.
G. Efekty natrysku
• Ustawiono zbyt niskie ciśnienie. ➞➞ Podwyższyć ciśnienie.
niezadowalające.
• Zatkany filtr pistoletu, dysza lub ➞➞ Oczyścić odpowiednie elementy.
filtr na ssaniu.
• Wąż ssący poluzował się na
➞➞ Dokręcić starannie śrubunek
zaworze wlotowym.
przewodu ssącego.
• Dysza zatkana.
➞➞ Wymienić dyszę.
• Farba zbyt gęsta.
➞➞ Rozcieńczyć farbę.
• Strata ciśnienia.
➞➞ Patrz przyczyny i środki zaradcze jak
dla problemu C.
* Do wykonania tych czynności dostępne są specjalne komplety naprawcze. W rozdziale „Osprzęt” niniejszej
instrukcji znajduje się lista zespołów i ich numery części.

Codzienne prace serwisowe - Szczególnie ważną czynnością codziennego serwisowania jest dokładne
czyszczenie. Postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia zawartą w niniejszej instrukcji użytkowania.
Rozszerzone prace serwisowe Niektóre elementy pompy podlegają zużyciu i należy je wymieniać.
Wydajność pompy jest najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem stopnia zużycia i wskazuje na konieczność
wymiany odpowiednich elementów. Dalsze informacje na temat zastosowania tego kompletu znajdują się w
rozdziale „Diagnoza zakłóceń i porady”.

Ważna informacja na temat odpowiedzialności za produkt
Zgodnie z rozporządzeniem UE obowiązującym od dnia 01.01.1990 r. odpowiedzialność za produkt spoczywa
na producencie jedynie wówczas, gdy wyprodukował on wszystkie części wzgl. wydał zezwolenie na ich
stosowanie oraz w przypadku, gdy
montaż, eksploatacja i konserwacja urządzenia przebiegały w sposób prawidłowy.
W przypadku stosowania obcego osprzętu i części zamiennych, producent jest z odpowiedzialności
zwolniony w części lub nawet w całości; w przypadkach skrajnych ma prawo poprzez odpowiednie urzędy
(stowarzyszenia branżowe i urząd nadzoru działalności gospodarczej) odmówić prawa do użytkowania
danego urządzenia.
Stosowanie osprzętu i części zamiennych WAGNER jest gwarancją zachowania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa.
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Instrukcja utylizacji
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/UE na temat utylizacji zużytego sprzętu
elektrycznego i jej dostosowywania do prawa krajowego, produktu nie wyrzucać do odpadów
domowych, tylko poddawać utylizacji!
Niesprawne urządzenia oddawać do producenta lub do autoryzowanego przedstawiciela firmy
Wagner celem utylizacji. W takim przypadku skontaktować się z serwisem lub autoryzowanym
przedstawicielem firmy Wagner lub bezpośrednio z producentem.

Gwarancja
W przypadku używania urządzenia do celów prywatnych gwarancja wynosi 24 miesiące, a do celów
zarobkowych 12 miesięcy. Jeśli ilość przerobionej farby przez urządzenie przekroczy 1000 litrów, wtedy takie
używanie uznane zostanie za zarobkowe.
Urządzenie jest objęte gwarancją producenta w następującym zakresie:
Producent zobowiązuje się - w zależności od swojej decyzji - do nieodpłatnej naprawy lub dostawy części,
które w okresie gwarancji od dnia przekazania ich nabywcy staną się częściowo lub całkowicie bezużyteczne
wskutek wady powstałej przed przekazaniem produktu: w szczególności wskutek wadliwej konstrukcji,
zastosowania nieodpowiednich materiałów lub niewłaściwego wykonania.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń które powstały w skutek:
Niewłaściwego zastosowania, nieprawidłowej instalacji, naprawy i rozruchu przez nabywcę lub osoby
trzecie, naturalnego zużycia części eksploatacyjnych podlegających zużyciu, błędnej obsługi lub konserwacji,
zastosowania niewłaściwych materiałów natryskiwanych jako powłoki i materiałów wymiennych, wpływów
natury chemicznej, elektrochemicznej i elektrycznej, o ile uszkodzenia te nie powstały z winy producenta,
nie podlegają gwarancji ze strony firmy WAGNER. Natryskiwane materiały na powłoki o właściwościach
ściernych jak na przykład mieszanki dyspersyjne, glazury, podłoże kwarcowe, materiały ścierające i inne
skracają żywotność zaworów, dławnic, pistoletów natryskowych, dysz, cylindrów, tłoków, filtrów, węży,
uszczelek itp. Oznaki zużycia powstałe z powyższych powodów są wyjęte z gwarancji. Urządzenie nie zostało
zaprojektowane do zastosowania w warunkach pracy zmianowej jak i również w celu jego wynajmu lub
wypożyczenia – takie stosowanie jest wyłączone z zakresu gwarancji.
Wymiana części nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji urządzenia.
Urządzenie należy poddać kontroli bezpośrednio po odbiorze. Widoczne usterki, unikając utraty uprawnień
gwarancyjnych, należy zgłosić w formie pisemnej, w ciągu 14 dni od daty przyjęcia urządzenia.
Producent ma prawo scedować swoje obowiązki gwarancyjne na inną firmę.
Naprawy oraz prace serwisowe wykraczające poza zakres niniejszej instrukcji obsługi powinny być
wykonywane w naszym zakładzie. W przypadku konieczności skorzystania z uprawnień gwarancyjnych lub
naprawy prosimy zwrócić się do swego sprzedawcy.
Warunkiem realizacji gwarancji jest okazanie rachunku lub potwierdzenia dostawy.
Jeśli kontrola wykaże brak uprawnień do gwarancji, nabywca poniesie koszt naprawy.
Dalsze roszczenia w stosunku do firmy WAGNER spowodowane awarią urządzenia lub jego błędnym
działaniem są wykluczone.
Niniejsza deklaracja gwarancyjna nie ogranicza uprawnień wynikających z ustawy lub naszych ogólnych
warunków handlowych.
J. Wagner GmbH
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Deklaracja zgodności

Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja

WAGNER Project Pro 119- 0418C
odpowiada następującym normom i przepisom:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG.
Zastosowane zharmonizowane normy, a zwłaszcza:

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A13:2008+A14:2010, EN ISO 12100:2010,
EN 1953:1998+A1:2009, EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

i.V. T. Jeltsch				
Vice President				
Product Strategy & Planning			

i. V. J. Ulbrich
Development Manager
Osoba odpowiedzialna za dokumentację

J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D-88677 Markdorf
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J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
Hotline 0180/1000 227
 +49/ (0) 75 44/ 505-1169

B

Wagner Spraytech Belgie
Veilinglaan 58
1861 Meise-Wolvertem

 +32/2/2 69 46 75  +32/2/2 69 78 45

F

Wagner France S.a.r.l.
Parc de Gutenberg - Bâtiment F8
8 voie la Cardon
91127 Palaiseau Cedex

 0 825 011 111
DK/S

 0169 81 72 57

Wagner Spraytech
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
DK-2630 Tåstrup

 +45/43 27 18 18  +45/43 43 05 28

CH

J. Wagner AG
Industriestraße 22
9450 Altstätten

 +41/71/7 57 22 11  +41/71/7 57 23 23

SK

Phobos Corporation Spol.r.o
Stanicna 6, 92700 Sala
Slowakei

 +421/31/7 70 78 84  +421/31/7 70 22 42

NL

Wagner Spraytech Benelux B.V.
Zoonebaan 10
3542 EC Utrecht

 +31/30/2 41 41 55  +31/30/2 41 17 87

Wagner Spraytech (UK) Ltd.
The Coach House
2 Main Road
Middleton Cheney OX17 2ND
 UK-Helpline 0844 335 0517

CZ

E-Coreco s.r.o.
Na Roudné 102
301 00 Plzen

 +420 739 359 518  +420 227 077 364

E

J. Wagner Spraytech Ibérica S.A.
Ctra. N-340, Km 1245,4
08750 Molins de Rei (Barcelona)

 +34/93/6 80 00 28  +34/93/6 68 01 56
SLO

Adresa servisa:
GMA Elektromehanika d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 115,
Ljubljana 1000/Slowenien

 +386(1)/583 83 04  +386(1)/518 38 03

H

Magyarországi szerviz
Hondimpex KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór

 +36(-22)/407 321  +36(-22)/407 852

PL

PUT Wagner Service
ul. E. Imieli 14
41-605 Swietochlowice

 +48/32/2 45 06 19  +48/32/2 41 42 51

HR

/

AUS

Adresa servisa:
EL-ME-HO
Horvatinčićev put 2
10436 Rakov Potok/Kroatien
+385(-1)65 86 - 028

Wagner Spraytech
Australia Pty. Ltd.,

14-16 Kevlar Close,
Braeside, VIC 3195/Australia

 +61/3/95 87 20 00  +61/3/95 80 91 20

GB

www.wagner-group.com

5 p per minute (landline)
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Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i
zmian
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