
Pistolety natryskowe SG2, SG3
Modele: 243011, 243012, 246506, 243238, 243382, 289843, 

257359, 16W431, 16X214, 17J910, 25R553, CAN011, CAN012

ISTOTNE INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA. 
Zalecenia dotycz¹ce zaworu nadmiarowego ciœnienia, zalewania i 

natryskiwania znajduj¹ siê w instrukcji urz¹dzenia do malowania 

natryskowego. Instrukcjê nale¿y zachowaæ do ewentualnego 

wykorzystania w przysz³oœci.
ti11562a

PL

Maksymalne ciœnienie robocze: 248 bar, 24,8 Mpa

- Urz¹dzenie do nak³adania farb i pow³ok budowlanych -

Poni¿sze ostrze¿enia dotycz¹ konfiguracji, u¿ytkowania, uziemiania, konserwacji oraz napraw opisywanego sprzêtu. Znak 
wykrzyknika oznacza ostrze¿enie ogólne, zaœ symbol niebezpieczeñstwa oznacza wystêpowanie ryzyka charakterystycznego 
dla wykonywanej czynnoœci. Nale¿y odwo³aæ siê do tych ostrze¿eñ. W niniejszej instrukcji obs³ugi mo¿na znaleŸæ ponadto 
dodatkowe ostrze¿enia, w³aœciwe dla okreœlonych produktów.

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU 
PODSKÓRNEGO 
Ciecz wyp³ywaj¹ca pod wysokim ciœnieniem z 
pistoletu, przeciekaj¹cych wê¿y lub pêkniêtych 

elementów mo¿e spowodowaæ przebicie skóry. Uszkodzenie 
to mo¿e wygl¹daæ jak zwyk³e skaleczenie, ale jest powa¿nym 
urazem, który w rezultacie mo¿e doprowadziæ do amputacji. 
Konieczna jest natychmiastowa pomoc chirurgiczna.

• Nie kierowaæ pistoletu w kierunku innej osoby lub 
jakiejkolwiek czêœci cia³a.

• Nie przyk³adaæ rêki do dyszy natryskowej.
• Nie zatrzymywaæ i nie zmieniaæ kierunku wycieku za 

pomoc¹ rêki, cia³a, rêkawicy ani szmaty.
• Nie rozpoczynaæ natryskiwania bez zainstalowania 

os³ony dyszy oraz os³ony spustu.
• W przerwach miêdzy natryskiwaniem nale¿y w³¹czyæ 

blokadê spustu.
• Po zakoñczeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, 

kontrol¹ oraz serwisowaniem urz¹dzenia nale¿y 
postêpowaæ zgodnie z opisan¹ w niniejszej instrukcji 
procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia 
(dekompresji). 

NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU I 
WYBUCHU 
£atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników 
oraz farb, znajduj¹ce siê w obszarze roboczym, 

mog¹ ulec zap³onowi lub eksplodowaæ. Aby zapobiec 
wybuchowi po¿aru lub eksplozji nale¿y:

• Urz¹dzenie eksploatowaæ wy³¹cznie w dobrze 
wentylowanych miejscach.

• Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu takie jak: 
lampki kontrolne, papierosy, przenoœne lampy 
elektryczne oraz plastikowe p³achty malarskie 
(potencjalne zagro¿enie wy³adowaniami 
elektrostatycznymi). 

• W miejscu pracy nie powinny znajdowaæ siê: gruz, 
rozpuszczalniki, szmaty i benzyna.

• W obecnoœci ³atwopalnych oparów nie nale¿y wk³adaæ 
ani wyjmowaæ wtyczki kabla do gniazda zasilania oraz 
nie w³¹czaæ ani nie wy³¹czaæ oœwietlenia.

• Nale¿y uziemiæ ca³y sprzêt znajduj¹cy siê w obszarze 
roboczym. Patrz Instrukcje dotycz¹ce Uziemienia.

• U¿ywaæ wy³¹cznie uziemionych wê¿y.
• Podczas prób na mokro z pistoletem mocno przyciskaæ 

pistolet do uziemionego kub³a.
• Je¿eli zauwa¿¹ Pañstwo iskrzenie elektrostatyczne lub 

odczuj¹ wstrz¹s, nale¿y natychmiast przerwaæ pracê. 
Nie stosowaæ ponownie urz¹dzeñ do czasu 
zidentyfikowania i wyjaœnienia problemu.

• W obszarze roboczym powinna znajdowaæ siê sprawna 
gaœnica.

NIEBEZPIECZEÑSTWO WYNIKAJ¥CE Z NIE-
PRAWID£OWEGO U¯YCIA URZ¥DZENIA 
Niew³aœciwe stosowanie sprzêtu mo¿e prowadziæ do 

œmierci lub kalectwa.

• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu w stanie zmêczenia lub pod 
wyp³ywem substancji odurzaj¹cych lub alkoholu.

• Nie przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego lub 
wartoœci znamionowej temperatury odnosz¹cych siê do 
czêœci systemu o najni¿szych wartoœciach znamiono-
wych. Patrz rozdzia³ Dane techniczne znajduj¹cy siê we 
wszystkich instrukcjach obs³ugi sprzêtu.

• U¿ywaæ p³ynów i rozpuszczalników kompatybilnych z 
„mokrymi” czêœciami urz¹dzenia. Patrz rozdzia³ Dane 
techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich instrukcjach 
obs³ugi sprzêtu. Zapoznaæ siê z ostrze¿eniami produ-
centa cieczy i rozpuszczalników. W celu uzyskania 
pe³nych informacji na temat materia³u, nale¿y uzyskaæ 
kartê charakterystyki bezpieczeñstwa produktu MSDS 
od dystrybutora lub sprzedawcy.

• Sprawdzaæ urz¹dzenie codziennie. Uszkodzone czêœci 
nale¿y naprawiæ lub wymieniæ, stosuj¹c wy³¹cznie orygi-
nalne czêœci zamienne producenta.

• Nie zmieniaæ ani nie modyfikowaæ sprzêtu.
• Sprzêtu nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego prze-

znaczeniem. Aby uzyskaæ dodatkowe informacje, pro-
simy o kontakt z dystrybutorem sprzêtu.

• Wê¿e i kable robocze nale¿y prowadziæ z dala od ruchu 
pieszego, ostrych krawêdzi, ruchomych czêœci oraz 
gor¹cych powierzchni.

• Nie zaginaæ, nie wyginaæ nadmiernie wê¿y i nie u¿ywaæ 
ich do przeci¹gania sprzêtu.

• Obszar roboczy nale¿y zabezpieczyæ przed dostêpem 
dzieci i zwierz¹t.

• Nale¿y postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami BHP.

RYZYKO ZWI¥ZANE Z ELEMENTAMI 

ALUMINIOWYMI POD CIŒNIENIEM 

Nie u¿ywaæ 1,1,1-trójchloroetanu, chlorku metylenu, 
innych rozpuszczalników zawieraj¹cych wêglowodory halo-
genkowe lub p³ynów zawieraj¹cych tego typu rozpuszczalniki 
wraz z ciœnieniowym sprzêtem wykonanym z aluminium. 
Zastosowanie powy¿szych substancji mo¿e prowadziæ do nie-
bezpiecznych reakcji chemicznych i pêkniêcia urz¹dzeñ, co 
mo¿e prowadziæ do œmierci, kalectwa oraz uszkodzeñ mienia.

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ 

Aby zapobiec powstaniu powa¿nych obra¿eñ w 
czasie u¿ytkowania, wykonywania czynnoœci 
serwisowych oraz przebywania w obszarze 
roboczym urz¹dzenia, nale¿y stosowaæ odpowiednie 

œrodki ochrony osobistej. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi:
• Okulary ochronne 
• Odzie¿ ochronna i aparat oddechowy zgodne z 

zaleceniami producenta cieczy i rozpuszczalnika
• Rêkawice
• Ochronniki s³uchu

OSTRZE¯ENIA
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Procedura dekompresji urz¹dzenia

Postêpowaæ zgodnie z procedur¹ dekom-

presji za ka¿dym razem, gdy istnieje 

koniecznoœæ usuniêcia nadmiaru ciœnienia, 

przerwania rozpylania, sprawdzenia lub naprawy urz¹dzenia 

oraz instalacji lub oczyszczenia dyszy rozpylaj¹cej. 

1. Wy³¹czyæ (OFF) zasilanie i ustawiæ prze³¹cznik ciœnienia 

urz¹dzenia natryskowego na najni¿sz¹ wartoœæ.

2. Przycisn¹æ pistolet do boku wiadra do p³ukania urz¹dze-

nia. Nacisn¹æ spust pistoletu, aby dokonaæ dekompresji.

Jeœli podejrzewaj¹ Pañstwo, ¿e koñcówka natryskowa (dysza) 

lub w¹¿ urz¹dzenia s¹ zatkane lub ¿e po wykonaniu 

powy¿szych czynnoœci uk³ad nadal pozostaje pod ciœnieniem, 

nale¿y BARDZO POWOLI poluzowaæ nakrêtkê zabezpie-

czaj¹c¹ os³ony koñcówki lub mocowanie wê¿a, aby stopniowo 

zredukowaæ ciœnienie, a nastêpnie ca³kowicie odkrêciæ 

nakrêtkê. Wyczyœciæ w¹¿ lub zatkan¹ koñcówkê.

Blokada spustu

Aby zapobiec obra¿eniom cia³a, gdy pistolet nie jest 

u¿ywany podczas wy³¹czania urz¹dzeñ lub gdy 

pozostawiamy pistolet bez opieki, nale¿y zawsze 

w³¹czaæ blokadê spustu pistoletu.

Konfiguracja

Sprawdziæ, czy urz¹dzenie natryskowe jest wy³¹czone, a jego 

kabel zasilania od³¹czony jest od Ÿród³a zasilania. Instrukcje 

dotycz¹ce zalewania urz¹dzenia i natryskiwania znajduj¹ w 

instrukcji obs³ugi urz¹dzenia do malowania natryskowego.

Pod³¹czyæ pistolet do urz¹dzenia do 
malowania natryskowego

1. Zamocowaæ w¹¿ zasilaj¹cy na wylocie cieczy z 

urz¹dzenia natryskowego.

2. Pod³¹czyæ drugi koniec wê¿a zasilaj¹cego do z³¹czki 

obrotowej pistoletu (5). Pos³uguj¹c siê dwoma kluczami 

(jeden na z³¹czce obrotowej (5), drugi na wê¿u), mocno 

dokrêciæ wszystkie po³¹czenia.

3. Instrukcje dotycz¹ce zalewania urz¹dzenia znajduj¹ w 

instrukcji obs³ugi urz¹dzenia do malowania natryskowego.

Monta¿ dyszy (26) i os³ony (25) na pistolecie

1. Jeœli urz¹dzenie by³o niedawno u¿ywane, 

zredukowaæ ciœnienie w systemie. 

W³¹czyæ blokadê spustu.

2. Przy u¿yciu o³ówka lub podobnego przedmiotu za³o¿yæ 

uszczelkê (24) na tyln¹ czêœæ os³ony (25).

3. Zamontowaæ os³onê (25) na koñcówce pistoletu (1). 

4. W³o¿yæ dyszê (26) do os³ony (25). Dokrêciæ nakrêtkê 

mocuj¹c¹.

Obs³uga

Natryskiwanie

1. Zwolniæ blokadê spustu. 

2. Upewniæ siê, czy dysza w kszta³cie strza³ki (26) 

skierowana jest do przodu (natrysk).

3. Trzymaæ pistolet prostopadle i w odleg³oœci 

30 cm od malowanej powierzchni. Najpierw przesun¹æ 

pistolet, nastêpnie nacisn¹æ spust pistoletu (3) i wykonaæ 

natrysk testowy.

4. Powoli zwiêkszaæ ciœnienie pompowania a¿ do uzyskania 

jednolitego i równomiernego pokrycia natryskiwanej 

powierzchni (dodatkowe informacje na ten temat znajduj¹ 

siê w instrukcji urz¹dzenia do malowania natryskowego).

Ustawianie wzoru natrysku

1. Zredukowaæ ciœnienie. W³¹czyæ blokadê 

spustu.

2. Odkrêciæ nakrêtkê 

mocuj¹c¹ os³onê.

3. Ustawiæ os³onê 

(25) poziomo w 

celu natryskiwa-

nia wzoru pozio-

mego.

4. Ustawiæ os³onê 

(25) pionowo w celu natryskiwania wzoru pionowego.

Usuwanie zatorów

1. Zredukowaæ ciœnienie. W³¹czyæ blokadê spustu.

2. Obróciæ dyszê (26) o 180°. Zwolniæ blokadê spustu. 

W³¹czyæ pistolet, kieruj¹c wylot dyszy do kub³a lub na 

ziemiê, aby usun¹æ zator.

3. W³¹czyæ blokadê spustu. Nastêpnie koñcówkê (26) 

przekrêciæ z powrotem o 180° na pozycjê natryskiwania.

Czyszczenie

Po ka¿dej zmianie pistolet nale¿y wyp³ukaæ i schowaæ w 

suchym miejscu. Pistoletu ani ¿adnych z jego czêœci nie 

nale¿y pozostawiaæ w wodzie ani rozpuszczalniku myj¹cym.

OSTRZE¯ENIE

OSTRZE¯ENIE

OSTRZE¯ENIE

Spust zablokowany
(brak natrysku)

Spust odblokowany
(natrysk)

ti11309a ti11308a

OSTRZE¯ENIE

OSTRZE¯ENIE

OSTRZE¯ENIE

(4) Pionowo (3) Poziomo

ti11564a ti11563a
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*Zestaw 288817 do naprawy zarówno 
pistoletów serii A jak i B.

Seria B

Seria A

1a zastêpuje te trzy 

elementy serii A.

1a

Poz. Czêœæ Opis Iloœæ

1 288817 ZESTAW naprawczy pistoletu (w tym 

1a, 1b, 1c)

1

1a GNIAZDO zaworu 1
1b IGLICA pistoletu 1
1c 131477 NAKRÊTKA samoblokuj¹ca 1
3 243639 SPUST, zestaw naprawczy

zawiera 10, 32, 33
4 195495 OS£ONA spustu 1
5 238817 ZESTAW z³¹czki obrotowej 1

195384 ADAPTER wlotu pistoletu (SG2) 1
6 288749 FILTR pistoletu 1

CAN085 FILTR pistoletu 1
7 179733 USZCZELKA tulei 1
8 195395 POKRYWKA koñcówki 1
10 115484 SWORZEÑ wzbudnika 2

22 113409 OS£ONA mocowania 1
23 195393 UCHWYT pistoletu (SG2) 1

195788 UCHWYT pistoletu (SG3, SG3-E) 1
195920 UCHWYT pistoletu (SG3-A) 1

24 115485 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY O 

PRZEKROJU KO£OWYM (O-RING)

1

26 17R014 OBUDOWA cieczy 1
32 177538 ŒRUBA spustu 1
33 131476 NAKRÊTKA samoblokuj¹ca 

szeœciok¹tna

1

 Symbole i naklejki ostrzegawcze, przywieszki i karty 
dostêpne s¹ bezp³atnie.
 W celu ograniczenia przestojów zalecamy zaopatrzenie siê 
w powy¿sze czêœci zamienne

Poz. Czêœæ Opis Iloœæ

Poz. Czêœæ Opis Iloœæ

24 243004 Pojedyncza uszczelka TRU 1

CAN004 Pojedyncza uszczelka TRU 1

243281 OneSeal™, RAC 5 (5 sztuk w 
opakowaniu)

1

246453 OneSeal™, RAC X (5 sztuk w 
opakowaniu)

1

17P501 Zestaw, uszczelka, FFLP, LP (5 
sztuk w opakowaniu)

1

25 237859 OS£ONA, TRU 1
CAN001 OS£ONA, TRU 1
243161 OS£ONA, RAC 5 1
246215 OS£ONA, RAC X / LP 2

26 TRU515 DYSZA natryskowa 515, TRU 1
CAN515 DYSZA natryskowa 515, TRU 1
286515 DYSZA natryskowa 515, RAC 5 1
LTX515 DYSZA natryskowa 515, RAC X 1
TRU517 DYSZA natryskowa 517, TRU 1
CAN517 DYSZA natryskowa 517, TRU 1
262515 DYSZA natryskowa 515, RAC 5 1
LP519 DYSZA natryskowa 519, LP 1



Aby uzyskaæ pe³ne informacje dotycz¹ce gwarancji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem Graco, lub kontakt z Biurem Obs³ugi Klienta Graco:
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Konserwacja

Przed rozpoczêciem czynnoœci konserwacyjnych nale¿y zapoznaæ siê z 
wszystkimi ostrze¿eniami zamieszczonymi na przedniej ok³adce niniejszej 
instrukcji i dokonaæ dekompresji urz¹dzenia.

Czyszczenie/wymiana filtru (6)

1. Zredukowaæ ciœnienie. W³¹czyæ blokadê spustu

2.Od³¹czyæ w¹¿ doprowadzaj¹cy ciecz przy z³¹czce 
obrotowej pistoletu (5).

3. Od³¹czyæ os³onê spustu (4) od mocowania os³ony (22).
4. Odkrêciæ uchwyt (23) od pistoletu (1). 
5. Wyj¹æ filtr (6) przez górn¹ czêœæ uchwytu (23). 
6. Wyczyœciæ filtr (6). Przy u¿yciu miêkkiego pêdzla usun¹æ nadmiar 

z³ogów.
7. W³o¿yæ czysty filtr (6) do uchwytu (23).
8. Zamocowaæ uchwyt (23) na pistolecie (1). Mocno dokrêciæ.
9. Pod³¹czyæ os³onê spustu (4) do mocowania os³ony (22).

Wersje jêzykowe instrukcji obs³ugi

Naprawa
Wymiana iglicy

1. Zredukowaæ ciœnienie. W³¹czyæ blokadê spustu.
2. Zdj¹æ dyszê (26) i os³onê (25) z pistoletu (1).
3. Od³¹czyæ w¹¿ doprowadzaj¹cy ciecz przy z³¹czce obrotowej pistoletu 

(5).
4. Odkrêcaj¹c dyfuzor, nacisn¹æ spust.
5. Odkrêciæ nakrêtkê i pokrywkê koñcow¹.
6. Wyj¹æ iglicê. 
7. Przy pomocy miêkkiego pêdzla wyczyœciæ wewnêtrzne kana³y pistoletu.
8. Nasmarowaæ pierœcienie uszczelniaj¹ce (O-ringi) nowej iglicy smarem 

niesilikonowym.
9. Wprowadziæ now¹ iglicê (15b) z przodu pistoletu.
10. Zamontowaæ pokrywkê koñcow¹ i nakrêtkê, pozostawiaj¹c je niedokrê-

cone.
11. Aby zabezpieczyæ obudowê iglicy (15a), gwint nale¿y powlec œrednio 

mocnym (niebieskim) klejem do gwintów.
12. Podczas monta¿u ig³y œcisn¹æ spust. Dokrêciæ momentem 35-43 N•m.
13. Pistolet nale¿y trzymaæ z dysz¹ skierowan¹ ku górze.
14. W³¹czyæ blokadê spustu.
15. Przekrêcaæ nakrêtkê (a) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara a¿ do momentu, gdy zobaczymy i wyczujemy lekkie uniesienie 
spustu (3).

16. Przekrêciæ nakrêtkê (a) o 3/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.
UWAGA: Przy prawid³owo wyregulowanej iglicy spust porusza siê bez 
oporów.

17. Pod³¹czyæ w¹¿ doprowadzaj¹cy ciecz. Zamontowaæ koñcówkê (26) i 
os³onê (25).

18. Zalaæ urz¹dzenie natryskowe. Patrz instrukcja urz¹dzenia do malowa-
nia natryskowego.

19. Naciskaæ na spust urz¹dzenia z dysz¹ skierowan¹ do wiadra a¿ do 
momentu wyp³yniêcia p³ynu.

20. Zwolniæ nacisk na spust (3). Wyp³yw strumienia powinien zatrzymaæ siê 
natychmiast.

21. W³¹czyæ blokadê spustu.
22. Skierowaæ dyszê pistoletu do wiadra. W³¹czyæ pistolet. P³yn nie powi-

nien wyp³ywaæ.
23. Jeœli pistolet nie zaliczy testu, wykonaæ ponownie kroki 19 i/lub 21, zre-

dukowaæ ciœnienie i od³¹czyæ w¹¿. Ponownie wyregulowaæ iglicê. 

Powtórzyæ testy.

OSTRZE¯ENIE

francuski - 312831 estoñski - 312845

hiszpañski - 312832 ³otewski - 312846

holenderski - 312833 litewski - 312847

niemiecki - 312834 polski - 312848

w³oski - 312835 wêgierski - 312849

turecki - 312836 czeski - 312850

grecki - 312837 s³owacki - 312851

chorwacki - 312838 s³oweñski - 312852

portugalski - 312839 rumuñski - 312853

duñski - 312840 bu³garski - 312854

fiñski - 312841 chiñski - 312855

szwedzki - 312842 japoñski - 312856

norweski - 312843 koreañski - 312857

rosyjski - 312844

OSTRZE¯ENIE

16

17

a

ti11311b

15b

1

15a

Maksymalne ciœnienie robocze 248 bar, 24,8 Mpa

Œrednica otworu cieczy 3,18 mm

Masa (z dysz¹ i os³on¹) 630 g

Wlot

Maksymalna temperatura materia³u 49C

Czêœci pracuj¹ce na mokro Stal nierdzewna, poliuretan, nylon, aluminium, wêgliki spiekane, mosi¹dz

*Poziom ha³asu: Moc akustyczna 87 dBa

Ciœnienie akustyczne 78 dBa

*Wartoœæ zmierzona w odleg³oœci 1 m podczas natryskiwania farby wodnej o ciê¿arze w³aœciwym 1,36 przez dyszê 517 pod ciœnieniem 207 bar, 2,7 MPa 
wed³ug ISO 3744

Instrukcje w dostêpnych wersjach jêzykowych mo¿na zamawiaæ 
u dystrybutora lub w serwisie internetowym: www.graco.com.

Dane techniczne


