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Varování!
Upozornění: Nebezpečí úrazu způsobeného vstříknutím do kůže!

Jednotky AirCoat vyvíjejí extrémně vysoké stříkací tlaky.

Věnujte pozornost 
bezpečnosti!

1

2

3

Nikdy nezasunujte prsty, ruce nebo jiné části těla do stříkací trysky!
Nikdy nemiřte stříkací pistolí proti sobě, jiným osobám nebo 
zvířatům.
Nikdy nepoužívejte stříkací pistoli bez ochranného krytu.
Neošetřujte úraz způsobený stříkáním jako neškodné pořezání. 
V případě úrazu kůže způsobeného stříkanými materiály nebo 
rozpouštědly okamžitě zajistěte rychlé a odborné ošetření lékařem. 
Informujte lékaře o použitém stříkaném materiálu nebo rozpouštědlu.

Uživatelská příručka uvádí, že před zahájením prací musí být 
dodrženy následující body:
 1. Vadné jednotky nesmí být používány.
 2. Zajistěte stříkací pistoli WAGNER pomocí zajišťovací západky na spoušti.
 3. Zkontrolujte přípustný provozní tlak vysokotlaké hadice a stříkací pistole.
 4. Zkontrolujte těsnost všech spojů.

Pokyny týkající se pravidelného čištění a údržby jednotky musí být 
přísně dodržovány.
Před zahájením jakýchkoli prací na jednotce nebo během každého 
přerušení prací musí být dodrženy následující pokyny:
 1. Vypusťte tlak ze stříkací pistole a hadice.
 2. Zajistěte stříkací pistoli WAGNER pomocí zajišťovací západky na spoušti.
 3. Vypněte jednotku.

Překlad originální provozní příručky
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1. Bezpečnostní předpisy pro stříkání   
 technologií AirCoat
1.1 Vysvětlení použitých symbolů
Tato příručka obsahuje informace, které je nutné, abyste si přečetli 
a porozuměli jim před používáním zařízení. Když se v textu setkáte 
s jedním z následujících symbolů, věnujte mu zvláštní pozornost a 
dodržujte bezpečnostní opatření.

Tento symbol označuje potenciální riziko, které 
může mít za následek vážný úraz nebo ztrátu 
života. Za symbolem následují bezpečnostní 
informace.

Pozor

Tento symbol označuje potenciální riziko, které 
hrozí vám nebo zařízení. Za symbolem následují 
důležité informace, které vás informují, jak 
předejít poškození zařízení nebo menším úrazům.

Nebezpečí vstříknutí do kůže

Nebezpečí požáru od výparů rozpouštědel a laků

Nebezpečí výbuchu od výparů rozpouštědel a 
laků a neslučitelných materiálů

Nebezpečí úrazu v důsledku vdechování 
škodlivých výparů

i Poznámky poskytují důležité informace, kterým je 
třeba věnovat zvláštní pozornost.

RIZIKO: ÚRAZ ZPůSOBENý VSTříKNUTíM 
DO KůžE
Vysokotlaký proud vytvářený tímto zařízením může 
proniknout kůží a spodními tkáněmi a může vést 
k vážnému úrazu a možné amputaci. Okamžitě 
vyhledejte doktora.
NEOŠETřUJTE ÚRAZ ZPůSOBENý VSTříKNUTíM DO 
KůžE JAKO NEŠKODNÉ POřEZÁNí! Toto vstříknutí 
může vést k amputaci. Okamžitě vyhledejte doktora.
Maximální provozní tlak kapaliny jednotky je 19,3 
MPa.

PREVENCE:
	 •	 NIKDY	nemiřte	pistolí	na	žádnou	část	těla.	
	 •	 Dávejte	pozor,	aby	žádná	část	těla	NIKDY	nepřišla	do	styku	s	

proudem	kapaliny.	Dávejte	pozor,	aby	žádná	část	těla	NIKDY	
nepřišla do styku s únikem kapaliny z hadice.

	 •	 NIKDY	nedávejte	ruku	před	pistoli.	Rukavice	neposkytují	
ochranu proti úrazu způsobenému vstříknutím.

	 •	 VŽDY	zajistěte	spoušť	pistole,	vypněte	čerpadlo	kapaliny	a	
uvolněte veškerý tlak předtím, než zahájíte údržbu, čištění 
krytu trysky, výměnu trysky nebo když jednotku nepoužíváte. 
Tlak	není	uvolněn	vypnutím	motoru.	Ventil	PRIME/SPRAY	
(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ) nebo vypouštěcí ventil tlaku musí být 
nastaven do příslušné polohy pro uvolnění tlaku ze systému. 
Viz oddíl „POSTUP UVOLNĚNÍ TLAKU“ uvedený v této příručce.

	 •	 	Během	stříkání	mějte	VŽDY	nasazen	kryt	trysky.	Kryt	trysky	
poskytuje určitou ochranu, ale hlavně je výstražným zařízením.

	 •	 	Před	proplachováním	nebo	čištěním	systému	VŽDY	sundejte	
stříkací trysku.

	 •	 	Netěsnost	lakovací	hadice	může	vzniknout	v	důsledku	
opotřebení, zauzlení a nesprávného používání. Tato netěsnost 
může mít za následek vstříknutí materiálu do kůže. Před 
každým používáním hadici zkontrolujte.

	 •	 	NIKDY	nepoužívejte	stříkací	pistoli,	pokud	pojistka	spouště	a	
kryt spouště nejsou na svých místech a pokud pistole není v 
dobrém provozním stavu.

	 •	 Veškeré	příslušenství	musí	být	dimenzováno	minimálně	na	
maximální provozní tlak stříkacího zařízení. Příslušenství 
zahrnuje stříkací trysky, pistole, prodlužovací nástavce a hadici.

POZNÁMKA TýKAJíCí SE LÉKAřSKÉHO OŠETřENí:
Vstříknutí do kůže je traumatický úraz. Je důležité ošetřit 
úraz co možná nejdříve. NEODKLÁDEJTE ošetření z důvodu 
zjištění toxicity. Toxicita se týká některých nástřiků, které jsou 
vstříknuty přímo do krevního oběhu. Doporučuje se konzultace 
s plastickým chirurgem nebo rekonstrukčním chirurgem.
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RIZIKO: VýBUCH NEBO POžÁR
Výpary rozpouštědel nebo laků mohou explodovat 
nebo se mohou vznítit. Může dojít k vážnému úrazu 
a/nebo škodám na majetku.

PREVENCE:
	 •	 Zajistěte	rozsáhlé	odsávání	vzduchu	a	přívod	čerstvého	vzduchu,	

aby vzduch v prostoru stříkání neobsahoval hořlavé výpary.
	 •	 Vyhněte	se	veškerým	zápalným	zdrojům,	například	jiskrám	

statické elektřiny, elektrickým přístrojům, plamenům, 
kontrolkám, horkým předmětům a jiskrám a zabraňte 
připojování a odpojování napájecích kabelů těchto zápalných 
zdrojů nebo zapínání a vypínání světelných spínačů.

	 •	 Nekuřte	v	prostoru	stříkání.
	 •	 V	prostoru	stříkání	musí	být	umístěn	hasicí	přístroj	a	musí	být	

v dobrém provozním stavu.
	 •	 Umístěte	stříkací	zařízení	minimálně	6,1	m	od	stříkaného	předmětu	

v dobře větraném prostoru (v případě potřeby přidejte další 
hadici). Hořlavé výpary jsou často těžší než vzduch. Podlahová 
plocha musí být velmi dobře větrána. Čerpadlo obsahuje opalovací 
díly, které emitují jiskry a mohou zapálit výpary. 

	 •	 Zařízení	a	předměty	v	prostoru	stříkání	a	kolem	něj	musí	být	
řádně uzemněny pro vyloučení jisker statické elektřiny.

	 •	 Používejte	pouze	vodivé	nebo	uzemněné	vysokotlaké	hadice	
na kapalinu. Pistole musí být uzemněna pomocí hadicových 
spojek.

	 •	 Napájecí	kabel	musí	být	připojen	k	uzemněnému	obvodu	
(pouze elektrické jednotky).

	 •	 Jednotku	proplachujte	vždy	do	samostatné	kovové	nádoby	
při nízkém tlaku čerpadla a se sundanou stříkací tryskou. Držte 
pistoli pevně proti stěně nádoby, abyste uzemnili nádobu a 
zabránili jiskrám statické elektřiny.

	 •	 Dodržujte	upozornění	a	pokyny	výrobce	materiálů	a	
rozpouštědel.

	 •	 Jednotka	musí	být	připojena	k	uzemněnému	objektu.	Pro	
připojení jednotky k vodovodnímu potrubí, ocelovému 
nosníku nebo elektricky uzemněnému povrchu použijte 
zelený uzemňovací vodič.

	 •	 Nepoužívejte	materiály	s	bodem	vzplanutí	nižším	než	38	°C.	
Bod vzplanutí je teplota, při které může kapalina vytvářet 
dostatečné množství výparů pro vznícení.

	 •	 Plast	může	způsobit	jiskry	statické	elektřiny.	Nikdy	nezavěšujte	
plast jako prostředek pro uzavření prostoru stříkání. Když 
stříkáte hořlavými materiály, nepoužívejte plastové oděvy.

	 •	 Pro	proplachování	zařízení	používejte	nejnižší	možný	tlak.

RIZIKO: NEBEZPEČí VýBUCHU V DůSLEDKU 
NEKOMPATIBILNíCH MATERIÁLů 
Způsobí těžký úraz nebo škody na majetku.

PREVENCE:
	 •	 Nepoužívejte	materiály	obsahující	bělicí	prostředek	nebo	chlór.
	 •	 Nepoužívejte	halogenovaná	uhlovodíková	rozpouštědla,	

například metylenchlorid a 1,1,1-trichloretan. Tato 
rozpouštědla nejsou kompatibilní s hliníkem a mohou mít za 
následek výbuch. Pokud si nejste jisti kompatibilitou materiálu 
s hliníkem, kontaktujte svého dodavatele krycích materiálů.

RIZIKO: NEBEZPEČNÉ VýPARY
Laky, rozpouštědla, insekticidy a další materiály 
mohou být škodlivé, pokud jsou vdechnuty nebo 
přijdou do kontaktu s tělem. Výpary mohou mít za 
následek vážnou nevolnost, mdloby nebo otravu.

PREVENCE:
	 •	 Pokud	hrozí	vdechování	výparů,	používejte	respirátor	nebo	

masku. Přečtěte si veškeré pokyny dodané s maskou, abyste se 
ujistili, že maska vám zajistí potřebnou ochranu. 

	 •	 Používejte	ochranu	očí.
	 •	 Používejte	ochranný	oděv,	jak	vyžaduje	výrobce	stříkaných	

materiálů.

RIZIKO: VŠEOBECNÉ
Tento výrobek může způsobit těžký úraz nebo škody 
na majetku.

PREVENCE:
	 •	 	Před	provozováním	zařízení	si	přečtěte	veškeré	pokyny	a	

bezpečnostní opatření.
	 •	 Dodržujte	veškeré	příslušné	místní,	státní	a	národní	předpisy	

týkající se větrání, protipožární ochrany a provozu.  
	 •	 Stisknutí	spouště	způsobuje	zpětný	ráz	na	ruku,	která	stříkací	

pistoli drží. Zpětný ráz stříkací pistole je zvláště silný, pokud 
byla sundána tryska a na bezvzduchovém vysokotlakém 
čerpadle byl nastaven vysoký tlak. Proto pokud provádíte 
čištění bez osazené trysky, nastavte ventil regulace tlaku na 
nejnižší tlak.

	 •	 Používejte	pouze	výrobcem	povolené	díly.	Uživatel	ponese	
veškerá rizika a odpovědnost, pokud bude používat díly, které 
nesplňují minimální specifikace a bezpečnostní prvky výrobce 
čerpadla.

	 •	 Před	každým	používáním	zkontrolujte	všechny	hadice	s	
ohledem na pořezání, netěsnosti, odírání nebo vyboulení 
ochranného pláště. Zkontrolujte poškození nebo posun 
spojek. Pokud se vyskytuje některý z těchto stavů, okamžitě 
hadici vyměňte. Lakovací hadici nikdy neopravujte. Nahraďte ji 
jinou uzemněnou vysokotlakou hadicí.

	 •	 Zajistěte,	aby	napájecí	kabel,	vzduchová	hadice	a	stříkací	
hadice byly vedeny takovým způsobem, aby riziko uklouznutí, 
zakopnutí a pádu bylo minimální.

	 •	 VŽDY	dodržujte	pokyny	výrobce	materiálů	pro	bezpečnou	
manipulaci s laky a rozpouštědly.

	 •	 Nepoužívejte	tuto	jednotku	v	dílnách,	které	podléhají	
předpisům ochrany proti výbuchu.

	 •	 Okamžitě	odstraňte	veškeré	úniky	materiálu	a	rozpouštědla.
	 •	 Před	zahájením	prací	na	zařízení	vždy	odpojte	napájecí	kabel	

ze zásuvky (pouze elektrické jednotky).
	 •	 Během	prací	vždy	mějte	v	dohledu	zástrčku	napájecího	

kabelu, abyste zabránili náhodnému vypnutí nebo zapnutí.   
	 •	 Používejte	ochranu	sluchu.	Tato	jednotka	může	vytvářet	

hladiny hluku nad 85 dB(A).
	 •	 Nikdy	nenechávejte	toto	zařízení	bez	dozoru.	Udržujte	

jej mimo dosah dětí nebo jakýchkoli osob, které nejsou 
obeznámeny s provozem bezvzduchového zařízení.

	 •	 Nepohybujte	jednotkou,	když	se	zásobník	plní	nebo	když	je	
jednotka v provozu.

	 •	 Neprovádějte	stříkání	během	větrných	dní.
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1.2 Předpisy pro uzemnění
Elektrické modely musí být uzemněny. V případě elektrického 
zkratu toto uzemnění snižuje riziko zasažení elektrickým proudem 
poskytnutím svodového vodiče pro elektrický proud. Tento výrobek 
je vybaven kabelem, který má uzemňovací vodič s příslušnou 
uzemňovací zástrčkou. Tato zástrčka musí být připojena do zásuvky, 
která je řádně nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními 
předpisy a vyhláškami.

NEBEZPEČí – Nesprávné připojení uzemňovací 
zástrčky může mít za následek riziko zasažení 
elektrickým proudem. Pokud je nutná oprava nebo 
výměna kabelu nebo zástrčky, nepřipojujte zelený 
uzemňovací vodič k žádné z plochých svorek. Vodič s 
izolací mající zelený vnější povrch se žlutými proužky 
nebo bez nich je uzemňovací vodič, který musí být 
připojen na uzemňovací svorku.

Pokud úplně nerozumíte pokynům pro uzemnění nebo máte 
pochybnosti, zda je výrobek řádně uzemněný, proveďte kontrolu s 
kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem. Neprovádějte 
úpravy dodané zástrčky. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, 
nechejte nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem.

Pozor – Napájecí kabel tohoto zařízení má také 
funkci nouzového vypnutí / nouzového vypínacího 
zařízení. Napájecí kabel musí být umístěn v blízkosti 
snadno přístupné zásuvky neomezované žádnými 
překážkami.

1.3 Technická data
Hmotnost :  40,6 kg
Objem :  až 1,69 litrů za minutu
Požadavek napájení :  min. 10 A, 230 V~, 50 Hz, 1fázové
Příkon :  1 000 W
Zkratový proud (SCC) :  8 A
Max. tlak kapaliny	 :	 	až	193	bar	(19	MPa)
Max. tlak vzduchu	 :	 	až	2,1	bar	(0,21	MPa)
Rozměry (d x š x v) :  81,3 cm x 53,3 cm x 55,9 cm
Hladina hluku :  nižší než 70 dB(A).
Hladiny vibrací  
     stříkací pistole : < 2,5 m/s2
     rukojeť vozíku : 6,5 m/s2, když je jednotka v provozu

2. Všeobecný popis
Tento dokončovací stříkací systém je dostatečně univerzální k 
použití pro nízkotlaké dokončovací práce a také pro vysokotlaké 
bezvzduchové stříkání. Tento systém zahrnuje membránové čerpadlo 
na laky a vzduchový kompresor, který pracuje společně s čerpadlem k 
zajištění této univerzálnosti.

2.1 Schéma systému
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 1 Tlakoměr materiálu
	 2	 PLNICÍ/STŘÍKACÍ	ventil
 3 Regulátor tlaku vzduchu
 4 Vzduchový kompresor
 5 Výstupní přípojka vzduchu
 6 Tlakoměr vzduchu
 7 Výstupní přípojka materiálu
	 8	 Membránové	čerpadlo
	 9	 Spínač	ZAP/VYP	kompresoru
	 10	 Spínač	ZAP/VYP	membránového	čerpadla
 11 Otočný knoflík regulace tlaku
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3. Nastavení
Pro nastavení stříkacího systému použijte následující postup.
	 1.	 Zajistěte,	aby	spínač	ZAP/VYP	membránového	čerpadla	a	

spínač	ZAP/VYP	kompresoru	byl	ve	vypnuté	poloze	VYP.
 2. Zajistěte, aby otočný knoflík regulace tlaku byl úplně otočen 

proti směru hodinových ručiček pro nastavení nejnižšího 
tlaku.

 3. Pomocí klíče připojte minimálně 7,5 m dlouhou nylonovou 
bezvzduchovou stříkací hadici o průměru 6 mm k výstupní 
přípojce materiálu na čerpadle. Pevně utáhněte.

 4. Připojte vzduchovou hadici k výstupní přípojce vzduchu na 
kompresoru. Pevně utáhněte.

 5. Zajistěte pistoli přesunutím pojistky spouště do zajištěné 
polohy (viz příručku stříkací pistole).

Prostudujte si provozní příručku stříkací pistole, 
abyste se seznámili se všemi funkcemi a příslušnými 
bezpečnostními informacemi.

 6. Připojte stříkací hadici k vstupní přípojce materiálu na stříkací 
pistoli. Pomocí dvou klíčů (jednoho na pistoli a druhého na 
hadici) zajistěte pevné utažení.

Zajistěte, aby všechny bezvzduchové hadice 
a stříkací pistole byly elektricky uzemněny a 
dimenzovány na tlak kapaliny minimálně 193 bar 
(19 MPa). 

 7. Připojte spojku vzduchové hadice k vstupní přípojce vzduchu 
na stříkací pistoli. Připojte vzduchovou hadici ke spojce. Pevně 
utáhněte.

Záměna hadicových přípojek může mít za následek 
vážný úraz. Zajistěte, aby bezvzduchová stříkací 
hadice byla připojena z membránového čerpadla k 
vstupní přípojce materiálu na pistoli a vzduchová 
hadice z kompresoru k vstupní přípojce vzduchu na 
pistoli.

 8. Zajistěte, aby elektrické napájení bylo minimálně 230 V, 10 A.
 9. Připojte napájecí kabel do řádně uzemněné zásuvky 

minimálně 7,5 m od prostoru stříkání.

1 2

3

5

7
6

4
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4. Provoz
Při provozu stříkacího systému používejte následující postupy.

4.1 Příprava pro plnění
 1. Naplňte vstupní ventil vodou nebo lehkým olejem pro 

domácnost.
	 2.	 Zajistěte,	aby	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	byl	

nastaven	do	polohy	PRIME	(PLNĚNÍ)	a	aby	otočný	knoflík	
regulace tlaku byl otočen proti směru hodinových ručiček do 
polohy nastavení nejnižšího tlaku.

	 3.	 Zapněte	čerpadlo	přepnutím	spínače	ZAP/VYP	čerpadla	do	
zapnuté polohy ZAP.

 4. Zvyšte tlak otočením otočného knoflíku regulace tlaku ve 
směru hodinových ručiček o půl otáčky.

 5. Zajistěte otevření a zavření vstupního ventilu potlačením na 
něj	šroubovákem	nebo	koncem	tužky	s	gumou.	Měl	by	se	
pohybovat nahoru a dolů v rozsahu asi 1,5 mm. Pokračujte, 
dokud nebude do čerpadla nasávána voda nebo olej. Tím se 
navlhčí pohyblivé díly a uvolní se veškeré staré zbytky laku.

 6. Umístěte dlaň své ruky přes vstupní otvor. Otočte otočným 
knoflíkem regulace tlaku ve směru hodinových ručiček do 
polohy	nastavení	maximálního	tlaku.	Měli	byste	cítit	sání	
přicházející ze vstupního ventilu. Pokud sání necítíte, proveďte 
postup „Demontáž a čištění výstupního ventilu“ v oddílu 
Údržba.

 7.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 
hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.

	 8.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	motoru	do	vypnuté	polohy	VYP.

4.2 Plnění pomocí zásobníku
 1. Připojte zásobník k čerpadlu.
 a. Zašroubujte přípojku zpětné trubky do připojovacího 

otvoru zpětné trubky na boku čerpadla.

i Neutahujte nadměrně. Utahujte pouze ručně. 
Několik závitů bude vidět i po úplném dotažení.

 b. Našroubujte zpětnou hadici na přípojku zpětné hadice na 
čerpadle.

 c.  Otáčením zásobníku laku ve směru hodinových ručiček jej 
našroubujte na vstupní ventil. Otáčejte zásobníkem laku, 
dokud nebude upevněn na vstupním ventilu.

i Dávejte pozor, aby byly závity správně nasazeny a 
aby se zásobník volně otáčel na vstupním ventilu. 
Nešroubujte přes závit.

 d.  Umístěte filtrační sítko do spodní části zásobníku laku a 
zaklapněte jej na své místo.

	 e.	 Zajistěte,	aby	spínač	ZAP/VYP	motoru	byl	ve	vypnuté	
poloze	VYP.

 f.  Zasuňte rovný konec zpětné trubky do přípojky zpětné 
trubky.

 g.  Našroubujte matici na zpětnou trubku na přípojku zpětné 
trubky a utahujte, dokud nebude zpětná trubka upevněna.

 h.  Zasuňte zahnutý konec zpětné trubky do otvoru v krytu 
zásobníku laku.

 2.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 
hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.

 3.  Odstraňte kryt zásobníku laku a naplňte zásobník materiálem 
nebo umístěte do nádoby materiálu sací soupravu.

	 4.	 Nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	
PRIME	(PLNĚNÍ).

	 5.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	motoru	do	zapnuté	polohy	ZAP.
 6.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku ve směru 

hodinových ručiček do polohy mezi polovičním a plným 
tlakem. Po zahájení průtoku materiálu zpětnou trubkou 
nechejte jednotku, aby se plnila 1 až 2 minuty.

1

2

5

4.1

4.1

4.2

1a

1f

1b

1g

1c

1h

Pozor

Před změnou polohy ventilu PRIME/SPRAY (PLNĚNí/
STříKÁNí) vždy snižte tlak na nulu. Nedodržení 
této podmínky může mít za následek poškození 
membrány čerpadla laku.
Pokud je otočný knoflík regulace tlaku na nule a 
ventil PRIME/SPRAY (PLNĚNí/STříKÁNí) je stále v 
poloze SPRAY (STříKÁNí), když je stříkací zařízení v 
provozu, bude v hadici a stříkací pistoli vysoký tlak, 
dokud nebude ventil PRIME/SPRAY nastaven do 
polohy PRIME nebo dokud nebude stříkací pistole 
spuštěna pro uvolnění tlaku.
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1c

1d

4.3 Plnění pomocí volitelné sací soupravy  
 (Číslo dílu 0508194A)
 1. Připojte sací soupravu k čerpadlu.
 a. Demontujte přípojku zpětné trubky zásobníku. Zašroubujte 

přípojku zpětné trubky sací soupravy do připojovacího 
otvoru zpětné trubky na boku čerpadla.

 b. Vyrovnejte matici na sací soupravě s našroubovaným 
vstupním ventilem na bloku čerpadla.

 c. Našroubujte sací hadici na vstupní ventil na čerpadle. 

i Dávejte pozor, aby byly závity správně nasazeny 
a aby se přípojka sací soupravy volně otáčela na 
vstupním ventilu. Nešroubujte přes závit.

 d. Našroubujte zpětnou trubku na přípojku zpětné trubky na 
čerpadle.

 2. Umístěte sací soupravu do nádoby laku.
 3.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 

hodinových ručiček do polohy nastavení nejnižšího tlaku.

Pozor

Před změnou polohy ventilu PRIME/SPRAY (PLNĚNí/
STříKÁNí) vždy snižte tlak na nulu. Nedodržení 
této podmínky může mít za následek poškození 
membrány čerpadla laku.

	 4.	 Nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	
PRIME	(PLNĚNÍ).

	 5.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	motoru	do	zapnuté	polohy	ZAP.
 6. Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku ve směru 

hodinových ručiček do polohy mezi polovičním a plným 
tlakem. Po zahájení průtoku laku zpětnou hadicí nechejte 
jednotku, aby se plnila 1 až 2 minuty, až nebudou přítomny 
žádné bublinky.

 7.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 
hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.

	 8.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	čerpadla	do	vypnuté	polohy	VYP.

Pozor

Pokud je otočný knoflík regulace tlaku na nule a 
ventil PRIME/SPRAY (PLNĚNí/STříKÁNí) je stále v 
poloze SPRAY (STříKÁNí), když je stříkací zařízení v 
provozu, bude v hadici a stříkací pistoli vysoký tlak, 
dokud nebude ventil PRIME/SPRAY nastaven do 
polohy PRIME nebo dokud nebude stříkací pistole 
spuštěna pro uvolnění tlaku.
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5. Stříkání
Stříkací systém AirCoat má dva různé režimy stříkání. Režim AirCoat (s 
podporou vzduchu) se používá pro dokončovací práce s materiály o 
nízké až střední viskozitě (olej, barvy, laky atd...). Bezvzduchový režim 
se používá pro běžné stříkání materiálů o vysoké viskozitě (latexu).

5.1 Stříkání v režimu AirCoat (s podporou 
vzduchu)

Režim AirCoat používejte pro nízkotlaké dokončovací práce; 
doporučený	tlak	čerpadla	je	až	69	bar	(6,9	MPa).
 1. Zajistěte, aby bezvzduchová stříkací hadice neměla žádné 

přehyby a byla mimo dosah předmětů s ostrými řeznými 
hranami.

 2. Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 
hodinových ručiček do jeho nejnižšího nastavení.

 3. Otočte regulátorem tlaku vzduchu kompresoru (b) proti 
směru hodinových ručiček do jeho nejnižšího nastavení.

	 4.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	kompresoru	do	zapnuté	polohy	
ZAP.

	 5.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	čerpadla	do	zapnuté	polohy	ZAP.
	 6.	 Nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	

SPRAY	(STŘÍKÁNÍ).
 7. Otáčejte otočným knoflíkem regulace tlaku ve směru 

hodinových ručiček, až bude na tlakoměru materiálu (a) 
hodnota	27,5	bar	(2,7	MPa).	Když	začne	lakovací	hadicí	
protékat lak, hadice by se měla zpevnit.

 8. Otáčejte regulátorem tlaku vzduchu (b) ve směru hodinových 
ručiček, až bude na tlakoměru vzduchu (c) hodnota 1,3 bar 
(0,13	MPa).

(b)

(c)

(a)

 
 9. Odjistěte stříkací pistoli.
 10. Stiskněte spoušť stříkací pistole, aby vycházel vzduch z 

materiálové hadice.
 11. Když se materiál dostane ke stříkací trysce, proveďte nástřik 

zkušební plochy, abyste zkontrolovali tvar rozstřiku.
 12. Seřiďte tvar rozstřiku na požadovanou velikost a rozprašování.
	 •	 Použijte	otočný	knoflík	regulace	tlaku	k	nastavení	průtoku	

laku do pistole.
	 •	 Použijte	regulátor	tlaku	vzduchu	k	nastavení	množství	

rozprašovacího vzduchu do pistole.
	 •	 Použijte	nastavovací	otočný	knoflík	obrazce	na	pistoli	k	

jemnému nastavení tvaru rozstřiku.

i Informace o provozu pistole jsou uvedeny v 
uživatelské příručce stříkací pistole.

5.2 Stříkání v bezvzduchovém režimu
Bezvzduchový režim používejte pro běžné vysokotlaké stříkání; tlak 
čerpadla	od	34,4	bar	(3,4	MPa)	do	193	bar	(19,3	MPa).
 1. Zajistěte, aby bezvzduchová stříkací hadice neměla žádné 

přehyby a byla mimo dosah předmětů s ostrými řeznými 
hranami.

 2. Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku (d) proti směru 
hodinových ručiček do jeho nejnižšího nastavení.

	 3.	 Nastavte	ventil	(e)	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	
SPRAY	(STŘÍKÁNÍ).

(e)

(d)

	 4.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	čerpadla	do	zapnuté	polohy	ZAP.
	 5.	 Zajistěte,	aby	spínač	ZAP/VYP	kompresoru	byl	ve	vypnuté	

poloze	VYP.
 6. Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku ve směru 

hodinových ručiček do nastavení nejvyššího tlaku. Když začne 
lakovací hadicí protékat lak, hadice by se měla zpevnit.

 7. Odjistěte pistoli otočením pojistné matice tři plné otáčky 
proti směru hodinových ručiček (při pohledu ze zadní strany 
pistole). Tím se otevře ventil materiálu v pistoli.

 8. Stiskněte spoušť stříkací pistole, aby vycházel vzduch z 
materiálové hadice.

 9. Když se materiál dostane ke stříkací trysce, proveďte nástřik 
zkušební plochy, abyste zkontrolovali tvar rozstřiku.

 10. K získání správného tvaru rozstřiku použijte nejnižší potřebné 
nastavení tlaku. 

 a. Pokud tlak nastavíte příliš vysoký, tvar rozstřiku bude příliš 
slabý. 

 b. Pokud nastavíte příliš nízký tlak, dochází k vytváření 
„ocasu“ nebo se lak rozstřikuje v „kapkách“ místo jemného 
rozprašování.

10a.

10b.
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5.3 Postup uvolnění tlaku

Dodržujte postup uvolnění tlaku, když odstavujete 
jednotku z jakéhokoli důvodu, včetně údržby nebo 
seřizování jakéhokoli dílu stříkacího systému, 
výměny nebo čištění stříkacích trysek nebo přípravy 
pro čištění.

 1.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 
hodinových ručiček do polohy nastavení nejnižšího tlaku.

	 2.	 Nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	
PRIME	(PLNĚNÍ).

 3. Stiskněte spoušť pistole k odstranění veškerého tlaku, který 
stále může být přítomen v hadici.

 4. Zajistěte pistoli otáčením pojistné matice ve směru 
hodinových ručiček (při pohledu ze zadní strany pistole), 
dokud nebude na doraz. Tím se zavře ventil materiálu v pistoli.

Riziko vstříknutí do kůže. Nestříkejte bez 
nasazeného krytu trysky. NIKDY nestiskejte spoušť 
pistole, pokud tryska není zcela v poloze buď pro 
stříkání nebo pro uvolnění ucpání. Před vyjímáním, 
výměnou nebo čištěním trysky VžDY zajistěte 
pojistku spouště pistole.

6. Technika stříkání
Klíčem k dobrému nástřiku je rovnoměrná vrstva po celém povrchu. 
To se provádí pomocí rovnoměrných stříkacích tahů. Udržujte 
konstantní rychlost pohybu vaší ruky a také konstantní vzdálenost 
stříkací pistole od povrchu. Nejlepší vzdálenost mezi stříkací tryskou a 
povrchem je 25 až 30 cm.

25 - 30 cm

Držte stříkací pistoli v pravých úhlech k povrchu. To znamená 
pohybovat celou rukou tam a zpět místo ohýbat pouze zápěstí.

Držte stříkací pistoli kolmo k povrchu, jinak jeden konec tvaru 
rozstřiku bude silnější než druhý.
Po zahájení stříkacího tahu stiskněte spoušť pistole. Spoušť uvolněte 
před ukončením stříkacího tahu. V okamžiku, kdy je spoušť stisknuta 
a uvolněna, by se měla stříkací pistole pohybovat. Přesáhněte každý 
stříkací tah asi o 30 %. Tím zajistíte rovnoměrné pokrytí.

25 - 30 cm25 - 30 cm

i Když dokončíte stříkání, proveďte postup uvolnění 
tlaku.
Pokud předpokládáte, že bude stříkání přerušeno na 
více než 1 hodinu, dodržte postup Skladování přes 
noc popsaný v oddílu Čištění této příručky. 
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7. Čištění
7.1 Skladování přes noc
Odstavení
 1.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 

hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.
	 2.	 Nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	

PRIME	(PLNĚNÍ)	pro	uvolnění	tlaku	ze	systému.
	 3.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	čerpadla	do	vypnuté	polohy	VYP.
	 4.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	kompresoru	do	vypnuté	polohy	

VYP.
 5. Počkejte pár sekund, pak stiskněte spoušť pistole 

nasměrované do nádoby materiálu pro uvolnění vytvořeného 
tlaku kapaliny z čerpadla a tlaku vzduchu z kompresoru.

 6. Zajistěte pistoli přesunutím pojistky spouště do zajištěné 
polohy (viz příručku stříkací pistole).

 7. Odpojte napájecí kabel.
 8.  Pouze pro latexové materiály nalejte pomalu půl šálku 

vody nahoru na lak, abyste zabránili zasychání laku. Pro 
jiné materiály utěsněte nádobu materiálu nebo zásobník 
laku (pomocí krytu zásobníku) a nechte zpětnou trubku v 
materiálu.

 9. Když se materiál dostane ke stříkací trysce, proveďte nástřik 
zkušební plochy, abyste zkontrolovali tvar rozstřiku.

 10. K získání správného tvaru rozstřiku použijte nejnižší potřebné 
nastavení tlaku. Pokud tlak nastavíte příliš vysoký, tvar 
rozstřiku bude příliš slabý. Pokud nastavíte příliš nízký tlak, 
dochází k efektovému přístřiku nebo se lak rozstřikuje v 
cákancích místo jemného rozprašování.

Odstavení
 1. Vyjměte pistoli z plastového sáčku.
 2.  Stir the water into the paint for latex materials. Remove the 

cover from the paint hopper or material container and stir the 
paint for all other materials.

 3. Proveďte příslušný postup v oddílu „Stříkání“ této příručky pro 
daný typ stříkání, který bude prováděn.

7.2 Dlouhodobé skladování

Zabraňte hromadění materiálu na motoru, aby 
se motor nezačal přehřívat. Zabraňte kontaktu 
hořlavých rozpouštědel s motorem, protože by 
mohlo dojít k jejich vznícení.

i V případě stříkání latexové barvy použijte pro čištění 
teplou mýdlovou vodu. V případě olejových nebo 
alkydových barev použijte lakový benzin nebo 
ředidlo barev.

Pozor

Na latexový lak nepoužívejte lakový benzín nebo 
ředidlo barev, protože tato směs se přemění na 
rosolovitou substanci, kterou je obtížné odstranit.

7.3 Čištění zásobníku laku
 1. Zajistěte pistoli přesunutím pojistky spouště do zajištěné 

polohy (viz příručku stříkací pistole).
 2.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 

hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.
	 3.	 Nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	

PRIME	(PLNĚNÍ).
	 4.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	motoru	do	vypnuté	polohy	VYP.
 5.  Zaveďte zpětnou trubku do nádoby originálního materiálu.
	 6.		 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	motoru	do	zapnuté	polohy	ZAP.
 7.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku do polohy 1/2 

maximálního tlaku. Tím dojde k vyčerpání zbývajícího 
materiálu v zásobníku laku čerpadlem do zpětné trubky a do 
nádoby materiálu.

 8.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 
hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku. 

 9.  Stisknutím spouště pistole uvolněte tlak a zajistěte pistoli.
 10.  Sundejte stříkací trysku a kryt a umístěte je do nádoby s vodou 

nebo vhodným rozpouštědlem pro daný typ materiálu, s 
kterým provádíte stříkání.

 11.  Naplňte zásobník laku vodou nebo vhodným rozpouštědlem 
pro daný typ materiálu, s kterým provádíte stříkání.

 12.  Zaveďte zpětnou trubku do odpadové nádoby.
 13.  Zvyšte tlak na 1/2 maximálního tlaku. Nechte vodu nebo 

rozpouštědlo cirkulovat po dobu 2–3 minuty k propláchnutí 
materiálu ven z čerpadla, zásobníku laku a zpětné trubky.

7.4 Čištění sací soupravy
 1.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 

hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.
	 2.		 Nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	

PRIME	(PLNĚNÍ).
	 3.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	čerpadla	do	vypnuté	polohy	VYP.
	 4.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	kompresoru	do	vypnuté	polohy	

VYP.
 5. Počkejte pár sekund, pak stiskněte spoušť pistole 

nasměrované do nádoby materiálu pro uvolnění vytvořeného 
tlaku kapaliny z čerpadla a tlaku vzduchu z kompresoru.

 6. Zajistěte pistoli přesunutím pojistky spouště do zajištěné 
polohy (viz příručku stříkací pistole).

 7.  Vyjměte sací hadici z materiálu a držte ji nad nádobou vody 
nebo rozpouštědla. Nechejte zpětnou hadici v nádobě 
materiálu.

Pozor

Na latexový lak nepoužívejte lakový benzín nebo 
ředidlo barev, protože tato směs se přemění na 
rosolovitou substanci, kterou je obtížné odstranit.

	 8.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	čerpadla	do	zapnuté	polohy	ZAP.
 9.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku do polohy 1/2 

maximálního tlaku. Tím dojde k vyčerpání zbývajícího 
materiálu v sací trubce čerpadlem do zpětné hadice a do 
nádoby materiálu.

 10.  Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 
hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.

 11.  Sundejte stříkací trysku a kryt a umístěte je do nádoby s vodou 
nebo vhodným rozpouštědlem pro daný typ materiálu, s 
kterým provádíte stříkání.

 12.  Umístěte přiloženou sací trubku a zpětnou hadici do nádoby 
vody nebo vhodného rozpouštědla.

 13.  Zvyšte tlak na 1/2 maximálního tlaku. Nechte vodu nebo 
rozpouštědlo cirkulovat po dobu 2–3 minuty k propláchnutí 
laku ven z čerpadla, sací trubky a zpětné hadice.
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7.5 Čištění lakovací hadice
 1. Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 

hodinových ručiček do polohy nastavení minimálního tlaku.
	 2.	 Nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	

SPRAY	(STŘÍKÁNÍ).
 3. Odjistěte spoušť stříkací pistole.
 4. Se sundanou stříkací tryskou opatrně stiskněte spoušť pistole 

nasměrované dovnitř nádoby materiálu.
 5. Otáčejte otočným knoflíkem regulace tlaku pomalu, dokud 

materiál	nezačne	téct	do	nádoby.	Jakmile	voda	nebo	
rozpouštědlo začne téct do nádoby, uvolněte spoušť.

 6.  Přejděte k čištění vodou nebo rozpouštědlem, nasměrujte 
pistoli proti stěně odpadové nádoby a pokračujte s cirkulací 
dalších 5 minut pro řádné vyčištění hadice, čerpadla a stříkací 
pistole.

 7. Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 
hodinových ručiček do polohy nastavení nejnižšího tlaku.

	 8.	 Nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	
PRIME	(PLNĚNÍ).

 9. Stiskněte spoušť pistole nasměrované dovnitř nádoby vody 
nebo rozpouštědla pro uvolnění vytvořeného tlaku kapaliny z 
čerpadla.

 10. Zajistěte pistoli přesunutím pojistky spouště do zajištěné 
polohy (viz příručku stříkací pistole).

	 11.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	čerpadla	do	vypnuté	polohy	VYP.

7.6 Konečné čištění
 1. Demontujte zásobník nebo sací soupravu ze vstupního 

ventilu.
 2. Očistěte závity vstupního ventilu navlhčenou látkou.
 3. Naplňte vstupní ventil vodou nebo lehkým olejem pro 

domácnost.
	 4.	 Zajistěte,	aby	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	byl	

nastaven	do	polohy	PRIME	(PLNĚNÍ)	a	aby	otočný	knoflík	
regulace tlaku byl otočen proti směru hodinových ručiček do 
nastavení nejnižšího tlaku.

	 5.	 Zapněte	čerpadlo	přepnutím	spínače	ZAP/VYP	čerpadla	do	
zapnuté polohy ZAP.

 6. Zvyšte tlak otočením otočného knoflíku regulace tlaku ve 
směru hodinových ručiček o půl otáčky.

	 7.	 Pro	rozvádění	oleje	nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/
STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	SPRAY	(STŘÍKÁNÍ).

i řádné očištění a naolejování čerpadla po používání 
jsou nejdůležitějšími kroky, které musí být 
provedeny pro zajištění správného provozu po 
skladování.

 8. Otočte otočným knoflíkem regulace tlaku proti směru 
hodinových ručiček do jeho nejnižšího nastavení.

	 9.	 Nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	polohy	
PRIME	(PLNĚNÍ).

 10. Odjistěte a stiskněte spoušť pistole k odstranění veškerého 
tlaku, který stále může být přítomen v hadici.

 11. Zajistěte pistoli přesunutím pojistky spouště do zajištěné 
polohy (viz příručku stříkací pistole).

	 12.	 Vypněte	čerpadlo	přepnutím	spínače	ZAP/VYP	čerpadla	do	
vypnuté	polohy	VYP.	

 13. Odpojte materiálovou hadici a vzduchovou hadici ze stříkací 
pistole pomocí dvou nastavitelných klíčů. Pokyny pro čištění 
pistole jsou uvedeny v uživatelské příručce stříkací pistole.

 14. Nahromaděný lak odstraňte utřením celé jednotky, hadice a 
pistole navlhčenou látkou.

8. Údržba
Když se setkáte s problémy uvedenými v oddíle odstraňování poruch, 
dodržujte následující postupy.

8.1 Demontáž a čištění vstupních ventilů
 1. Proveďte „Postup uvolnění tlaku“, vypněte a odpojte jednotku 

ze zásuvky.
 2. Demontujte sestavu vstupního ventilu pomocí nástrčkového 

nebo očkového klíče 27 mm.

 3. Vyzkoušejte pohyb ventilu zatlačením na něj od otevřeného 
konce tělesa ventilu pomocí šroubováku nebo konce tužky s 
gumou.	Měl	by	se	pohybovat	v	rozsahu	asi	0,15	mm.	Pokud	
tomu tak není, musí být očištěn nebo vyměněn.

i Po každé práci musí být vstupní ventil naolejován. 
Tím se sníží nebo odstraní problémy s plněním při 
příštím používání stříkacího zařízení.

 4. Řádně očistěte sestavu ventilu s použitím vody nebo 
vhodného rozpouštědla. Používejte malý kartáč.

 5. Pokud byl ventil řádně očištěn a voda zespodu kape ven, 
ventil je opotřebený a musí být vyměněn. Ze správně 
usazeného ventilu naplněného vodou a drženého svisle 
nebude voda kapat.

 6. Nainstalujte nový nebo očištěný ventil do bloku čerpadla a 
pak naplňte ventil lehkým olejem nebo rozpouštědlem.
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(b)
(a)

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

i Opotřebení na kuličce je téměř nemožné zjistit 
vizuálně. Pokud chcete zkontrolovat opotřebení 
sestavy výstupního ventilu, otočte otočným 
knoflíkem regulace tlaku ve směru hodinových 
ručiček do polohy nastavení nejvyššího tlaku a 
nechte protékat vodu pouze čerpadlem po dobu 10 
až 15 minut bez stisknutí spouště pistole.
Pokud je ventil vadný, koncový uzávěr je na dotyk 
velmi horký. Pokud funguje správně, jeho teplota 
zůstává přibližně stejná jako v případě, kdy přes něj 
protéká voda.

8.2 Demontáž a čištění výstupního ventilu
Možná	bude	nutné	demontovat	a	vyčistit	výstupní	ventil	nebo	
vyměnit díly uvnitř ventilu, které se opotřebily během normálního 
používání.
 1. Pomocí klíče vyšroubujte matici výstupního ventilu (a).
 2. Vyjměte a očistěte kuličkový uzávěr (d) a malou pružinu (c) 

uvnitř ventilu pomocí drátěného háčku nebo kleštičkami. 
Pokud je pružina porušená nebo opotřebovaná, vyměňte ji.

i
Tato pružina je vyrobena na velmi specifické 
namáhání. Pružinu nenatahujte. Nepoužívejte 
neschválený náhradní díl. Správné číslo náhradního 
dílu je uvedeno na schématu montážních dílů 
čerpadla na laky. 

 3. Vyjměte sestavu sedla (f) a kuličky (e).
 4. Všechny díly řádně očistěte. Pokud kulička nebo sedlo jeví 

jakékoli známky opotřebení nebo poškození, vyměňte je za 
nové díly. Aby ventil správně fungoval, musí tato karbidová 
kulička těsně dosedat na sedlo.

 5. Před opětovným smontováním naneste na všechny díly 
slabou vrstvičku lehkého oleje.

 6. Vložte kuličku ventilu (e).
 7. Zasuňte kryt (f) a pružinu. Zajistěte, aby O-kroužek (b) byl 

správně umístěn a aby jazýček na víčku seděl uvnitř pružiny.
 8. Pomocí nastavitelného klíče pevně utáhněte matici 

výstupního ventilu (a). Neutahujte nadměrně.

Vzduchový kompresor 

Jistič

Membránové
čerpadlo

Hnědý

Modrý

ModrýModrý

Hnědý

Hnědý

9. Elektrické schéma
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Problém
	 A.	 Jednotka	se	nespouští.

 B. Stříkací zařízení se spustí, 
ale nenasává lak, když je 
ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/
STŘÍKÁNÍ) nastaven do polohy 
PRIME	(PLNĚNÍ).

 C. Stříkací zařízení nasává lak, ale 
po stisknutí spouště pistole tlak 
klesne.

 D. Tvar rozstřiku laku s vytvářením 
efektového přístřiku.

 E. Zapůsobila ochrana proti 
tepelnému přetížení a vypnula 
stříkací zařízení.

 F. Kompresor se nespouští.

 G. Kompresor běží, ale není 
dostatečné množství vzduchu.

Příčina
 1. Stříkací zařízení není připojeno do zásuvky.
	 2.	 Spínač	ZAP/VYP	je	ve	vypnuté	poloze	VYP.
 3. Z nástěnné zásuvky je přiváděno nízké nebo 

žádné napětí.
 4. Stříkací zařízení bylo vypnuto, když bylo ještě 

pod tlakem.
 5. Prodlužovací kabel je poškozen nebo má 

příliš malý průřez.
 6. Zapůsobila ochrana proti tepelnému přetížení 

stříkacího zařízení.
 7. Problém s motorem.

 1. Zkuste naplnit jednotku znovu.
 2. Nádoba laku je prázdná nebo sací hadice není 

úplně ponořena v laku.
 3. Sací filtr je zanesený.
 4. Sací hadice je uvolněna na vstupním ventilu.
 5. Vstupní ventil je uváznutý.
 6. Výstupní ventil je uváznutý.

	 7.	 Ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	je	
znečistěný.

 8. Vstupní ventil je opotřebený nebo poškozený.
 9. Problém s membránou.

 10. Hladina hydraulického oleje je nízká nebo 
nulová.

 1. Stříkací tryska je opotřebovaná.
 2. Filtr zásobníku je zanesený.
 3. Filtr pistole nebo stříkací trysky je znečištěný.
 4. Lak je příliš hustý nebo hrubý.
 5. Sestava výstupního ventilu je znečištěná 

nebo opotřebovaná.
 6. Sestava vstupního ventilu je poškozená nebo 

opotřebovaná.

 1. Tlak kapaliny je nastavený na příliš nízkou 
hodnotu.

 2. Tlak vzduchu je nastavený na příliš nízkou 
hodnotu.

 3. Filtr pistole, trysky nebo zásobníku je 
znečištěný.

 4. Sací hadice je uvolněna na vstupním ventilu.
 5. Tryska je opotřebovaná.
 6. Lak je příliš hustý.

	 1.	 Motor	je	přehřátý.
 2. Prodlužovací kabel je příliš dlouhý nebo má 

příliš malý průřez.
 3. Na motoru se hromadí lak.
	 4.	 Motor	byl	spuštěn,	když	stříkací	zařízení	bylo	

pod tlakem.
 5. Stříkací zařízení je vystaveno horkému slunci.

	 1.	 Spínač	ZAP/VYP	kompresoru	je	ve	vypnuté	
poloze	VYP.

	 2.	 Spínač	ZAP/VYP	kompresoru	je	vadný.

 3. Kompresor je vadný.

 4. Odlehčovací otvor pod regulátorem vzduchu 
je zanesený.

 1. Příliš nízká hodnota nastavení regulátoru 
vzduchu.

 2. Lak je příliš hustý.
 3. Uzavřený vzduchový ventil na pistoli.

 4. Vadný pojistný ventil.

řešení
 1. Připojte stříkací zařízení do zásuvky.
	 2.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	do	zapnuté	polohy	ZAP.
 3. Zkontrolujte napájecí napětí.

	 4.	 Nastavte	ventil	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/STŘÍKÁNÍ)	do	
polohy	PRIME	(PLNĚNÍ).

 5. Vyměňte prodlužovací kabel.

 6. Nechte motor zchladnout a přemístěte stříkací zařízení 
na chladnější místo.

 7. Odešlete stříkací zařízení do autorizovaného servisního 
střediska Wagner.

 1. Zkuste naplnit jednotku znovu.
 2. Ponořte sací hadici do laku.

 3. Vyčistěte filtr sací soupravy.
 4. Vyčistěte trubkovou přípojku a pevně ji utáhněte.
 5. Vyčistěte vstupní ventil.
 6. Vyčistěte výstupní ventil a vyměňte všechny 

opotřebované díly.
 7. Odešlete stříkací zařízení do autorizovaného servisního 

střediska Wagner.
 8. Vyměňte vstupní ventil.
 9. Odešlete stříkací zařízení do autorizovaného servisního 

střediska Wagner.
 10. Odešlete stříkací zařízení do autorizovaného servisního 

střediska Wagner.

 1. Vyměňte stříkací trysku za novou trysku.
 2. Vyčistěte filtr zásobníku.
 3. Vyčistěte nebo vyměňte příslušný filtr. Vždy mějte určitý 

počet filtrů na skladě.
 4. Zřeďte nebo přeceďte lak.
 5. Očistěte nebo vyměňte sestavu výstupního ventilu.
 6. Vyměňte vstupní ventil.

 1. Zvyšte tlak.

 2. Zvyšte hodnotu nastavení regulátoru vzduchu.

 3. Vyčistěte filtry.

 4. Utáhněte přípojku sací hadice.
 5. Vyměňte stříkací trysku za novou trysku.
 6. Zřeďte lak.

 1. Nechte zchladnout po dobu 30 minut.
 2. Nechte zchladnout po dobu 30 minut a vyměňte 

prodlužovací kabel za kratší kabel nebo za kabel s větším 
průřezem.

 3. Očistěte lak z motoru.
	 4.	 Znovu	spusťte	stříkací	zařízení	v	režimu	PRIME	(PLNĚNÍ).
 5. Přemístěte stříkací zařízení mimo dosah slunce.

	 1.	 Přepněte	spínač	ZAP/VYP	kompresoru	do	zapnuté	
polohy ZAP.

 2. Odešlete jednotku do autorizovaného servisního 
střediska Wagner.

 3. Odešlete jednotku do autorizovaného servisního 
střediska Wagner.

 4. Vyčistěte odlehčovací otvor.

 1. Zvyšte hodnotu nastavení regulátoru vzduchu.

 2. Zřeďte lak.
 3. Otevřete vzduchový ventil pistole. Viz uživatelskou 

příručku pistole.
 4. Nainstalujte nový pojistný ventil.

10. Odstraňování poruch
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Seznam dílů

16

17
18

19

1
2

5

3
4

8

10
11
12

14
15

20

22
23
24

13

9

6
7

21

28

26

27

25

29

30

31

32

Seznam náhradních dílů



Finish 230 AC Compact 17

Pos.
Finish 230 

AC Popis

1 0524386 Napájecí kabel

2 0551980 Pojistná matice

3 0551495 Šroub

4 9850577 Svorkovnice

5 0524447 Elektrická skříňka

6 9810103 Matice	(4)

7 9822106 Pojistná podložka (8)

8 0507854 Štítek „Stisknutím resetujte“

9 0508655 Jistič	8	A

10 0276363 Pojistný ventil (2)

11 9850936 Spínač	ZAP/VYP	kompresoru

12 9850936 Spínač	ZAP/VYP	čerpadla

13 0551378 Šroub (2)

14 0550016 Kryt elektrické části

15 0524733 Štítek	spínače	ZAP/VYP

16 0524242 Sestava zásobníku

17 0550007 Membránové	čerpadlo

18 0088372 Plochá podložka (4)

19 0295615 Pojistná matice (4)

20 0551376 Filtr kompresoru

21 0551354 Šroub vozíku (4)

22 12440 Koleno	90°

23 0524381 T-kus, závitový

24 0261342 Tlakoměr, vzduch

25 0551360 Regulátor, vzduch

26 0524423 Koleno	90°

27 0551361 Pojistný ventil

28 0550009 Vzduchový kompresor (zahrnuje položku 20)

29 0508190 Sestava vozíku

30 0295693 Plochá podložka (4)

31 0295695 Šroub s šestihrannou hlavou (4)

32 0524221 Sestava tlakoměru
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Seznam dílů

17
18
19

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

14

15

16

1

2

3

20

21

22

23

24

25

Membránové čerpadlo (Číslo dílu 0550007)

 POZNÁMKA: Pokaždé, když je z důvodu údržby demontována hlava 
čerpadla, musí být vyměněna membrána (č. 3).
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Pos.
Finish 230 

AC Popis

1 0524227 Hlava čerpadla (zahrnuje položky č. 2–3)

2 0270494 Kroužek membrány

3 0270201 Membrána

4 0288775 Otočný knoflík regulace tlaku

5 9801109 Stavěcí šroub (2)

6 0270529 Dřík ventilu

7 0047373 Regulační pružina tlaku

8 0089518 O-kroužek

9 0089475 Jehla	tlakového	ventilu

10 0278345 Hydraulický píst

11 0005311 Pružina pístu

12 0270550 Podložka pístu

13 0089456 Pojistný kroužek

14 0278359 Těsnění

15 0278341 Kryt hydraulické části

16 9800049 Šroub (9)

17 0047393 Pojistný kroužek

18 0090031 Sestava excentrického pouzdra a ložiska

19 0089829 Klín hřídele

20 9900355 Imbusový	šroub	(4)

21 9921601 Pojistná podložka (4)

22 0524224A Motor,	1/3	HP	(zahrnuje	položky	26	a	27)

23 0270524 Těsnění

24 0270490 Kuličkové ložisko (2)

25 0278238 Sestava hydraulické skříně (zahrnuje položky 
23 a 24)

0270462 Ventilátor (není zobrazen)

0276612 Kryt ventilátoru (není zobrazen)
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Seznam dílů

3

1

2

5

6

7

4

9
8

10

12

11

1

2

3

4

6

5

7

Sestava vozíku (Číslo dílu 0508190) Sestava zásobníku (Číslo dílu 0524242)

Pos.
Finish 230 

AC Popis

1 0508381 Nádoba na lak

2 9890104 Víko (2)

3 0294534 Vymezovací podložka rozchodu kol (4)

4 0508517 Svařovaná konstrukce vozíku

5 0090005 Podložka

6 9820305 Podložka, plochá

7 0090026 Šroub s šestihrannou hlavou

8 0551986 Matice	s	podložkou

9 0507937 Hadicová spona

10 9804916 Šroub

11 0278373 Kolo (2)

12 9805230 Šroub

Pos.
Finish 230 

AC Popis

1 0279591 Kryt, zásobník

2 0089917 Sítko filtru, jemné (zobrazené)

0088871 Sítko filtru, hrubé

3 0524443 Zásobník

4 0093865 Zpětná trubka

5 0403309 Přípojka

6 0090560 Sestava zpětné trubky (zahrnuje položky 4 
a 5)

7 0524242 Zásobník kompletní (zahrnuje položky 1–6)



Finish 230 AC Compact 21

Seznam dílů

1

2

5

6

3

4

7

8
9
10
11
12

13

16

14

15

Sestava hlavy čerpadla (Číslo dílu 0524227) Volitelná sací souprava (Číslo dílu 0508194A)

Pos.
Finish 230 

AC Popis

1 0278242 Sestava vstupního ventilu

2 0278655 Vstupní víko

3 0089482 Těsnicí podložka, nylonová

4 0270460 Čerpadlo na laky

5 0555850 Sestava	ventilu	PRIME/SPRAY	(PLNĚNÍ/
STŘÍKÁNÍ)

6 0270494 Kruhová membrána

7 0270487 Koncový uzávěr

8 9970103 Těsnění

9 0270499 Pružina

10 0270497 Podpěra, pružina

11 0270491 Kulička

12 0270197 Sedlo kuličkového ventilu

13 0089494 Výstupní těsnění

14 0288379 Přípojka, výstupní

15 9970103 Těsnění

16 0270201 Membrána

0524530 Sada výstupního ventilu (zahrnuje položky 
7–13)

1

2

3

4

5

6

8

7

Pos.
Finish 230 

AC Popis

1 9850638 Spona (2)

2 0508614 Sestava zpětné hadice

3 0295565 Vstupní sítko

4 9871105 O-kroužek (2)

5 9822526 Příchytka

6 0551362 Matice

7 0551102 Sestava sací hadice

8 0279459 Spona zpětné hadice

9 0551356 Koleno	90°
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CZ

Poznámka týkající se likvidace:
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadovém 
elektrickém a elektronickém zařízení a implementaci v 
souladu s národním zákonem nesmí být tento výrobek 
likvidován společně s domácím odpadovým materiálem, 
ale musí být recyklován způsobem šetrným k životnímu 
prostředí.
Společnost Wagner nebo kterýkoli z našich obchodníků 
vezme zpět vaše použité odpadové elektrické nebo 
elektronické zařízení Wagner a provede za vás jeho likvidaci způsobem 
šetrným k životnímu prostředí. Podrobnosti si vyžádejte u vašeho 
místního servisního střediska nebo obchodníka společnosti Wagner 
nebo nás kontaktujte přímo.



Důležité poznámky o odpovědnosti za výrobek
V důsledku předpisu ES, který vstoupil v platnost 1. ledna 1990, je 
výrobce odpovědný za svůj výrobek, pouze pokud všechny díly 
pocházejí od něj nebo jsou ním vydány a pokud jsou zařízení správně 
nainstalována a provozována.
Pokud uživatel použije cizí příslušenství a náhradní díly, odpovědnost 
výrobce může být zcela nebo zčásti neplatná, ve výjimečných 
případech může být používání celého zařízení zakázáno oprávněnými 
úřady (asociací zaměstnavatele pro pojištění z odpovědnosti za škodu 
a inspekčním oddělením závodu).
Pouze použití originálního příslušenství a náhradních dílů WAGNER 
zaručuje, že jsou dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy.

Záruka 3+2 roky na odborné provedení úpravy povrchu 
Záruka společnosti Wagner na odborné provedení 
(Stav k 1. 2. 2009)

1.   Rozsah záruky 
Veškerá zařízení pro odborné nanášení barev (dále jen výrobky) 
jsou pečlivě kontrolována, testována a podléhají přísným zkouškám 
programu zajištění jakosti společnosti Wagner. Společnost 
Wagner výhradně poskytuje rozšířenou záruku obchodním nebo 
odborným uživatelům (dále jen „zákazník“), kteří zakoupili výrobek 
v autorizovaném odborném obchodě a která se týká výrobků 
uvedených pro takového zákazníka na internetové adrese www.
wagner-group.com/profi-guarantee. 
Touto zárukou není dotčen nárok kupujícího na odpovědnost za vady 
z nákupní smlouvy s prodávajícím a také nejsou dotčena zákonná 
práva. 
Záruku poskytujeme tak, že podle vlastního uvážení rozhodujeme, 
zda výrobek nebo jednotlivé díly vyměníme nebo opravíme nebo zda 
vezmeme zařízení zpět a vrátíme kupní cenu. Náklady na materiály a 
pracovní hodiny jsou v naší odpovědnosti. Vyměněné výrobky nebo 
díly se stávají naším majetkem. 

2. Záruční doba a registrace 
Záruční doba trvá 36 měsíců. Pro průmyslové použití nebo podobný 
typ provozu, např. zvláště provoz na směny nebo v případě 
pronájmu, trvá záruka 12 měsíců.
Pro systémy poháněné benzínem nebo vzduchem je také 
poskytována záruka 12 měsíců. 
Záruční doba začíná dnem dodání autorizovaným odborným 
obchodem. Směrodatné je datum uvedené na originálním dokladu o 
koupi. 
Pro všechny výrobky zakoupené v autorizovaných odborných 
obchodech od data 1. 2. 2009 je záruční doba prodloužena na 24 
měsíců za předpokladu, že kupující tato zařízení zaregistruje v 
souladu s následujícími podmínkami do 4 týdnů ode dne dodání 
autorizovaným odborným obchodem. 
Registraci lze provést na internetové adrese www.wagner-group.
com/profi-guarantee. Záruční list je platný jako potvrzení, stejně jako 
originální doklad o koupi, který obsahuje datum nákupu. Registrace 
je možná pouze v případě, že kupující souhlasí s uložením dat, která 
jsou zadávána během registrace. 
Když jsou během záruky prováděny opravy, záruční doba výrobku se 
neprodlužuje, ani se neobnovuje. 
Po uplynutí platnosti záruční doby již nejsou vymahatelné žádné 
nároky uplatněné proti záruce nebo ze záruky. 

3. Vyřizování záručních nároků 
Pokud jsou zjištěny vady v materiálech, zpracování nebo provedení 
zařízení během záruční doby, musí být uplatněny záruční nároky 
okamžitě nebo nejpozději do 2 týdnů. 
Přijímat záruční nároky je oprávněn autorizovaný odborný obchod, 
který zařízení dodal. Záruční nároky mohou být uplatněny také v 
servisních střediscích uvedených v naší uživatelské příručce. Výrobek 
musí být odeslán bezplatně nebo prezentován společně s originálním 
dokladem o koupi, který zahrnuje údaje o datu nákupu a názvu 
výrobku. Při nárokování prodloužení záruky musí být zahrnut záruční 
list. 
Náklady a také riziko ztráty nebo poškození výrobku během dopravy 
nebo do střediska, které přijímá záruční nároky nebo které dodává 
opravený výrobek, jsou v odpovědnosti zákazníka. 

4. Vyloučení záruky 
Záruční nároky nelze uvažovat 
 - pro díly, které podléhají opotřebení vlivem používání nebo 

podléhají jinému přirozenému opotřebení a také pro vady 
výrobku, které jsou důsledkem přirozeného opotřebení 
nebo opotřebení vlivem používání. To zahrnuje zvláště 
kabely, ventily, balení, trysky, válce, písty, komponenty 
obsahující prostředky, filtry, trubky, těsnění, rotory, statory, 
atd. Poškození opotřebením, které je způsobené zvláště 
pískovanými krycími materiály, například disperzními laky, 
omítkami, tmely, lepidly, glazurami, křemenným podkladem. 

 - v případě chyb zařízení, které jsou způsobeny nedodržením 
uživatelské příručky, nevhodného nebo neodborného 
používání, nesprávné montáže a/nebo uvedení do provozu 
kupujícím nebo třetí stranou, nebo jiné použití zařízení, 
než pro které je určeno, v případě abnormálních okolních 
podmínek, nevhodných krycích materiálů, nevhodných 
provozních podmínek, provozu s nesprávným síťovým 
napětím/kmitočtem, nadměrného provozu nebo vadné 
údržby nebo péče a/nebo čištění.

 - pro chyby zařízení, které byly způsobeny použitím 
příslušenství, dodatečných komponentů nebo náhradních 
dílů, které nejsou originálními díly Wagner. 

 - pro výrobky, na kterých byly provedeny úpravy nebo 
doplnění. 

 - pro výrobky, u kterých bylo odstraněno výrobní číslo nebo je 
nelegální 

 - pro výrobky, na kterých neoprávněné osoby provedly opravy. 
 - pro výrobky s mírnými odchylkami od určených vlastností, 

které jsou zanedbatelné s ohledem na hodnotu a 
použitelnost zařízení. 

 - pro výrobky, které byly zčásti nebo zcela rozebrány. 

5. Další předpisy 
Výše uvedené záruka platí výhradně pro výrobky, které byly 
zakoupeny	autorizovanými	odbornými	obchody	v	EU,	CIS	
(Společenství nezávislých států), Austrálii a jsou používány v 
referenční zemi. 
Pokud kontrola prokáže, že daný případ není záručním případem, 
oprava je provedena na náklady kupujícího.
Výše uvedené předpisy řídí právní vztah vůči nám s konečnou 
platností. Další nároky, zvláště na úhradu škod a ztrát jakéhokoli 
druhu, které vzniknou v důsledku výrobku nebo jeho použití, jsou 
vyloučeny z odpovědnosti za výrobek s výjimkou oblasti použití. 
Nároky na odpovědnost za vady vůči specializovanému 
obchodníkovi zůstávají nedotčeny. 
Pro tuto záruku platí německé zákony. Smluvní jazyk je němčina. 
V případě, že se význam německého a cizího textu této záruky 
navzájem liší, přednost má význam německého textu. 
 
J. Wagner GmbH
Division Professional Finishing (oddělení odborného provedení 
úpravy povrchu)
Otto Lilienthal Strasse 18 
88677 Markdorf
Spolková republika Německo


