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Figyelmeztetés!
Figyelem: a szórósugár balesetveszélyes, az anyag bőrbe fecskendezése révén!

Az airless berendezések rendkívül magas szórónyomással dolgoznak.

Ujjunk, kezünk vagy más testrészünk soha ne kerüljön 
érintezésbe a szórósugárral! A szórópisztolyt soha ne irányít-
suk magunk, más személyek vagy állatok felé! A szórópisztolyt 
ne használjuk a szórósugár érintésvédő eleme nélkül.

Minden egyes üzembe helyezés előtt a következőkre kell 
ügyelni:
1. Hibás készüléket tilos üzembe helyezni.
2. A WAGNER szórópisztolyt biztosítani kell a ravaszon talál-

ható rögzítőkarral. 
3. A készülék földelését ellenőrizni kell.
4. A nagynyomású tömlő és a szórópisztoly megengedett 

üzemi nyomását ellenőrizni kell.
5. Minden csatlakozás tömítettségét ellenőrizni kell.

A készülék rendszeres tisztítására és karbantartására vonatko-
zó előírásokat szigorúan be kell tartani. Minden alkalommal a 
munka megkezdlse előtt és minden egyes munkamegszakí-
tásnál a következő szabályokat be kell tartani: 
1. A szórópisztolyt és a nagynyomású tömlőt 

nyomásmentesíteni kell. 
2. A WAGNER szórópisztolyt biztosítani kell a ravaszon talál-

ható rögzítőkarral. 
3. A készüléket kapcsoljuk ki.

Ügyeljünk a biztonságra!
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1. Az airless szórás biztonsági előírásai

1.1 A használt jelölések magyarázata
Ez a használati útmutató olyan információkat tartalmaz, amelyeket a felhasználónak a készülék üzembe 
helytezése előtt alaposan meg kell ismernie. Azok a szakaszok, amelyeket a következő szimbólumokkal je-
lölünk, különös �gyelmet igényelnek; illetve a jelölt munkafolyamatokat különös óvatossággal, minden 
biztonsági utasítást betartva kell végezni.

Veszély: a nyomás alatt álló folyadékok sérülést okozhatnak
Egy nagy nyomás alatt álló folyadék, amilyet ez a készülék is előállít, átszakíthatja a bőrt, be-
hatolhat az alatta fekvő szövetekbe és ezzel súlyos sérüléshez, akár amputációhoz is vezethet.
A befecskendezéses sérülést tilos egyszerű vágásos sérülésként kezelni! Olyan sérülés esetén, 
amelyet oldószer vagy festékanyag befecskendezése okozott, azonnal orvosi segítséget kell 
igénybe venni! Mutassa meg az orvosnak, hogy milyen anyag okozta a sérülést.

Elővigyázatossági intézkedések:
Soha ne irányítsa a szórópisztolyt testrészekre.
Soha ne érintse semmilyen testrészével a szórósugarat.
Soha ne tegye a testrészeit a nagynyomású tömlő nyílásai elé, és soha ne próbálja meg a tömlőn lévő eset-
leges lyukat vagy szakadást befogni.
Soha ne tegye a kezét a szórópisztoly fúvókája elé. A kesztyű nem nyújt biztonságos védelmet a befecs-
kendezéses sérülések ellen.
A szórópisztoly biztosító reteszét zárja le, kapcsolja ki a pumpát és eressze le a nyomást, mielőtt karban-
tartást vagy tisztítást végez, kitisztítja vagy kicseréli a fúvókát, vagy felügyelet nélkül hagyja a készüléket. 
A készülék a motor kikapcsolása után is nyomás alatt marad! A PRIME/SPRAY kapcsolónak és a nyomásle-
eresztő szelepnek a megfelelő állasban kell lennie, hogy a készülékből a nyomás leeresztére kerüljön.

Lehetséges veszély jelölése, amely súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. A leg-
fontosabb biztosági utasítások jelölése.

Lehetséges veszély jelölése, amely Önben vagy a készülékben kárt okozhat. Fontos 
biztonsági utasítások jelölése, amelyek betartásával elkerülhatőek a sérülések illet-
ve a készülékben fellépő károsodások.

Befecskendezéses sérülés veszéye

Oldószerek és festékgőzök okozta tűzveszély

Oldószerek, festékgőzök vagy nem megfelelő anyagok felhasználása esetén fellépő 
robbanásveszély

Káros/veszélyes gőzök belégzése által okozott sérülésveszély

Tanácsok, hasznos információk, amelyek �gyelembe vétele ajánlott
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A fúvókavédőt mindig fel kell tenni, mielőtt a szórást megkezdi. A fúvókavédőnek védelmi szerepe is van, 
de elsősorban �gyelmeztető funkciót lát el.
A fúvókát ki kell venni, mielőtt a készüléket tisztítani vagy átmosni kezdi.
Soha ne használjon biztosítóretesz nélküli vagy ravasz nélküli szórópisztolyt; mindig ellenőrizze ezek mű-
ködőképességét!
A készülékhez használt minden kiegészítőnek a készülék által előállítható legnagyobb nyomásra kell mé-
retezettnek és minősítettnek lennie. Ebbe beleértendőek a fúvókák, szórópisztolyok, hosszabbítók, csatla-
kozók és tömlők is.

Veszély: nagynyomású tömlő
A nagynyomású tömlőn kopás, megtörés vagy nem megfelelő használat által lyukak vagy 
szakadások keletkezhetnek. Az ilyen lyukakon keresztül a folyadék befecskendezéses sérülést 
okozhat. A hasznlat előtt a tömlőket alaposan ellenőrizni kell.

Elővigyázatossági intézkedések:
A nagynyomású tömlőt minden használat előtt alaposan ellenőrizni kell.
A sérült nagynyomású tömlőt azonnal ki kell cserélni.
Ne próbálja a nagynyomású tömlőt javitani!
Kerülje a tömlő éles meghajtását vagy törését; a tomlőket csak legalább 20 cm-es sugarú körben szabad 
meghajlítani.
A nagynyomású tömlőre ne taposson és ne hajtson át rajta; védje az éles és hegyes tárgyaktól, élektől és 
sarkoktól.
A készüléket soha ne próbálja a nagynyomású tömlőnél fogva elhúzni.
Kerülje el a nagynyomású tömlő megcsavarodását.
A nagynyomású tömlőt ne tegye oldószerbe. A külső oldalát csak megnedvesített ronggyal szabad tisztí-
tani.
A nagynyomású tömlőt úgy fektesse le, hogy ne botoljon meg benne.

A funkcionalitás, biztonság és élettartam megőrzése érdekében csak eredeti WAGNER nagy-
nyomású tömlőket használjon.

Veszély: Robbanás- és tűzveszély
Az oldószerek és a festékek gőzei begyulladhatnak vagy felrobbanhatnak. Ez súlyos sérülése-
ket és komoly anyagi károkat okozhat.

Elővigyázatossági intézkedések:
Ne használjon olyan anyagokat, amelyek lobbanáspontja 21°C alatti. A lobbanáspont az a hőmérséklet, 
amelynél az anyag olyan sok gőzt fejleszt, amely már begyulladhat.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, amely a robbanásvédelmi szabályok hatálya alá esik.
A munkaterület megfelelő szellőzéséről és a friss levegő bevezetéséről gondoskodni kell, hogy az éghető 
és robbanásveszélyes gőzök felgyülemlését elkerülje.
Zárja ki a lehetséges gyújtóforrásokat a munkaterületről; elsősorban de nem kizárólagosan: elektrosztati-
kus feltöltődés szikrái, elektromos készülékek szikrái, nyílt láng, gyújtóláng, forró vagy izzó tárgyak, elekt-
romos kábelek bontása és csatlakoztatása keltette szikrák, munkahelyi világítás és fényszórók ki- és bekap-
csolása keltette szikrák.
A munkaterületen ne dohányozzon.
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A készüléket a munkadarabtól megfelelő távolságban, jól szellőző helyen kell felállítani (szükség esetén 
hosszabbítótömlő használatával). A gyúlékony gőzök gyakran nehezebbek a levegőnél, ezért a padló fö-
lötti részen különösen ügyelni kell a megfelelő szellőzésre. A pumpa olyan részeket is tartalmaz, amelyek-
nél nem zárható ki az elektromos ív képződése, amely így a felgyülemlett gőzöket begyújthatja.
A bevonandó felület/munkadarab és a munkaterület felszerelése megfelelően földelt kell legyen, hogy az 
elektrosztatikus feltöltődés okozta szikrák képződése elkeülhető legyen.
Csak vezetőképes ill. földelt nagynyomású folyadéktömléket használjon. A szórópisztolyt a tömlőcsatlako-
záson keresztül kell földelni.
A készüléket megfelelő védelemmel rendelkező áramkörre kell csatlakoztatni.
A készülék átmosásához mindig egy külön fém edényt használjon. A pumpa nyomását alacsonyra állítsa és 
távolítsa el a fúvókát. A szórópisztoly oldalát tartsa a fém edény oldalához nyomva, így földelve az edényt. 
Így végezze az átmosást, hogy elkerülje az elektrosztatikus feltöltődés okozta szikrákat.
A szórt anyagok és a felhasznált oldószerek gyártóinak előírásait és útmutatóit be kell tartani. Vegye �gye-
lembe a tchnikai adatlapok és a biztonsági adatlapok adatait is.
A készülék átmosásához mindig a lehető legkisebb nyomást használja.
Ha a készüléket oldószerrel mossa át, tilos a készülékből kilépő anyagot keskenyszájú tartályban felfogni, 
mert robbanásveszélyes levegő/gőz elegy keletkezik. Szélesszájú fém edényt használjon, amelyet a fent le-
írtak szerint földelni kell.

Veszély: veszélyes gőzök
A festékek, oldószerek és egyéb anyagok, illetve ezek gőzei belélegzéskor, illetve a bőrrel 
érintkezve az egészségre károsak lehetnek. A gőzök rosszullétet, eszméletvesztést és mérge-
zést is okozhatnak.

Elővigyázatossági intézkedések:
A szórási munkáknál viseljen légzésvédő felszerelést. A védőálarcokhoz adott használati utasításokat rész-
letesen ismerje meg, hogy megállapítsa, az adott védőfelszerelés megfelelő védelmet nyújt-e az adott 
anyag feldolgozásakor.
A vonatkozó előírásokkal összhangban a légzésvédelemről a felhasználónak kell gondoskodnia.
A bőr védelmére megfelelő védőruházat és védőkesztyű alkalmazása szkséges. Adott esetben bőrvédő 
krém használata is szükséges lehet. Kövesse a bevonóanyagok, oldó- és tisztítószerek gyártóinak utasítá-
sait a munka előkészítésekor, az anyag feldolgozásakor és a készülék tisztításakor is.

Veszély: általános
Személyi és tárgyi biztonságot fenyegető egyéb veszélyek.

Elővigyázatossági intézkedések:
Vegye �gyelembe és tartsa be az összes vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi előírást, amely elsősor-
ban de nem kizárólagosan a tűzvédelemre, a készülék használatára és a megfelelő szellőzés biztosítására 
vonatkoznak.
A szórópisztoly ravaszának meghúzása - ha az nyomás alatt áll - a pisztolyt elfordítja. Ez az erőhatás kife-
jezetten nagy lehet, ha a fúvókát eltávolították, és a készülék nagy nyomás alatt áll (a pumpát magas nyo-
másfokozatra állították). A levett fúvókával végzett tisztítás megkezdése előtt mindig állítsa a készüléket 
alacsony nyomásfokozatra.
Csak a gyártó által engedélyezett alkatrészeket és kiegészítőket használjon. Olyan alkatrészek és kiegészí-
tők használata esetén, amlyek a technikai előírásokat nem teljesítik, a felhasználó viseli a teljes kockázatot 
és a teljes felelősséget. Ez a pumpa előírásaira is vonatkozik. 
A gyártó festékek, oldószerek és egyéb anyagok biztonságos kezelésére vonatkozó utasításait be kell tar-
tani.
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A kiömlött anyagot és oldószert azonnal fel kell takarítani, hogy ne okozzon csúszásveszélyt.
Viseljen hallásvédelmet. A készülék üzem közben 85 dB(A) feletti hangnyomást is elérhet.
A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül. Gyermekeket, illetve a készülék kezelésével nem megbízott sze-
mélyeket tartsa távol a készüléktől.
A készülék súly több, mint 36 kg. A biztonságos mozgatásához 3 személy szükséges.
Szeles napokon kerülje a szabadban festést.
A készüléket, illetve az összes folyadékát (beleértve a hidraulikaolajat) a vonatkozó környezetvédelmi sza-
bályok betartásával kell megsemmisíteni.

1.2 Elektromos biztonság

Az elektromos készülékeket megfelelően földelni szükséges. Elektromos zárlat esetén a földelés csökkenti 
az áramütés veszélyét, mert a hibaáram a védővezetőn keresztül kerül levezetésre. Ezt a készüléket olyan 
elektromos kábellel szerelték, amelyet védőföldeléses csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. A hálózatra 
csatlakoztatás csak megfelelő hibavédelemmel ellátott csatlakozási ponton (pl. ÁVK INF<30mA) keresztül 
történhet. 

Veszély:
az elektromos részeken végzett munkát vagy javítást csak képzett elektromos szakember vé-
gezheti. A szakszerűtlen bekötésből vagy javításból eredő károkért a felhasználó felel. Minden 
javítás vagy szerelés előtt a készüléket ki kell kapcsolni és az elektromos csatlakozót a csatla-
kozóaljzatból ki kell húzni.

Készüléktisztítás: az elektromos részekbe hatoló víz rövidzárlatot okozhat. A készüléket ezért soha ne tisz-
títsa magasnyomású mosóval vagy gőztisztítóval.

Az elektromos részeken végzett munka vagy javítás: ezeket csak képzett elektromos szakember végez-
heti. A szakszerűtlen bekötésből vagy javításból eredő károkért a felhasználó felel.

1.2 Elektosztatikus feltöltődés (szikra- vagy lángképződés)

A bevonóanyag a készülékben történő áramlása adott körülmények között a készülékben 
elektrosztatikus feltöltődést eredményezhet. Ez a feltöltődés szikra- vagy lángképződéshez 
vezethet. Emiatt szükséges, hogy a készülék megfelelően, az elektromos hálózaton keresztül 
földelve legyen. A készüléket csak előírásszerűen földelt, védőcsatlakozóval ellátott csatlako-
zóaljzatba szabad csatlakoztatni.

A szórópisztolyon és a tömlőkön fellépő elektrosztatikus töltés a nagynyomású tömlőn keresztül kerül le-
vezetésre. Emiatt szükséges, hogy a nagynyomású tömlő csatlakozásain az eletromos ellenállás 1 MΩ vagy 
kevesebb legyen.
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2. A készülék használatának áttekintése

1.1 Felhasználási terület

2.2 Bevonóanyagok

Feldolgozható anyagok
Ügyeljen a választott anyagoknál azok airless feldolgozhatóságára.
Vízbázisú vagy oldószertartalmú lakkok és lakkfestékek, kétkomponensű bevonóanyagok, diszperzitek, 
latexfestékek. Az ezektől eltérő bevonóanyagok feldolgozása a készülékkel csak a WAGNER műszaki mun-
katársaival történő előzetes egyeztetés után lehetséges.
Szűrők használata
Annak ellenére, hogy a készülékben felszívószűrő, a szórópisztolyban pedig szűrőbetét található, javasolt a 
feldolgozni kívánt anyagot átszűrni. A munka megkezdése előtt az anyagot alaposan fel kell keverni.
Figyelem: ha a felkeverést motoros keverőeszközzel végzi, ügyeljen arra, hogy az anyagba ne dolgozzon 
be levegőbuborékokat. Az anyagban lévő buborékok a szóráskor problémát okoznak („köpködő” szórás), 
extrém esetben a működést megzavarhatják.
Viszkozitás
A készülékkel magas viszkozitású anyagok is feldolgozhatóak, kb. 30000 mPas értékig. Amennyiben egy 
nagyviszkozitású anyagot a készülék nem tudna felszívni, akkor javasolt azt az anyag gyártójának előírása-
it �gyelembe véve felhígítani.
Kétkomponensű bevonóanyagok
A feldolgozhatósági időt pontosan be kell tartani. Az anyag nyitott idején belül kell a készüléket a megfe-
lelő tisztítószerrel alaposan átmosni és megtisztítani.
Abrazív szemcsetartalmú bevonóanyagok
Ezek az anyagok fokozott koptató hatást fejtenek ki a szelepekre, a nagynyomású tömlőkre, a szórópisz-
tolyra és a fúvókákra. Ezeknek az alkatrészeknek az élettartama ezáltal akár jelentős mértékben is csökken-
het.

Anyagok Felület
mérete

Készülék

PS
3.

21

PS
3.

23

PS
3.

25

PS
3.

29

PS
3.

31

PS
3.

34

PS
3.

39

Leválasztószerek, olajok, előlakkok, alapozók, 
tömítőszerek (füller), műgyanta- és akrillakkok
Javasolt fúvókaméret: FineFinish 0,008“ - 0,014“

< 200 m2 + + + + + + +

200 - 800 m2 + + + + + +

> 800 m2 + + + + +

Diszperzitek, latexfestékek
Javasolt fúvókaméret: 0,017“ - 0,027“

< 200 m2 + + + + + + +

200 - 800 m2 + + + +

> 800 m2 + + +

Korrózióvédők, lángvédőszerek, szálerősítésű ra-
gasztók
Javasolt fúvókaméret: 0,021“ - 0,031“

< 200 m2 + + + +

200 - 800 m2 + + +

> 800 m2 + +

Airless glett
Javasolt fúvókaméret: 0,027“ - 0,039“

< 200 m2 +

200 - 800 m2 +

> 800 m2

+ jelzi, ha javasolt az adott készülék az adott célra történő felhasználása
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3. Készülékleírás

3.1 Az airless szórás
A fő alkalmazási terület vastag bevonatok képzése magas viszkozitású anyagokkal nagy felületeken, nagy 
mennyiségű bevonóanyag felhasználásával.
Egy dugattyús szivattyú szívja fel a bevonóanyagot és azt nyomás alá helyezve a fúvókáig szállítja. A 
bevonóanyagot a fúvókán magas, max. 221 bar (22.1 MPa) nyomással átnyomva a bevonóanyag porlasz-
tódik. Ez a nyomás a bevonóanyagot mikro�nom szemcsékre porlasztja.
Mivel ebben a rendszerben levegő nem kerül felhasználásra, ezt a módszert levegő nélkülinek (airless) ne-
vezik.
Ennek a festési módszernek az előnyei a �nom porlasztás, a kevés festékködös máködés és az egyenletes, 
buborékmentes felületek. Ezek mellett a módszer nagy munkavégzési sebességet és könnyű kezelhetősé-
get biztosít.

3.2 A készülék működése
A működés könnyebb megértéséhez szükséges a műszaki felépítés rövid ismertetése.
A WAGNER ProSpray készülékek elektromos meghajtású nagynyomású szóróberendezések.
Egy fogaskerekes meghajtás átviszi a meghajtóerőt egy forgattyústengelyre. A forgattyústengely az anyag-
szállító szivattyú dugattyúját fel és le mozgatja.
A dugattyú előre mozgásánál a beömlőszelep önműködöen kinyílik. A dugattyú visszirányú mozgásánál a 
kiömlőszelep nyílik ki.
A bevonóanyag nagy nyomás alatt halad a nagynyomású tömlőn át a szórópisztolyig. A fúvókán kilépve a 
bevonyóanyag elporlasztódik.
A nyomásszabályzó szabályozza a szállított anyagmennyiséget és az anyag üzemi nyomását.
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3.3 A ProSpray 3.39 készülékábra magyarázata

1 Szórópisztoly
2 Nagynyomású tömlő
3 EasyGlide olaj betöltőnyílás (az EasyGlide csök-
kenti a tömítések kopását)
4 Olajszintjelző
5 Vödörakasztó
6 Olajozógomb
7 Felszívócső
8 Visszafolyócső
9 Kocsiszerelvény

10 Nyomáskieresztőszelep (PRIME/SPRAY váltósze-
lep)
A kar függőleges állásban: PRIME (keringetés / fesz-
telenítés)
A kar vízszintes állásban: SPRAY (szórás)
11 Digitális Elektronikus Szórásvezérlés (DESC, ve-
zérlőpanel)
12 Vezérlőpanel
13 Nyomásszabályzó
14 KI/BE kapcsoló

3.4 A ProSpray 3.39 készülékábra
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3.5 Műszaki adatok

3.6 Szállítás

A készülék húzása vagy tolása
A fogantyút (2. ábra / 1) ütközésig kihúzni. A foganytú visszatolása: a rögzítőgombokat (2) benyomni, ez-
után a fogantyút betolni.

3.7 Szállítás gépjárműben

A készüléket alkalmas rögzítőszerkezetekkel megfelelően rögzítse a gépjárműben.

Hálózati feszültség 220-240 Volt AC, 50/60 Hz
Max. áramfelvétel 9,5 A @ 230 VAC
Csatlakozókábel 3 x 1,5 mm2 – 6 m
Felvett teljesítmény 1650 Watt
Max. üzemi nyomás 221 bar (22,1 MPa)
Térfogatáram 120 bar (12MPa) nyomásnál vízzel 5,0 l / min
Max. fúvókaméret 0,039 inch (Zoll) – 0,99 mm
Max. bevonóanyag-hőmérséklet 43 °C
Max. viszkozitás 30.000 MPa·s
Önsúly 50 kg
Nagynyomású tömlő DN 6 mm, 15 m, csatlakozó menet M 16 x 1,5
Méretek 632 x 568 x 743 mm
Max. hangnyomás 80 dB (A) *
Mérési pont: a készüléktől 1 m oldalirányban a padlótól 1.6 m magasságban, 120 bar (12 MPa) üzemi 
nyomás és hangvisszaverő padlózat mellett.
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3.8 Előkészítés az általánosan használt anyagok feldolgozásához
Ez a készülék beépített nagynyomású szűrővel rendelkezik. Hagyja a szűrőket a készülékben, ha 
struktúrálatlan bevonóanyagokat akar feldolgozni.

3.9 Előkészítés airless glettszóráshoz
A készülékhez tartozik egy vakdugó a nagynyomású szűrőhöz is, amelyet akkor kell beépíteni a normál 
nagynyomású szűrő helyett, ha struktúrált bevonóanyagokat akar feldolgozni. A következőek szerint jár-
jon el a vakdugó beépítéséhez.
1. Kézzel lazítsa meg és vegye le a szűrőházat (3. ábra / 1)
2. Vegye ki az átmenő rugót (2), a szűrőt (3), az ültetőgyűrűt (4) és a rugót (5) a házból (7). 
3. Ügyeljen arra, hogy az O-gyűrű (6) megfelelően fölfeküdjön. Csavarja be a házba (7) a szűrőtömítést (8).

A vakdugót kézzel kell �noman szorosra húzni, de ügyelni kell arra, hogy teljesen a házban üljön.

Ha a készüléket glett szórására használja, a használat előtt a szórópisztolyban található szűrőt el kell távo-
lítani. Lásd 8.3 szakasz.

Ha a készüléket glett szórására használja, szükséges lehet a beömlő szitaszűrő eltávolítása a talpszelepből. 
Ezzel biztosíthatja az airless glett megfelelő felszívását. Lásd 8.4 szakasz.
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4. Üzembe helyezés

4.1 Nagynyomású tömlő, szórópisztoly és leválasztó olaj
1. Csavarozza fel a nagynyomású tömlőt (4. ábra / 2) a készüléken a tömlőcsatlakozóra (1)
2. A kiválasztott fúvókával előre felszerelt szórópisztolyt (3) csavarja fel a nagynyomású tömlőre.
3. A nagynyomású tömlőn húzza szorosra a hollandi anyát, hogy a szóróanyag szivárgását elkerülje.
4. Az olajtartály zárósapkáját lapos csavarhúzóval távolítsa el.
5. Töltse meg az olajtartályt EasyGlide leválasztó olajjal (5. ábra), amíg az az olajszintjelző (4. ábra / 4) sze-
rint meg nem telik.

Az EasyGlide használata csökkenti a tömítések kopását.

5. Tegye vissza az olajtartály zárósapkáját.
6. Nyomja meg az olajozógombot 2-5 alkalommal, hogy légtelenítse a kenőrendszert. Az üzemeltetés so-
rán legalább 8 óránként egyszer nyomja meg az olajozógombot, hogy a szóróanyagfokozatot megolajoz-
za.
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4.2 A vezérlőpanel elemei
Az alábbiakban találja a vezérlőpanel ismertetését (6. ábra)

Nyomásindikátor
A nyomásindikátor a készülék aktuális üzemi nyomásáról ad információt. Ennek a visszajelző fénynek há-
rom lehetséges állapota van: villogó sárga, állandó sárga és állandó zöld jelzés.

Villogó sárga fényjelzés
A villogó sárga fényjelzés azt jelenti, hogy a készülék 0 és 1.4 MPa (14 bar) üzemi nyomás közötti értéken 
üzemel. Ez a következőket jelenti:
•	 a készülék elektromosan csatlakoztatva van és be van kapcsolva
•	 a készülék feltöltő nyomás alatt áll (kevés vagy semmi nyomás)
•	 a PRIME/SPRAY váltószelep mindkét állásba szabadon átkapcsolható
•	 a szórófúvóka kivehető vagy kicserélhető

Ha a nyomásindikátor sárgán villog, de a nyomásszabályzó magasabb értékre van állítva, és a PRIME/
SPRAY váltószelep SPRAY állásban van, akkor vagy eltömődött a szórófúvóka, vagy a készülék karbantar-
tásra vagy javításra szorul. 

Állandó sárga fényjelzés
Az állandó sárga fényjelzés azt jelenti, hogy a készülék 1.4 MPa (14 bar) és 12 MPa (120 bar) üzemi nyo-
más közötti értéken üzemel. Ez a következőket jelenti:
•	 a készülék nyomása megfelelő a pácok, lakkok és többcélú festékek szórásához

Állandó zöld fényjelzés
Az állandó zöld fényjelzés azt jelenti, hogy a készülék 12 MPa (120 bar) és 23 MPa (230 bar) üzemi nyomás 
közötti értéken üzemel. Ez a következőket jelenti:
•	 a készülék nyomása megfelelő az olaj- és latexfestékek szórásához
•	 a készülék optimális teljesítménnyel üzemel a magas nyomásbeállítás mellett

Motorindikátor
(jelzőfény)

Nyomásindikátor
(jelzőfény)
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Ha az indikátor állandó sárga fényt ad, pedig a nyomásbeállítás szerint állandó zöld fényt kellene adjon, ak-
kor a következő hibák léphettek fel:
a. Elkopott fúvóka: ha latexfesték szórása, vagy magas nyomáson végzett szórás mellett a visszajelző fény 
folyamatosan sárgán világit, az azt jelenti, hogy a fúvóka elkopott (a furatméretét a kopás felbővítette) és 
ki kell cserélni.
b. A fúvóka túl nagy: ha a szórópisztolyba behelyezett fúvóka a szórófejbe túl nagy, akkor a visszajelző fény 
folyamatos zöld helyett folyamatos sárgára vált
c. Elzáródás a szivattyúban: ha a visszajelző fény folyamatosan sárgán világít, pedig új és jó fúvóka került 
behelyezésre, és a nyomásszabályzó is maximumra van állítva, akkor karbantartás szükséges (elkoptak a 
dugattyútömítések, elkopott a dugattyú vagy beragadt egy szelep, stb.)

Motorindikátor
A motorindikátor visszajelző fénye világít, ha a motormeghajtás működik. Ez arra szolgál, hogy a 
szervízműhelyben megkönnyítse a motorproblámák diagnosztizálását.

4.3 A nyomásszabályzó beállításai (7. ábra)
1. Minimális nyomásbeállítás
2. Fekete zóna: nem épül fel nyomás
3. Kék zóna: pulzáló nyomás a készülék tisztításához

4.4 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

A készüléket csak előírásszerűen földelt, védőcsatlakozóval ellátott csatlakozóaljzatba szabad csatlakoz-
tatni.

Az elektromos hálózatra csatlakoztatás előtt meg kell győződni arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a 
készülék gépi adattábláján megadott paramétereknek.

A készüléket csak megfelelő hibaáram-védelemmel (INF < 30 mA) ellátott csatlakozóra szabad csatlakoz-
tatni.

A WAGNER kiegészítői között talál olyan mobil elektromos személyvédelmi eszközöket, amelyeket erre a 
célra, de más készülékekhez is felhasználhat.
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4.5 Használatba vétel az első alkalommal: a konzerválóanyagok eltávolítása
1. A felszívócsövet (8. ábra / 1) és a visszafolyócsövet (2) egy megfelelő tisztítószeres edénybe merítse bele.
2. A nyomásszabályzót (3) minimális nyomásra állítsa.
3. A nyomáskieresztő szelepet (4) nyissa ki, állítsa PRIME (keringetés) állásba.
4. A készüléket kapcsolja be a KI/BE kapcsoló gombbal (5).
5. Várja meg, amíg a tisztítószer a visszafolyó csőből elkezd folyni.
6. A nyomáskieresztő szelepet kapcsolja át SPRAY (szórás) állásba.
7. A szórópisztolyt irányítsa egy gyűjtőedénybe, amelyben felfogja a szennyezett tisztítófolyadékot.
8. A készülékből a tisztítófolyadékot a szórópisztolyon keresztül pumpálja át a gyűjtőedénybe.

4.5 Használatba vétel bevonóanyaggal
1. A felszívócsövet (8. ábra / 1) és a visszafolyócsövet (2) merítse bele a szórandó anyagot tartalmazó edény-
be.
2. A nyomásszabályzót (3) minimális nyomásra állítsa.
3. A nyomáskieresztő szelepet (4) nyissa ki, állítsa PRIME (keringetés) állásba.
4. A készüléket kapcsolja be a KI/BE kapcsoló gombbal (5).
5. Várja meg, amíg a bevonóanyag a visszafolyó csőből elkezd folyni.
6. A nyomáskieresztő szelepet kapcsolja át SPRAY (szórás) állásba.
7. A szórópisztolyt irányítsa egy külön gyűjtőedénybe, húzza meg többször a szórópisztoly ravaszát, mind-
addig, amíg a szórópisztoly a bevonóanyagot folyamatosan, megszakadások nélkül szórni nem kezdi.
8. Növelje meg az üzemi nyomást a nyomásszabályzót lassan felfelé csavarva. Ellenőrizze a szórásképet, és 
növelje a nyomást mindaddig, amíg a szóráskép a felületen megfelelő nem lesz. A nyomást mindig a lehe-
tő legalacsonyabb értéken tartsa, ahol a szóráskép még megfelelő.
9. A készülék munkára kész állapotban van.
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4.6 Digitális Elektronikus Szórásvezérlés (DESC)

A Digitális Elektronikus Szórásvezérlés (DESC) megnöveli a készülék funkcionalitását. A vezérlőpanel a nyo-
másszabályozó tekerőgomb fölött található.
A vezérlőpanel egy kijelzőből és négy funkciógombból áll. A kijelző többféle menüpontot tud megjelení-
teni, amelyekben a felhasználó a funkciógombok segítségével a készülék működését felügyelni, illeve sza-
bályozni tudja.
A nyomásszabályzó tekerőgomb használata felülbírálja a vezérlőpanel beállításait. A nyomásszabályzó te-
kerőgomb minden elforgatásával a készülék üzemi nyomása a szabályzó elforgatásának megfelelően vál-
tozik.

Funkciógombok
A funkciógombok 1-től 4-ig számozottak. Minden egyes funkciógomb egy speciális feladathoz van hozzá-
rendelve.
1/Menü gomb
Az 1-es gomb megnyomásával a különböző menüpontokon lehet végiglépkedni, vagy egy aktív menü-
pontban az adott funkciót végrehajtani.
2/”Fel” gomb
A 2-es gomb megnyomásával az aktív menüpont funkciója végrehajtódik, vagy egy beállításértéket lehet 
megnövelni.
3/”Le” gomb
A 3-as gomb megnyomásával az aktív menüpont funkciója végrehajtódik, vagy egy beállításértéket lehet 
csökkenteni. 
4/Select (kiválasztás) gomb
A 4-es gomb megnyomásával egy adott menüpont kiválasztása történik, vagy az adott menüpont funkci-
ója fog végrehajtódni.
Menüpontok
A DESC a készülék működésének ellenőrzésére vagy beállítására több menüpontot is kínál. Ezek 
a következőek: Főmenü, Szállított mennyiség (Volume Pumped), Munkamenet mennyiség (Job 
Volume), Készülék sorozatszáma (Unit Serial #), Időszámláló (Timer), Munkamenet időmérő (Job Timer), 
Szervízintervallum (Service Time), Biztonsági kód (Security Code), Előtöltés (Prime), Tisztítás (Rapid Clean).

Főmenü
A főmenü az az ablak, amelyet a DESC alapesetben megjelenít. Bekap-
csoláskor mindig ez a kijelzés jelenik meg. A 2-es gomb megnyomásá-
val válthat a nyomás PSI, bar és MPa mértékegységű kijelzése között. Az 1-es gomb megnyomásával la-
pozhat a további menüpontok között.
Azoknál a készülékeknél, amelyek kilencnyelvű DESC panellel felszereltek, a 2-es gomb megnyomása a 
fentieknek megfelelően a mértékegységeket állítja be, míg a 3-as gomb megnyomásával a főmenüből 
a megjelenítés nyelvét választhatja ki. A nyel választásakor az 1-es gomb minden egyes megnyomására 
egy új nyelvre vált a kijelzés. A nyelvek sorrendje: angol, spanyol, holland, dán, svéd, német, francia, olasz, 
portugál.

Kijelző

Funkciógombok
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Szállított mennyiség (Volume Pumped) menüpont
Ez a kijelzés megmutatja, hogy gallonban és literben kifejezve mennyi 
bevonóanyag áramlott át a készüléken összesen. A funkció kiválasztá-
sához nyomja meg a 4-es gombot.

Munkamenet mennyiség (Job Volume) menüpont
Az adott munkamenetben feldolgozott bevonóanyag mennyiségének 
mérésére szolgál. Ezt a számlálót a felhasználó is visszaállíthatja 0 ér-
tékre. A funkció kiválasztáshoz nyomja meg a 4-es gombot. A mennyi-
ség 0-ra történő visszaállításhoz nyomja meg a 3-as gombot.

Készülék sorozatszáma (Unit Serial #) menüpont
Megmutatja a készülék egyedi sorozatszámát. A funkció kiválasztáshoz 
nyomja meg a 4-es gombot.

Időszámláló (Timer) menüpont
A kijelzés megmutatja a készülék bekapcsolt állapotban töltött összes 
idejét, illetve az aktív üzemben töltött összes időt az első bekapcsolástól 
számítva. A funkció kiválasztáshoz nyomja meg a 4-es gombot.

Munkamenet időmérő (Job Timer) menüpont
Az adott munkamenetben eltöltött bekapcsolt állapotban és tényleges 
futással töltött idő mérésére szolgál. Ezeket a számlálókat a felhasználó 
is visszaállíthatja 0-ra. A funkció kiválasztáshoz nyomja meg a 4-es gom-
bot. A bekapcsolt állapotban töltött idő kijelzésre kerül. A 3-as gombbal 
az érték nullázható. Az 1-es gombbal továbblép a futásidő kijelzésére. A 
3-as gombbal az érték nullázható. Az 1-es gomb újbóli megnyomásával 
az előző menüképre léphet.

Szervízintervallum (Service Timer) menüpont
Ezzel a funkcióval a felhasználó beállíthat egy kívánt (órákban kifejezett) 
szervízintervallumot. A funkció kiválasztáshoz nyomja meg a 4-es gom-
bot.
A karbantartási intervallum beállításához használja a 2-es (növelés) és a 
3-as (csökkentés) gombokat (a gombok minden egyes megnyomására 
az intervallum 25 órával változik a kívánt irányba).
Ha az intervallum beállítása megtörtént, és a megjelölt időt a készülék üzem közben eléri, a kijelzésen a 
„Karbantartás szükséges” („Wartung erforderlich”) kijelzés jelenik meg. A készülék ettől függetlenül műkö-
dőképes marad. Ilyenkor az 1-es gomb megnyomásával léphet vissza a fömenübe. Innen lehet a kijelzést 
törölni és az intervallumot visszaállítani.
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Biztonsági kód (Security Code) menüpont
Ez a menüpont lehetőséget ad a felhasználónak, hogy egy négyjegyű 
kód megadásával megakadályozza, hogy a készüléket illetéktelenek 
üzembe helyezzék. Ha a biztonsági kód megadásra került, a vezérlés a készülék minden bekapcsolásakor 
megkérdezi a biztonsági kódot. Ha a megadott kód megfelelő, a készülék bekapcsol és a kijelzőn a főme-
nü jelenik meg. Ha a megadott kód hibás, a vezérlés újra rákérdez a hleyes kódra, és közben a készülék de-
aktiválódik. A kód megadásához vagy megváltoztatásához nyomja meg a 2-es gombot.
Ha a készülék új, akkor a bekapcsoláskor rögtön a főmenü jelenik meg a kijelzőn. Ha a kódot első alkalom-
mal akarja megadni, és a készülék a régi kód megadását kéri, adjon meg „1111”-et.
Adja meg a régi négyjegyű biztonsági kódot, a kódcsere funkció eléré-
séhez. Ha a kód hibás, a vezérlés újra rákérdez a helyes kód megadásra. 
E nélkül a kód megváltoztatása nem lehetséges.
Ezután adja meg a kívánt új biztonsági kódot. A vezérlés ezután a kód 
megismétlését kéri ellenőrzésül. Ha a kód és az ismétlés megegyezik, az 
új kódot a vezérlés elfogadja és a „Neue Code-Nr akzeptiert” kijelzés je-
lenik meg, amjd a vezérlés visszaté r a főmenübe. Ha a kód és az ismét-
lés nem egyezik meg, akkor az őj kód megadásának folyamta elölről kez-
dődik. Ha véletlenül elfelejtette a beállított kódot, lépjen kapcsolatba a 
WAGNER ügyfélszolgálattal.
Ha a biztonsági kód funkciót már aktiválta, de ki akarja kapcsolni, a fen-
tiek szerint eljárva új kódnak adjon meg „1111”-et. Ez az a standard kód, 
amellyel minden új készülék kiszállításra kerül. Ha a kód erre van beállítva, bekapcsolás után a vezérlésen 
rögtön a főmenü jelenik meg.

Előtöltés (Prime) menüpont
A kijelzőn az „Előtöltés” (Prime / Vorbefuellen) felirat jelenik meg, ha a 
nyomásszabályozó a sárga szakaszban a „Min”-re van beállítva.

Tisztítás (Rapid Cleaning) menüpont
A kijelzőn a „Tisztítás” jelenik meg, ha a nyomásszabályozó a RapidClean 
állásba van állítva és a nyomáskieresztő szelep a „SPRAY” állásba van ál-
lítva.

Ha bármilyen menüpontban állva 30 másodperces várakozás után sem nyom meg semmilyen gombot 
vagy ad be adatokat, a vezérlés visszaáll a főmenübe.

5. Szórástechnika

Befecskendezéses sérülés veszélye. Soha ne dolgozzon megfelelően felszerelt fúvókavédő 
nélkül. A szórópisztoly ravaszát soha ne húzza meg űgy, hogy a fúvóka nincs biztosan rög-
zítve a szórási vagy az eltömődés-tisztító pozícióban. A szórópisztoly ravaszának biztosító-
ját mindig rögzíteni kell, mielőtt a fúvókát kiveszi, kicseréli vagy tisztítja.

A jó festési munka titka a teljes felület egyenletes lefedése. Munkavégzéskor a karját egyenletes sebesség-
gel mozgassa, és tartsa a szórópisztolyt egyenletes távolságra a felülettől. A legjobb szórási távolság a fú-
vóka és a festett felület között 25 - 30 cm.
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Mozgassa a szórópisztolyt a felülettel párhuzamosan. Ez azt jelenti, hogy a mozgást a teljes karjával, és 
nem a csuklójával kell végeznie.

A szórópisztolyt tartsa merőlegesen a felületre. Ha nem ezt teszi, akkor a felvitt bevonat vastagsága nem 
lesz egyenletes.

A szórópisztoly ravaszát csak azután húzza meg, hogy a karjával a szórópisztoly mozgatását már elkezd-
te. A szórópisztolynak már mozgásban kell lennie, amikor meghúzza, és még mozgásban, amikor eleresz-
ti a szórópisztoly ravaszát. A felületre szórt sávok egymást kb. 30%-ban fedjék át; ez biztosítja az egyenle-
tes felület képzését.
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Ha a szórásképen a szórt sávval párhuzamos éles csíkok jelennek meg, akkor vagy az üzemi nyomást kell 
megemelnie, vagy a bevonóanyagot előírásszerűen hígítania.

6. A nagynyomású tömlő kezelése

A készülékhez tartozik egy, kifejezetten a dugattyús szivattyúkhoz alkalmas nagynyomású tömlő.

Gyorsan száradó vagy kétkomponensű bevonóanyagokkal végzett munka esetén ügyeljen 
arra, hogy az anyag nyitott idején belül az anyagot a készülékből alaposan ki kell tisztítania.

A tömörtelen (sérült vagy nem megfelelően tömített) nagynyomású tömlő balesetveszélyes. 
A sérült nagynyomású tömlőt azonnal cserélni kell. A sérült vagy hibás nagynyomású tömlő 
házilagos javítása tilos.

A nagynyomású tömlőt megfelelő gondossággal kell kezelni. A tömlő éles meghajtását vagy megtörését 
el kell kerülni. A legkisebb meghajlítási sugár 20 cm.

A nagynyomású tömlőn ne hajtson át és ne taposson rá, óvja az éles tárgyaktól, sarkoktól, élektől.

A készüléket soha ne húzza a nagynyomású tömlőnél fogva,

Ügyeljen arra, hogy a nagynyomású tömlő ne csavarodjon meg. A megfelelő forgócsuklóval ellátott WAG-
NER szórópisztolyok , illetve tömlődobok használatával ez a probléma elkerülhető vagy csökkenthető.

Az állványzaton végzett munka esetén a tapasztalatok szerint a nagynyomású tömlő kezelése úgy a 
legegyszerőbb, ha azt rögtön az állványzat külső oldalán vezeti el.

A nagynyomású tömlők öregedésével a meghibásodás esélye is növekszik. A WAGNER ezért javasolja, 
hogy a nagynyomású tömlőket legalább 6 évente cserélje ki.

A funkcionalitás, biztonság és élettartam megőrzése érdekében csak eredeti WAGNER nagynyomású töm-
lőket használjon. 

7. A munkavégzés megszakítása

1. A nyomáskieresztő szelepet állítsa PRIME (keringetés) állásba.
2. A készüléket kapcsolja ki (OFF).
3. A nyomásszabályozót tekerje minimum nyomásra.
4. A szórópisztoly ravaszának meghúzásával eressze le a nyomást a szórópisztolyból és a nagynyomású 
tömlőből.
5. A szórópisztoly biztonsági reteszét zárja be.
6. Ha egy standard fúvókát akar megtisztítani, a leírást a 12.2 pontban találja. Ha másmilyen fúvókarögzí-
téssel dolgozik, kövesse annak a használati utasítását a tisztításhoz.
7. A felszívócsövet és a visszafolyócsövet hagyja a festéktartályban, vagy emelje ki és merítse tisztítósze-
res folyadékba.
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8. A készülék tisztítása (a munka befejezése)

A tisztaság az üzembiztos munkavégzés feltétele. A munka végeztével mindig alaposan tisztítsa meg a ké-
szüléket. A bevonóanyagnak sosem szabad a készülékben maradnia és ott beszáradnia. A tisztításhoz fel-
használt anyagot a bevonóanyagnak megfelelően kell kiválasztani (csak olyan tisztítószert szabad használ-
ni, amelynek lobbanáspontja 21°C fölötti).
A szórópisztolyt a biztonsági retesszel biztosítani kell.
A fúvókát vegye ki és tisztítsa meg. Ha egy standard fúvókát akar megtisztítani, a leírást a 12.2 pontban ta-
lálja. Ha másmilyen fúvókarögzítéssel dolgozik, kövesse annak a használati utasítását a tisztításhoz.

1. A felszívócsövet vegye ki a festéktartályból.
2. A nyomáskieresztő szelepet állítsa SPRAY (szórás) állásba.
3. A készüléket kapcsolja be (ON).
4. A szórópisztolyt irányítsa megfelelő felfogóedénybe. A ravasz meghúzásával pumpálja ki a felszívőcsőben, 
a nagynyomású tömlőben és a szórópisztolyban maradt anyagot.

Ha oldószertartalmú anyaggal dolgozik, a felfogóedénynek fémnek kell lennie és megfelelő-
en földeltnek kell lennie.

Figyelem! Ne használjon keskenyszájú felfogóedényt! Lásd biztonsági előírások.

5. A felszívócsövet és a visszafolyócsövet merítse olyan edénybe, amelyben a bevonóanyagnak megfele-
lő tisztítószer található.
6. A nyomásszabályozót forgassa a kék zónába (pulzáló nyomás készüléktisztításhoz).
7. A nyomáskieresztő szelepet állítsa PRIME (keringetés) állásba.
8. Hagyja a tisztítószert több percig a készülékben keringeni.
9. A nyomáskieresztő szelepet állítsa SPRAY (szórás) allásba.
10. Húzza meg a szórópisztoly ravaszát.
11. A maradék tisztítószert pumpálja ki egy másik edénybe, mindaddig, amíg ki nem ürül.
12. Kapcsolja ki a készüléket (OFF).

8.1 A készülék külső tisztítása

A készüléket húzza ki az elektromos hálózatból.

A készülékbe hatoló víz rövidzárlatot okozhat!
A készüléket soha ne tisztítsa magasnyomású mosóval vagy gőztisztítóval.
A nagynyomású tömlőt ne merítse oldószerbe. A külső oldalát nedves ronggyal tisztítsa le.

A készüléket kívülről megfelelő tisztítószerrel megnedvesített ronggyal törölje le.
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8.2 A nagynyomású szűrő tisztítása

A szűrőpatront rendszeresen meg kell tisztítatni.
Az elkoszolódott vagy eltömődött nagynyomású szűrő a szóráskép romlásához, illetve a fúvóka eltömő-
déséhez vezethet.

Bekapcsolt készülék esetén:
1. A nyomásszabályozót a fehér zónába tekerje (ne épüljön fel nyomás).
2. A nyomáskieresztő szelepet fordítsa PRIME (keringetés) állásba.
3. A készüléket kapcsolja ki (OFF).

A készüléket húzza ki az elektromos hálózatból.

Ezután:
4.A szűrőházat (10. ábra / 1) szalagkulccsal csavarozza le.
5. A szűrőpatront (2) a támasztórugóról (3) húzza le.
6. Minden alkatrészt a megfelelő tisztítószerrel tisztítson meg. Ha szükséges, cserélje ki a szűrőpatront.
7. Az O-gyűrűt (4) ellenőrizze, ha szükséges, cserélje ki.
8. Az ültetőgyűrűt (5) tegye a támasztórugóra. A szűrőpatront (2) tolja rá a támasztórugóra.
9. A szűrőházat (1) csavarozza vissza a helyére, húzza meg szalgkulccsal ütközésig.



WAGNER PROSPRAY PS3.39 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

© DINOCOOP KFT - WAGNER CONTRACTOR KÉPVISELET24

8.3 Az airless szórópisztoly tisztítása

1. A szórópisztolyt alacsony nyomáson megfelelő tisztítószerrel kell átmosni.
2. A fúvókát megfelelő tisztítószerrel alaposan meg kell tisztítani, hogy ne maradjanak rajta a 
bevonóanyagból maradványok.
3. A szórópisztoly külsejét is alaposan tisztítsa meg.

A szórópiszoly szűrőbetétjének tisztítása
Szétszerelés (11. ábra)
1. A ravasz sátorvasát (1) erősen húzza előre.
2. A markolatot (2) csavarja ki a szórópisztoly házából. A piszolyszűrőt (3) húzza ki.
3. Ha a pisztolyszűrő eltömődött vagy hibás, cserélje ki.

Összeszerelés
1. A pisztolyszűrőt (3) a hosszabb, kónuszos végével tolja be a szórópisztoly házába (csak az egyik vége il-
leszkedik a házba, ne erőltesse).
2. A markolatot (2) csavarja vissza a szórópisztoly házába és húzza meg.
3. Pattintsa vissza a helyére a sátorvasat (1).
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8.4 A beömlőszűrő tisztítása (12. ábra)

A beömlőszűrő a tapasztalatok szerint mindenképp el fog tömődni, ezért legalább naponta meg kell tisz-
títani.
1. Vegye le a rögzítőcsatot (3) a talpszlep házáról (1).
2. A beömlő szitaszűrőt (2) vegye ki a talpszelep házából (1).
3. Megfelelő tisztítószerrel alaposan mossa át a szitaszűrőt.



WAGNER PROSPRAY PS3.39 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

© DINOCOOP KFT - WAGNER CONTRACTOR KÉPVISELET26

9. Segítség hiba esetén

A probléma típusa Lehetséges ok Elhárítás
A. A készülék nem indul el 1. Nincs elektromos feszültség 1. Áramellátást ellenőrizni

2. Túl alacsony nyomás beállítva 2. Nyomásszabályzóval emelni
3. KI/BE kapcsoló hibás 3. Kapcsolót kicserélni

B. A készülék nem szívja fel az 
anyagot

1. A nyomáskieresztő szelep 
SPRAY (szórás) állásban van

1. A nyomáskieresztő szelepet 
PRIME (keringetés) állásba tenni

2. A felszívócső nem ér az anyag-
ba és levegőt szív fel

2. Anyagot utántölteni

3. A beömlőszűrő eltömődött 3. A szűrőt megtisztítani vagy ki-
cserélni

4. A felszívócső rögzítése laza, a 
készülék levegőt is szív

4. A csatlakozásokat megtisz-
títani és meghúzni

C. A készülék felszívja az anyagot, 
de a nyomás nem épül fel

1. A fúvóka erősen elkopott 1. A fúvókát kicserélni
2. A fúvóka túl nagy 2. Kisebb fúvókát választani
3. A beállított nyomás túl ala-
csony

3. A nyomásszabályzóval a nyo-
mást növelni

4. A szűrő eltömődött 4. A szűrőt tisztítani vagy cserélni
5. Az anyag a visszafolyó csövön 
folyik, pedig a nyomáskieresztő 
szelep SPRAY állásban van

5. A nyomáskieresztő szelepet 
szétszerelni és megtisztítani vagy 
cserélni

6. A dugattyútömítések beszorul-
tak vagy elkoptak

6. A dugattyútömítéseket kisze-
relni, és tisztítani vagy kicserélni

7. A szelepgolyó elkopott 7. Kiszerelni és cserélni
8. A szelepfészek elkopott 8. Kiszerelni és cserélni

D. Az anyag szivágrog a folyadék-
fokozat tetejénél

1. A felső dugattyútömítés elko-
pott

1. Kiszerelni és cserélni

2. A dugattyú elkopott 2. Kiszerelni és cserélni
E. A készülék teljesítménye le-
csökkent

1. A beállított nyomás túl ala-
csony

1. A nyomásszabályzóval a nyo-
mást növelni 

F. Az anyag pulzálva jön a szóró-
pisztolyból

1. Nem megfelelő nagynyomá-
sú tömlő

1. Csak eredeti WAGNER nagy-
nyomású tömlőt használjon

2. A fúvóka elkopott vagy túl 
nagy

2. A fúvókát kicserélni

3. A nyomás túl nagy 3. A nyomásszabályzóval a nyo-
mást csökkenteni

G. Nem megfelelő szóráskép 1. A fúvóka túl nagy az adott 
anyaghoz

1. Megfelelő fúvókát választani 
és arra cserélni

2. Nem megfelelő nyomás 2. Nyomást beállítani
3. A szállított mennyiség kicsi 3. Minden szűrőt kitisztítani vagy 

kicserélni
4. Az anyag viszkozitása túl nagy 4. Előírás szerint hígítani
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Hibajelzések a DESC vezérlőpanel kijelzőjén

A DESC képes arra, hogy egyes működési hibákat felismerjen; ezek esetén a következőekben részletezett 
hibajelzéseket jeleníti meg a kijelzőjén. Ha a DESC hibát észlel, a készülék működését leállítja.

Mielőtt továbblép a hibaelhárításban, a készülékben lévő nyomást mindenképpen eressze 
le (a PRIME / keringetés használatával). Tartsa be az összes előírást és �gyelmeztetést, hogy 
a  befecskendezéses, vagy mozgó részek által okozott, vagy az áramütéses sérülések esélyét 
csökkentse. Minden karbantartási munka elvégzése előtt a készüléket az elektromos háló-
zatból húzza ki.

Hibajelzés: Check Transducer
Ez a hibajelzés azt jelenti, hogy a készülékbe épített érzékelő meg-
hibásodott vagy leoldott. A készüléket javításra vigye egy WAGNER 
szervízbe.

Hibajelzés: Check Motor
Ez a hibajelzés azt jelenti, hogy a készülék motorja vagy a motorba épí-
tett szenzor meghibásodott. A készüléket javításra vigye egy WAGNER 
szervízbe.

Hibajelzés: Low Voltage
Ez a hibajelzés azt jelenti, hogy a készülék számára a bejövő elektromos 
feszültség túl alacsony. Ellenőrizze az elektromos betáplálást és indítsa 
újra a készüléket.

Hibajelzés: High Motor Temperature
Ez a hibajelzés azt jelenti, hogy a készülék motorjának hőmérséklete 
túlságosan megemelkedett. A készüléket javításra vigye egy WAGNER 
szervízbe.

Hibajelzés: High Control Temperature
Ez a hibajelzés azt jelenti, hogy a DESC vezérlőpanel hőmérséklete túl-
ságosan megemelkedett. A készüléket javításra vigye egy WAGNER 
szervízbe.

Hibajelzés: High Mechanical Load
Ez a hibajelzés azt jelenti, hogy a készülék áramfelvétele túl magas (a 
mechanika túlterheli a motort), vagy a túláramvédelem leold. A készü-
léket javításra vigye egy WAGNER szervízbe.
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10. Karbantartás

10.1 Általános karbantartás

A készülék alapos átvizsgálását és karbantartását legalább évente egyszer az arra foljogosított WAGNER 
szervízzel végeztesse el.
1. A nagynyomású tömlőket, csatlakozóelemeket, az elektromos csatlakozókábelt és az elektromos 
csatlakozódugvillát ellenőrizni kell, hogy nem károsodottak-e.
2. A ki- és beömlőszelep, valamint a szűrő kopását ellenőrizni kell.

10.2 A nagynyomású tömlő

Ellenőrizni kell, hogy a nagynyomású tömlő felületén szemmel látható repedések, bevágások vagy kitü-
remkedések, elsősorban a csatlakozóátmenetek környékén, kialakultak-e. Az átmenőcsatlakozókat rögzítő 
hollandi anyáknak szabadon kell tudniuk forogni.

A nagynyomású tömlők esetében az idő előre haladtával növekszik a károsodások esélye. A 
WAGNER javaslata szerint a nagynyomású tömlőket legalább 6 évente ki kell cserélni.

11. Javítások a készüléken

A készülék javítását csak az arra kiképzett szakemberek végezhetik biztonságosan. A készüléken előzetes 
betanulás hiányában végzett javítások személyi sérüléssel, illetve a készülék helyrehozhatatlan károso-
dásával járhatnak. Kérjük, hogy amennyiben a készüléken javításokat kíván végezni, azt arra feljogosított 
szakszervíz igénybevételével végezze, �gyelembe véve a termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó fel-
tételeket.
Amennyiben a részletes szerelési utasításokra lenne szüksége a saját felelősségére végzett javításokhoz, 
kérjük, lépjen kacsolatba a kereskedelmi képviselettel.
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12. Függelék

12.1 Fúvókaválaszték

A kifogástalan és hatékony munkavégzésben a megfelelő fúvóka kiválasztásának nagyon fontos szerepe 
van. Számos esetben a megfelelő fúvóka kiválasztása csak próbálgatással lehetséges.
Néhány szabály a megfelelő fúvóka kiválasztásához:
A szórósugárnak egyenletesnek kell lennie.
Ha a szórásképben csíkok jelennek meg, akkor vagy a szórónyomás túl alacsony, vagy az anyag viszkozitá-
sa túl magas. Ennek megfelelően a nyomást növelni vagy az anyagot hígítani kell.
Minden pumpa adott szállított anyagmennyiséget biztosít, így az adott fúvókamérettel összefüggésben 
általánosan a következő szabály érvényes: nagyobb fúvóka = alacsonyabb nyomás, kisebb fúvóka = ma-
gasabb nyomás.
A fúvókákból igen széles választék áll rendelkezésre; a szórósugár nyílásszöge is széles határok között ki-
választható.

12.2 Az airless keményfém fúvókák tisztítása és karbantartása

Standard fúvókák
Ha a szokásostól eltérő kiépítésű fúvókát használ, kövesse a gyártó leírásában megadottakat.
A fúvókában precíziós megmunkálással előállított furat található. A fúvóka hosszú élettartamának bizto-
sításához megfelelő és kíméletes tisztítás szükséges. Mindig vegye �gyelembe, hogy a keményfém be-
tét rideg! Ezért a fúvókát ne dobálja, ne ejtse le és ne próbálja éles vagy hegyes fém eszközökkel tisztítani.
A következő pontokat kövesse a fúvókák tisztán és üzemkészen tartásához:
1. A nyomáskieresztő szelepet a PRIME (keringetés) állásba kapcsolja.
2. A készüléket kapcsolja ki.
Győződjön meg a fúvóka és a szórópisztoly szétszedése előtt arról, hogy a készülék nincs nyomás alatt!
3. A fúvókát vegy ki a szórópisztolyból.
4. A fúvókát tegye megfelelő oldószerbe amíg a szóróanyag maradéka leválik róla.
5. Ha sűrített levegő rendelkezésre áll, fújja ki a fúvókát.
6. Fa fogpiszkálóval piszkálja le az esetleges szóróanyag-maradványokat a fúvókáról.
7. A fúvókát nagyító alatt vizsgálja meg. Ha szükséges, a 4-6 pontokat ismételje. Ha a fúvóka sérült, cserélje.

12.3 Szórópisztoly kiegészítők

Állítható lapossugár-fúvóka (max. 250 bar/ 25 MPa)

Fúvóka 
jelölés

Furat Szórás szé-
lessége, cm *

Felhasználás Cikk-
szám

15 0.13 - 0.46 5 - 35 lakkok 0999057
20 0.18 - 0.48 5 - 50 lakkok, töltőanyag (füller) 0999053
28 0.28 - 0.66 8 - 55 lakkok, diszperzitek 0999054
41 0.43 - 0.88 10 - 60 lakkok, diszperzitek, rozsda-

védő festékek
0999055

49 0.53 - 1.37 10 - 40 nagy felületi bevonatok 0999056
* a szórófejet 30 cm-re tartva a felülettől, 100 bar nyomás mellett

Fúvókavédő állítható lapossugár-fúvókához (cikkszám: 0097294)
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Fúvókahosszabbító elfordítható fejjel (fúvóka nélkül)

Hossz Cikkszám
100 cm 0096015
200 cm 0096016
300 cm 0096017

Fúvókahosszabbító, F-menetes

Hossz Cikkszám
15 cm 0556051
30 cm 0556052
45 cm 0556053
60 cm 0556054

Fúvókahosszabbító, G-menetes

Hossz Cikkszám
15 cm 0556074
30 cm 0556075
45 cm 0556076
60 cm 0556077

12.4 Airless fúvókák

Wagner
TradeTip3
fúvóka

max. 270 bar / 27 
MPa

Wagner fúvókavédő (fúvóka nélkül)

F-menetes (11/16 - 16UN)
Wagner szórópisztolyokhoz
Cikkszám: 0289391

Wagner fúvókavédő (fúvóka nélkül)

G-menetes (7/8 - 14UNF)
Graco és Titan szórópisztolyokhoz
Cikkszám: 0289390

A táblázatban megjelenített minden fúvóka mellé adjuk a hozzá tartozó pisztolyszűrőt is.
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Felhasználási terület Fúvóka 
jelölése

Szórósugár 
nyílásszöge

Furatméret 
inch / mm

Szórásszé-
lesség mm

Pisztoly-
szűrő

Cikkszám

Vízbázisú és oldószeres 
lakkok és lakkfestékek, 
olajok, leválasztószerek

107 10° 0.007 / 0.18 100 Piros 0553107
207 20° 0.007 / 0.18 120 Piros 0553207
307 30° 0.007 / 0.18 150 Piros 0553307
407 40° 0.007 / 0.18 190 Piros 0553407
109 10° 0.009 / 0.23 100 Piros 0553109
209 20° 0.009 / 0.23 120 Piros 0553209
309 30° 0.009 / 0.23 150 Piros 0553309
409 40° 0.009 / 0.23 190 Piros 0553409
509 50° 0.009 / 0.23 225 Piros 0553509
609 60° 0.009 / 0.23 270 Piros 0553609

Műgyanta- és PVC-lakkok 111 10° 0.011 / 0.28 100 Piros 0553111
211 20° 0.011 / 0.28 120 Piros 0553211
311 30° 0.011 / 0.28 150 Piros 0553311
411 40° 0.011 / 0.28 190 Piros 0553411
511 50° 0.011 / 0.28 225 Piros 0553511
611 60° 0.011 / 0.28 270 Piros 0553611

Lakkok, előlakkok, ala-
pozó lakkok, tömítők 
(füllerek)

113 10° 0.013 / 0.33 100 Piros 0553113
213 20° 0.013 / 0.33 120 Piros 0553213
313 30° 0.013 / 0.33 150 Piros 0553313
413 40° 0.013 / 0.33 190 Piros 0553413
513 50° 0.013 / 0.33 225 Piros 0553513
613 60° 0.013 / 0.33 270 Piros 0553613
813 80° 0.013 / 0.33 330 Piros 0553813

Tömítők (füllerek), rozsda-
védő festékek

115 10° 0.015 / 0.38 100 Sárga 0553115
215 20° 0.015 / 0.38 120 Sárga 0553215
315 30° 0.015 / 0.38 150 Sárga 0553315
415 40° 0.015 / 0.38 190 Sárga 0553415
515 50° 0.015 / 0.38 225 Sárga 0553515
615 60° 0.015 / 0.38 270 Sárga 0553615
715 70° 0.015 / 0.38 300 Sárga 0553715
815 80° 0.015 / 0.38 330 Sárga 0553815

Rozsdavédő festékek, 
latexfestékek, diszperzitek

117 10° 0.017 / 0.43 100 Sárga 0553117
217 20° 0.017 / 0.43 120 Sárga 0553217
317 30° 0.017 / 0.43 150 Sárga 0553317
417 40° 0.017 / 0.43 190 Sárga 0553417
517 50° 0.017 / 0.43 225 Sárga 0553517
617 60° 0.017 / 0.43 270 Sárga 0553617
717 70° 0.017 / 0.43 300 Sárga 0553717
817 80° 0.017 / 0.43 330 Sárga 0553817
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Felhasználási terület Fúvóka 
jelölése

Szórósugár 
nyílásszöge

Furatméret 
inch / mm

Szórásszé-
lesség mm

Pisztoly-
szűrő

Cikkszám

Rozsdavédő festé-
kek, latexfestékek, 
diszperzitek

219 20° 0.019 / 0.48 120 Fehér 0553219
319 30° 0.019 / 0.48 150 Fehér 0553319
419 40° 0.019 / 0.48 190 Fehér 0553419
519 50° 0.019 / 0.48 225 Fehér 0553519
619 60° 0.019 / 0.48 270 Fehér 0553619
719 70° 0.019 / 0.48 300 Fehér 0553719
819 80° 0.019 / 0.48 330 Fehér 0553819
919 90° 0.019 / 0.48 385 Fehér 0553919

Lángvédőszerek 221 20° 0.021 / 0.53 120 Fehér 0553221
321 30° 0.021 / 0.53 150 Fehér 0553321
421 40° 0.021 / 0.53 190 Fehér 0553421
521 50° 0.021 / 0.53 225 Fehér 0553521
621 60° 0.021 / 0.53 270 Fehér 0553621
721 70° 0.021 / 0.53 300 Fehér 0553721
821 80° 0.021 / 0.53 330 Fehér 0553821

Tetőbevonó anyagok 223 20° 0.023 / 0.58 120 Fehér 0553223
323 30° 0.023 / 0.58 150 Fehér 0553323
423 40° 0.023 / 0.58 190 Fehér 0553423
523 50° 0.023 / 0.58 225 Fehér 0553523
623 60° 0.023 / 0.58 270 Fehér 0553623
723 70° 0.023 / 0.58 300 Fehér 0553723
823 80° 0.023 / 0.58 330 Fehér 0553823

Vastagréteges anyagok, 
korrózióvédelem, szórha-
tó glett

225 20° 0.025 / 0.64 120 Fehér 0553225
325 30° 0.025 / 0.64 150 Fehér 0553325
425 40° 0.025 / 0.64 190 Fehér 0553425
525 50° 0.025 / 0.64 225 Fehér 0553525
625 60° 0.025 / 0.64 270 Fehér 0553625
725 70° 0.025 / 0.64 300 Fehér 0553725
825 80° 0.025 / 0.64 330 Fehér 0553825
227 20° 0.027 / 0.69 120 Fehér 0553227
327 30° 0.027 / 0.69 150 Fehér 0553327
427 40° 0.027 / 0.69 190 Fehér 0553427
527 50° 0.027 / 0.69 225 Fehér 0553527
627 60° 0.027 / 0.69 270 Fehér 0553627
827 80° 0.027 / 0.69 330 Fehér 0553827
229 20° 0.029 / 0.75 120 Fehér 0553229
329 30° 0.029 / 0.75 150 Fehér 0553329
429 40° 0.029 / 0.75 190 Fehér 0553429
529 50° 0.029 / 0.75 225 Fehér 0553529
629 60° 0.029 / 0.75 270 Fehér 0553629
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Felhasználási terület Fúvóka 
jelölése

Szórósugár 
nyílásszöge

Furatméret 
inch / mm

Szórásszé-
lesség mm

Pisztoly-
szűrő

Cikkszám

Vastagréteges anyagok, 
korrózióvédelem, szórha-
tó glett

231 20° 0.031 / 0.79 120 Fehér 0553231
331 30° 0.031 / 0.79 150 Fehér 0553331
431 40° 0.031 / 0.79 190 Fehér 0553431
531 50° 0.031 / 0.79 225 Fehér 0553531
631 60° 0.031 / 0.79 270 Fehér 0553631
731 70° 0.031 / 0.79 300 Fehér 0553731
831 80° 0.031 / 0.79 330 Fehér 0553831
233 20° 0.033 / 0.83 120 Fehér 0553233
333 30° 0.033 / 0.83 150 Fehér 0553333
433 40° 0.033 / 0.83 190 Fehér 0553433
533 50° 0.033 / 0.83 225 Fehér 0553533
633 60° 0.033 / 0.83 270 Fehér 0553633
235 20° 0.035 / 0.90 120 Fehér 0553235
335 30° 0.035 / 0.90 150 Fehér 0553335
435 40° 0.035 / 0.90 190 Fehér 0553435
535 50° 0.035 / 0.90 225 Fehér 0553535
635 60° 0.035 / 0.90 270 Fehér 0553635
735 70° 0.035 / 0.90 300 Fehér 0553735
439 40° 0.039 / 0.99 190 Fehér 0553439
539 50° 0.039 / 0.99 225 Fehér 0553539
639 60° 0.039 / 0.99 270 Fehér 0553639

Speciális alkalmazások 
(Heavy Duty)

243 20° 0.043 / 1.10 120 Zöld 0553243
443 40° 0.043 / 1.10 190 Zöld 0553443
543 50° 0.043 / 1.10 225 Zöld 0553543
643 60° 0.043 / 1.10 270 Zöld 0553643
445 40° 0.045 / 1.14 190 Zöld 0553445
545 50° 0.045 / 1.14 225 Zöld 0553545
645 60° 0.045 / 1.14 270 Zöld 0553645
451 40° 0.051 / 1.30 190 Zöld 0553451
551 50° 0.051 / 1.30 225 Zöld 0553551
651 60° 0.051 / 1.30 270 Zöld 0553651
252 20° 0.052 / 1.32 120 Zöld 0553252
455 40° 0.055 / 1.40 190 Zöld 0553455
555 50° 0.055 / 1.40 225 Zöld 0553555
655 60° 0.055 / 1.40 270 Zöld 0553655
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Felhasználási terület Fúvóka 
jelölése

Szórósugár 
nyílásszöge

Furatméret 
inch / mm

Szórásszé-
lesség mm

Pisztoly-
szűrő

Cikkszám

Speciális alkalmazások 
(Heavy Duty)

261 20° 0.061 / 1.55 120 Zöld 0553261
461 40° 0.061 / 1.55 190 Zöld 0553461
561 50° 0.061 / 1.55 225 Zöld 0553561
661 60° 0.061 / 1.55 270 Zöld 0553661
263 20° 0.063 / 1.60 120 Zöld 0553263
463 40° 0.063 / 1.60 190 Zöld 0553463
565 50° 0.065 / 1.65 225 Zöld 0553565
665 60° 0.065 / 1.65 270 Zöld 0553665
267 20° 0.067 / 1.70 120 Zöld 0553267
467 40° 0.067 / 1.70 190 Zöld 0553467

A táblázatban a szórásszélesség meghatározásának módja: 30 cm-re a szórt felülettől, 100 bar (10 MPa) 
nyomás mellett, 20 DIN-sec viszkozitású műgyantalakk szórásával.
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12.5 TempSpray
A TempSpray rendszerben egy beépített fűtőelem melegíti fel az átfolyó anyagot egyenletesen a kívánt 
hőmérsékletre (beállítható 20 °C és 60 °C között).
Előnyök:
•	 állandó anyaghőmérséklet, alacsony környezeti hőmérséklet mellett is
•	 könnyebbé teszi a magasabb viszkozitású bevonóanyagok feldolgozását
•	 megnövelt működési hatékonyság
•	 oldószermegtakarítás a hőmérséklet emelésével csökkentett viszkozitás által
•	 illeszthető minden airless készülékhez

Cikkszám Leírás
TempSpray H 126 (lakkozási feladatokhoz)
2311659 Alapkészülék 1/4”, tart. nemesacél tömlő DN6 1/4” 10 m
2311852 Spraypack: tart. alapkészülék (2311659), szórópisztoly AG14 NPS 1/4”, TradeTip2 fúvóka-

tartó (F-menetes), TradeTip2 fúvóka  FineFinish 410
TempSpray H 226 (diszperzitekhez / nagyviszkozitású anyagokhoz)
2311660 Alapkészülék 1/4”, tart. tömlődob, fűtőtömlő DN10 15 m, hajlékony tömlő DN4 1/4” 1 m
2311853 Spraypack: tart. alapkészülék (2311660), szórópisztoly AG14 NPS 1/4”, TradeTip2 fúvóka-

tartó (F-menetes), TradeTip2 fúvóka 419
TempSpray H 326 (diszperzitekhez / nagyviszkozitású anyagokhoz)
2311661 Alapkészülék 1/4”, tart. tömlődob, fűtőtömlő DN10 30 m, hajlékony tömlő DN4 1/4” 1 m
2311854 Spraypack: tart. alapkészülék (2311661), szórópisztoly AG14 NPS 1/4”, TradeTip2 fúvóka-

tartó (F-menetes), TradeTip2 fúvóka 421

TempSpray H 126 TempSpray H 226, H 326
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12.6 PumpRunner (cikkszám: 2306987)
A PumpRunner egy univerzális kiegészítő, amely megkönnyíti a készülék felszívórendszerének tisztítását, 
állagmegóvását, illetve a készülék gyors és tiszta szállítását.
Előnyök:
•	 egyszerű tisztítás - a PumpRunnerbe töltött tisztítószer a felszívórendszer körül kering, így még akár 

beltérben is lehetővé teszi a készülék megtiszítását
•	 a rövid idejű munkaszüneteknél, illetve a rövid, gyors helyváltoztatás esetén a készülék szennyezés 

nélkül szállítható, a bevonóanyag pedig nem szárad be olyan gyorsan, mint szabadon
•	 a felszívószerkezet jobb állagmegóvása
•	 egyszerűen felszerelhető
Javasolt kiegészítő: EasyClean tisztító- és konzerválószer 118 ml, cikkszám 0508620

A PumpRunner a következő készülékekhez használható:
Membránpumpás készülékek Dugattyúspumpás készülékek
SF 21
SF 23
SF 27
SF 31
SF 7000

Finish 270 / 370
Nespray Deco
Nespray 31

PS 24
PS 26
PS 30
PS 34

PS 3.25
PS 3.29
PS 3.31
PS 3.34

Példa a felhasználás módjára
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Tartozékok a ProSpray 3.39-hez (19. ábra)

Poz. Cikkszám Megnevezés
1 0296388 Szórópisztoly AG08, F-menet

0296386 Szórópisztoly AG08, G-menet
0502166 Szórópisztoly AG14, F-menet
0502119 Szórópisztoly AG14, G-menet

2 0296441 Mennyezetszóró pisztoly 120 cm, G-menet 7/8”
0296443 Mennyezetszóró pisztoly 120 cm, F-menet 11/16”
0296442 Mennyezetszóró pisztoly 200 cm, G-menet 7/8”
0296444 Mennyezetszóró pisztoly 200 cm, F-menet 11/16”

3 0345010 Airless festőhenger IR100 InlineRoller
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Poz. Cikkszám Megnevezés
4 9984573 Nagynyomású tömlő DN 4 mm 7.5 m, nemesacél csatlakozó 1/4”

9984574 Nagynyomású tömlő DN 6 mm 15 m, nemesacél csatlakozó 1/4”, diszperzithez
9984575 Nagynyomású tömlő DN 6 mm 30 m, nemesacél csatlakozó 1/4”, diszperzithez
9984506 Nagynyomású tömlő DN 10 mm 15 m, nemesacél csatlakozó 3/8”
9984568 Nagynyomású tömlő DN 13 mm 15 m, nemesacél csatlakozó 1/2”
9984567 Nagynyomású tömlő DN 2.5 mm 10 m, nemesacél csatlakozó 3/8”

5 0034038 Toldóadapter tömlők csatlakoztatásához 1/4” x 1/4”
3203026 Toldóadapter tömlők csatlakoztatásához 3/8” x 1/2”

6 0367561 Adapter 1/4” x 3/8”
7 0034950 Metex előszűrő palást (merítse a festékbe, a felszívócsövet tegye a palástba)

0034952 Lakk szűrőcsomag (5 db)
0034951 Diszperzit szűrőcsomag (5 db)

8 0034383 Pisztolyszűrő piros, 180 MA extra �nom, 1 db
0097022 Pisztolyszűrő piros, 180 MA extra �nom, 10 db
0043235 Pisztolyszűrő sárga, 100 MA �nom, 1 db
0097023 Pisztolyszűrő sárga, 100 MA �nom, 10 db
0034377 Pisztolyszűrő fehér, 50 MA közepes, 1 db
0097024 Pisztolyszűrő fehér, 50 MA közepes, 10 db
0089323 Pisztolyszűrő zöld, 30 MA nagyszemű, 1 db
0097025 Pisztolyszűrő zöld, 30 MA nagyszemű, 1 db

9 0097108 TipClean fúvókatisztítókészlet
0508619 EasyGlide leválasztóolaj 118 ml
0508620 EasyClean tisztító- és konzerválószer 118 ml

10 2309956 * Nagyméretű felszívótartály-kocsi (a következő pozícióval együtt kell rendelni)
2312157 * Csatlakozókészlet nagyméretá felszívótartály-kocsihoz

11 2312909 Elektromos védőcsatlakozó PRCD 230 V / 16 A, 3 m
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Pótalkatrészek a ProSpray 3.39 alaptesthez (20. ábra)
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Pótalkatrészek a ProSpray 3.39 festékfokozathoz (21. ábra)
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Pótalkatrészek a ProSpray 3.39 motorfokozathoz (22. ábra)
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Pótalkatrészek a ProSpray 3.39 nagynyomású szűrőhöz (23. ábra)
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Pótalkatrészek a ProSpray 3.39 kocsiszerelvényhez (24. ábra)
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Fontos megjegyzés a termékszavatosságról
Egy 1990.01.01 óta érvényes EU irányelv rendelkezése értelmében a gyártó csak akkor vállal szavatosságot 
termékéért, ha annak minden alkatrésze a gyártótól, illetve a gyártó engedélyével rendelkező másik gyár-
tótól származik, és a készüléket szakszeráen és előírásszerűen szerelték fel és üzemeltették. Idegen alkatré-
szek felhasználása esetén a szavatosság részben vagy egészben megszűnhet, illetve extrém esetben a tel-
jes készülék használatát az illetékes hatóságok megtilthatják.
Az eredeti WAGNER alkatrészek és kiegészítők használata esetén biztos lehet abban, hogy a fenti előírások-
nak, illetve az alkatrészekre vonatkozó biztonsági előírásoknak mindenben megfelel.

3+2 éves Wagner Professional Finishing garancia
(2009.02.01-től érvényes kiadás)

1. A felelősségvállalás terjedelme
Minden Wagner professzionális festőberendezés 
(a továbbiakban Termékek) gondos ellenőrzésnek, 
tesztelésnek lette alávetve és megfelelnek a Wagner 
minőségbiztosítás szigorú szabályainak. A Wagner 
ezért a kizárólagosan a szakmai és foglalkozásszerű 
felhasználóknak, amelyek a Terméket egy hivatalos 
Wagner szakkereskedőtől vásárolták, kibővített jót-
állást biztosít az Interneten a www.wagner-group.
com/pro�-guarantee weboldalon feltüntetett Ter-
mékeire.
A felhasználó vásárlási szerződésből eredő szava-
tossági jogait, illetve a törvényileg meghatározott 
egyéb, Termékkel kapcsolatos jogait a jelen szerző-
déses feltételek nem sértik.
A garanciális kötelezettségeinket saját döntésünk 
szerint a következő módokon teljesíthetjük: a Ter-
mék részeit vagy egészét kicserélhetjük vagy meg-
javíthatjuk, vagy a vételár vissza�zetése ellenében 
a Terméket visszavesszük. Ha a javítást vállaljuk, az 
alkatrészek és a munkadíj költségét mi vállaljuk. 
A kicserélésre került régi alkatrészek a mi tulajdo-
nunkba kerülnek.

2. A felelősségvállalás ideje és termékregisztráció
A jótállási idő 36 hónap, de ipari vagy annak megfe-
lelő mértékű használat, többműszakos munkame-
netben történő használat vagy kölcsönzés esetén 
12 hónap.
A sűrített levegős és a benzinmotoros meghajtású 
készülékek jótállási ideje 12 hónap.
A jótállási idő kezdete a termék szakbolti megvásár-
lásának napja. Mérvadó az eredeti vásárlási bizony-
lat dátuma.
A 2009.01.01 után első alkalommal megvásárlásra 
került Termékek jótállása további 24 hónappal meg-
nő, amennyiben a vevő a Terméket a szakkereske-
dőt tájékoztatva a vásárlás dátumától számított 4 

héten belül az alább megadott szabályok szerint re-
gisztrálja.
A regisztráció a www.wagner-group.com/pro�-
guarantee weboldalon történik. Ennek igazolására 
a weboldalról letöltött regisztrációs igazolás és az 
eredeti vásárlási bizonylat (vagy másolata) együtte-
sen szolgálnak. A regisztráció csak akkor lehetséges, 
ha a vevő a megadott adatainak a gyártói weboldal 
által történő rögzítéséhez és kezeléséhez hozzájá-
rul.
A jótállási idő a készüléken végzett javítások által 
nem hosszabbodik meg és nem indul újra.
A jótállási idő letelte után a jótállásra történő hivat-
kozással igények érvényesítésére nincs lehetőség.

3. Igények érvényesítésének módja
Amennyiben a Termék anyagában, működésében 
vagy teljesítményében a jótállási időn belül hiba 
mutatkozik, a felhasználó a garanciális igényt ha-
ladéktalanul, de legfeljebb 2 héten belül be kell je-
lentse.
Az igény befogadására az értékesítő szakkereskedés, 
illetve a gyártó által kijelölt további szakszervízek 
jogosultak. A Terméket a vásárlást bizonyító bizony-
lattal, amelyről a vásárlás dátuma egyértelműen 
megállapítható, kell igazolni. A kiterjesztett jótál-
lás igénybevételéhez a gyártó kiállította regisztráci-
ós igazolás is szükséges. A készüléket a felhasználó 
költségére kell a javítás helyére eljuttatni.
A szervízbe be- és onnan visszaszállítás kockázata-
it, mint a Termék elveszése vagy szállítási sérülése, a 
felhasználó viseli.

Folytatás a következő oldalon.
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4. A jótállás köréből kizárt esetek
A következő esetekben jótállási (garanciális) igé-
nyeket nem fogadunk el:
•	 olyan alkatrészek esetén, amelyek működésük-

ből adódóan a felhasználásból, vagy természe-
tes módon kopásnak vannak kitéve, vagy olyan 
meghibásodások esetén, amelyek a felhaszná-
lásból vagy működésből adódó kopásból ered-
nek. Ide tartoznak elsősorban de nem kizáróla-
gosan a kábelek, szelepek, záróelemek, fúvókák, 
hengerek, dugattyúk, a szállított anyaggal érint-
kező alkatrészek, szűrők, tömlők, tömítések, ro-
torok és statorok. Az abrazív tulajdonságú anya-
gokkal, mint pl. szemcsetartalmú diszperzitek, 
vakolatok, glettek, ragasztók, glazúrok, kvarc-
tartalmú anyagok, végzett munka kifejezetten 
koptatónak minősül;

•	 olyan meghibásodások esetén, amelyek a hasz-
nálati utasítások be nem tartásából, nem megfe-
lelő  vagy nem szakszerű használatból vagy ke-
zelésből, hibás javításból, a felhasználó vagy a 
gyártó által fel nem jogosított harmadik fél ál-
tal végzett beavatkozásból, szakszerűtlen üzem-
be helyezésből,  nem rendeltetésszerű haszná-
latból, nem megfelelő környezeti körülmények 
közötti üzemeltetésből, nem megfelelő anya-
gok feldolgozásából, vegyi, elektrokémiai vagy 
elektromos behatásokból, nem rendeltetéssze-
rű üzemeltetési körülményekből, nem megfe-
lelő hálózati feszültésgről és/vagy frekvenciá-
ról történő üzemeltetesből, túlterhelésből vagy 
nem rendszeres és/vagy nem megfelelő karban-
tartásból és/vagy tisztításból adódnak;

•	 olyan meghibásodások esetén, amelyek nem 
eredeti Wagner alkatrészek, kiegészítők vagy 
tartozékok használatára vezethetőek vissza;

•	 ha a Terméken módosításokat vagy átalakításo-
kat eszközöltek;

•	 ha a Termék azonosítószáma hiányos, érvény-
telen vagy nem kiolvasható;

•	 ha a Terméken nem arra kifejezetten feljo-
gosított személy javítást kísérelt meg;

•	 olyan hibák esetén, amelyek a Termék fontos 
működési paramétereit nem vagy csak kismér-
tékben befolyásolják (jelentéktelen hibák);

•	 olyan Termékek esetén, amelyeket részben vagy 
teljesen szétszereltek.

5. Kiegészítő szabályozás
A fenti felelősségvállalás csak olyan Termékekre ér-
vényesíthető, amelyeket az EU, a FÁK vagy Ausztrá-
lia területén első alkalommal arra feljogosított szak-
kereskedésből vásároltak és a vásárlás országában 
került felhasználásra.
Amennyiben az ellenőrzésünk azt állapítja meg, 
hogy az eset nem számít jótállási igénynek, a ja-
vítást a felhasználó költségére végezzük el.
A fentiek a teljeskörűen szabályozzák a szavatossági 
és jótállási felelősségvállalásunkat. További igények 
érvényesítését, beleértve de nem kizárólagosan a 
járulékos károk és veszteségek érvényesítését, a fe-
lelősségvállalásunk köréből kizárjuk és teljes mér-
tékben elutasítjuk.

Hulladékkezelés
Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól szóló 2002/96/EK EU irányelv és az an-
nak megfelelő nemzeti jogszabályi előírások szerint ezt a készüléket nem szabad háztartá-
si hulladékként kezelni, hanem gondoskodni kell arról, hogy környezetvédelmi szempontból 
megfelelően ártalmatlanításra kerüljön.
Ezt a WAGNER készüléket vagy megfelelő hulladékgyűjtő ponton adhatja le, vagy a WAGNER 
kereskedelmi kirendeltségei ártalmatlanításra átveszik Öntől.

Jogi nyilatkozat
A jelen használati utasítás a J.Wagner Gmbh. készlülék használati utasításának 5/2014 0558 975L kiadása 
alapján készült. A fordítás és a magyar nyelvű szöveg, valamint a megszerkesztett kiadmány a DINOCOOP 
Kft. tulajdona, amelynek részben vagy egészben történő másolása vagy felhasználása a DINOCOOP Kft. 
előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos. A tévedések és a műszaki tartalom megváltoztatásásnak joga 
fenntartva.
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