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 2. Przeznaczenie urz¹dzenia
Agregat do malowania natryskowego DED7421 jest produktem zaprojektowanym  do rozpylania 

.

Elektronarzêdzie mo¿e wspó³pracowaæ z  dyszami o ró¿nym wymiarze. Sposób  postêpowania  
szczegó³owo  opisano  w dalszej czêœci Instrukcji. 
 

  3. Ograniczenia u¿ycia
 Agregat  mo¿e byæ u¿ytkowany tylko zgodnie z zamieszczonymi poni¿ej “Dopuszczalnymi warunkami pracy”.

W konstrukcji i budowie urz¹dzenia nie przewidziano zastosowania agregatu do celów 
zarobkowych/profesjonalnych. Urz¹dzenie przeznaczone jest wy³¹cznie dla majsterkowiczów lub do u¿ytku 

 lakierów na 
bazie:  wody, substancji ochronnych do drewna, substancji gruntuj¹cych metal   Farb lateksowych, emalii olejnych, 
emalii akrylowych, alkidowych jak równie¿ bejc i innych pow³ok nieœciernych  przeznaczonych do malowania 
technik¹ natryskow¹ ( tabela 1). 

Nie mo¿na u¿ywaæ elektronarzêdzia do rozpuszczalników o temp. zap³onu ni¿szej ni¿ 21°C, ³ugu, substancji 
zawieraj¹cych kwasy, substancji zawieraj¹cych  obce materia³y.

DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY

S1 praca ci¹g³a.

domowego. 
Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynnoœci obs³ugowe nie

 opisane w Instrukcji Obs³ugi bêd¹ traktowane za bezprawne i powoduj¹ natychmiastow¹ utratê Praw 
Gwarancyjnych. U¿ytkowanie elektronarzêdzia niezgodne z przeznaczeniem lub Instrukcj¹ Obs³ugi spowoduje 
natychmiastow¹ utratê Praw Gwarancyjnych.

 

Dyrektor Techniczny
mgr in¿   Waldemar £abudzki
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 1.  DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE dla partii: 11300001-11300700
 DEDRA EXIM Sp z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8, deklaruje z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e:
Maszyna:  Agregat malarski Nr katalogowy: DED7421
Funkcja: Patrz Instrukcja Obs³ugi
Rok produkcji: 2013
do której odnosi siê niniejsza deklaracja spe³nia wymagania Dyrektyw WE (EC):

  w sprawie zbli¿enia przepisów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych kompatybilnoœci elektromagnetycznej 
(Electromagnetic compatibility) 

2006/42/EC   w sprawie zbli¿enia przepisów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych maszyn (Machinery  safety)

  
oraz wymagania zasadnicze w RP: 
Dz. U.2007 nr 82 poz. 556     

Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych
     wymagañ dla maszyn

Zastosowane normy zharmonizowane: 

Pruszków  2013-01-01
Deklaracja zgodnoœci WE traci swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli maszyna zostanie 
zmieniona,przebudowana lub jest u¿ytkowana niezgodnie z Instrukcj¹ Obs³ugi.   
Osoba upowa¿niona do sporz¹dzania deklaracji zgodnoœci:
kierownik dzia³u technicznego i serwisu:  Grzegorz Ratyñski -
DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

2004/108/EC
co  potwierdzono certyfikatem nr.

AE 50205173  wydanym przez TÜV Rheinland LGA Product Safety GmbH Tillystrasse 2  - 90431 
Nurenberg

co potwierdzono certyfikat nr. AM 50166966, wydanym przez TÜV Rheinland LGA Product 
Safety GmbH Tillystrasse 2  - 90431 Nurenberg

Dz. U.2008 nr 199 poz. 1228 

EN 12621:2006 ; EN 60204-1:2006 

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnoœci elektromagnetycznej
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 4. Dane Techniczne
DED7421

Napiêcie pracy  230 V / 50Hz                   
Znamionowa moc pobierana 650W             
Ciœnienie robocze max. 220 bar           
Wydajnoœæ rozpylania max. 1,1 l/min                   
D³ugoœæ przewodu eleastycznego
Max. lepkoœæ medium 110s

2Poziom drgan zmierzony na rekojeœci 2,4 m/s
Emisja ha³asu:

Poziom ciœnienia dYwieku LPA 75 dB (A)
Poziom mocy dYwieku LWA 95 dB (A)

Waga 7 kg
Klasa ochrony IP23
  

7,5 m

 5. Bezpieczeñstwo pracy
U rosimy  o dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ tego rozdzia³u, celem maksymalnego 

ograniczenia mo¿liwoœci powstania urazu, b¹dŸ wypadku spowodowanego niew³aœciw¹ obs³ug¹ lub 
nieznajomoœci¹ Przepisów Bezpieczeñstwa Pracy.
   

1. Urz¹dzenie mo¿e u¿ytkowaæ osoba, która dok³adnie zapozna³a siê i zrozumia³a  treœæ Instrukcji Obs³ugi.
2. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia jeœli zosta³o ono uszkodzone w czasie transportu, przenoszenia lub pracy.
3. W czasie pracy nale¿y stosowaæ œrodki ochrony osobistej (okulary ochronne, odzie¿ ochronn¹, maskê chroni¹c¹ drogi 
oddechowe, rêkawice) zalecane przez producenta rozpylanego medium .
 4. Maszyna jest  niebezpieczna dla dzieci, dlatego nale¿y do³o¿yæ szczególnej troski,by urz¹dzenie by³o absolutnie niedostêpne 
dla dzieci.
5. Ka¿dorazowo przed rozpoczêciem pracy, sprawdzaæ stan techniczny koñcówek roboczych urz¹dzenia. W przypadku 
wykrycia uszkodzeñ nie uruchamiaæ elektronarzêdzia - zastosowaæ koñcówkê robocz¹ woln¹ od wad.
6. W przypadku kontaktu  substancji chemicznej  rozpylanej pod ciœnieniem z ran¹ nale¿y bezwzglêdnie zasiêgn¹æ porady 
lekarskiej ( istnieje mo¿liwoœæ przenikniêcia substancji do organizmu).
7. Aby unikn¹æ powa¿nych obra¿eñ, nigdy nie kierowaæ pistoletu na siebie ani ¿adn¹ inn¹ osobê.  
 8. Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta i unikaæ zagro¿eñ mog¹cych spowodowaæ po¿ar.
 9. Nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie oryginalnych czêœci  zamiennych.
10. Przy czyszczeniu urz¹dzenia zachowaæ ostro¿noœæ. Wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie nale¿y wykonywaæ przy 
wy³¹czonej wtyczce.
 11. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na utrzymywanie urz¹dzenia w czystoœci. 
12. Przewód sieciowy musi byæ czysty, bez pêkniêæ izolacji, zniszczonej wtyczki. Nie przestrzeganie tych wytycznych mo¿e byæ 
przyczyn¹ pora¿enia pr¹dem lub zniszczenia urz¹dzenia. 
13. Rozpylaæ w miejscu o odpowiedniej wentylacji, aby zapobiec zagro¿eniom zdrowotnym i po¿arowym.
14. Przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa dla nanoszonego materia³u.
15. Nie u¿ywaæ paliw do czyszczenia urz¹dzenia.

przejmie p

6.Przygotowanie do pracy
 Monta¿
Sk³adanie wykonujemy przy wyci¹gniêtej wtyczce z gniazda pr¹dowego.

W celu przygotowania urz¹dzenia do pracy nale¿y po³¹czyæ agregat pompuj¹cy z pistoletem za pomoc¹ przewodu 
elastycznego o d³ugoœci 7,5 metrów oraz  upewniæ siê czy obejma zaciskowa (cybant) jest dok³adnie zamocowana na rurze 
zasysaj¹cej ze smokiem.
Obejma zaciskowa powinna byæ mocno zaciœniêta by rura ze smokiem zaci¹gaj¹cym œciœle przylega³a do króæca.
 Nastêpnie nale¿y upewniæ siê, czy elastyczna rurka odp³ywowa zamocowana jest stabilnie i œciœle przylega do króæca.
Przewód elastyczny nale¿y wkrêciæ za pomoc¹ klucza M19 w przedni¹ czêœæ agregatu (ry s . 2) . Drugi koniec wê¿a przykrêcamy 
do pistoletu za pomoc¹ kluczy M19 (rys. 3). Wszystkie czêœci urz¹dzenia nale¿y dokrêciæ maksymaln¹ si³¹ by zapobiec 
nieszczelnoœciom.     
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  8. U¿ytkowanie urz¹dzenia
Przygotowanie powierzchni do malowania

Przed rozpoczêciem malowania nale¿y pamiêtaæ o przygotowaniu powierzchni, któr¹ nale¿y oczyœciæ. Powierzchnia ta 
powinna zostaæ umyta i wysuszona. Nie malowaæ na powierzchniach t³ustych. W przypadku, gdy powierzchnia jest g³adka 
nale¿y j¹ zmatowiæ (np. drobnym papierem œciernym) nastêpnie nale¿y usun¹æ py³.

Medium
Urz¹dzenie przystosowane jest do malowania substancjami :

- Bejce, substancje ochronne do drewna (bez rozcieñczania)
- Lakiery na bazie  wody, substancje do gruntowania (z rozcieñczeniem wg zaleceñ producenta) 
- E

Ka¿dy producent ustala procentowo dopuszczaln¹ iloœæ dodania rozcieñczalnika. 

Przed rozpoczêciem malowania nale¿y przeprowadziæ próbê na kartonie, tekturze, sklejce itp.. !

Tabela 1. Tabela zastosowañ 

malii olejno-ftalowych, emalii akrylowych przeznaczonych do malowania technik¹ natryskow¹ (wg zaleceñ producenta)
- Farb lateksowych, emalii olejnych,  alkidowych jak równie¿ bejc i innych pow³ok nieœciernych  przeznaczonych do 
malowania technik¹ natryskow¹ (wg zaleceñ producenta). 

  7. Pod³¹czenie do sieci
Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia  upewniæ siê, czy napiêcie zasilania odpowiada podanej na tabliczce znamionowej 

wartoœci. Sprawdziæ czy w³¹cznik urz¹dzenia znajduje siê w pozycji wy³¹czonej (0). Instalacja zasilaj¹ca maszynê powinna byæ 
 2

wykonana przewodem miedzianym o minimalnym przekroju co najmniej 1,5mm , powinna byæ poprowadzona od bezpiecznika o 
wartoœci 10 A. Musi spe³niaæ warunki przepisów bezpieczeñstwa u¿ytkowania. Instalacja musi byæ wyposa¿ona w przewód 
ochronny.
W przypadku korzystania z przed³u¿aczy nale¿y zwróciæ uwagê, by przekrój ¿y³y by³  co najmniej  taki  jak podano wy¿ej oraz, by 
funkcjonowa³o uziemienie. W czasie pracy przewód nale¿y tak u³o¿yæ by nie by³ nara¿ony na przeciêcie. Nie u¿ywaæ 
uszkodzonych przed³u¿aczy. Okresowo nale¿y sprawdzaæ stan techniczny kabla zasilaj¹cego i przed³u¿acza. 

rys. 2 rys. 3



Malowanie
Przed przyst¹pieniem do ka¿dej czynnoœci nale¿y upewniæ siê czy pistolet natryskowy jest zabezpieczony. Pistolet jest 
zabezpieczony, gdy zabezpieczenia tworzy k¹t 90° ze spustem.
Przed przyst¹pieniem do malowania zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi pistoletu!!!
Wszystkie nowe agregaty s¹ testowane i przepompowywane za pomoc¹ specjalnego p³ynu, który ma na celu zapobiec korozji 
podczas transportu. Je¿eli agregat by³ ju¿ u¿ywany w uk³adzie mo¿e pozostawaæ medium czyszcz¹ce. Niezale¿nie czy agregat 
by³ u¿ywany czy nie, przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y przepompowaæ resztki medium.  W tym celu nale¿y przygotowaæ 
pojemnik z farb¹ (a) oraz pusty pojemnik (b) (rys. 4). Przewód ss¹cy ze smokiem umieœciæ w pojemniku z farb¹, a rurkê 
odp³ywow¹ w pustym pojemniku. Pokrêt³o nastawy ciœnienia ustawiæ w pozycji maxymalnej, a prze³¹cznik PRIME/SPRAY w 
pozycji PRIME (ustawienie wajchy w dó³, rys. 5). Nastêpnie pod³¹czyæ urz¹dzenie do Ÿród³a zasilania i w³¹czyæ urz¹dzenie 
(pozycja ON).
Urz¹dzenie zacznie zasysaæ farbê poprzez w¹¿ ss¹cy do pompy i wypompowywaæ j¹ poprzez rurkê odp³ywow¹. Urz¹dzenie 
pozostawiæ w³¹czone do czasu wypompowania p³ynu testowego i pojawienia siê farby wypompowanej przez rurkê odp³ywow¹. 
Po zakoñczeniu wy³¹czyæ urz¹dzenie i umieœciæ rurkê odp³ywow¹ w pojemniku z farb¹.

Nastêpnym krokiem przed przyst¹pieniem do malowania jest oczyszczenie wê¿a oraz pistoletu. 
Ustawiæ prze³¹cznik PRIME/SPRAY w pozycji PRIME (ustawienie wajchy w dó³, rys. 5). Os³ona wylotowa  dyszy (patrz 
instrukcja pistoletu) powinna zostaæ zdemontowana. Nastêpnie nale¿y skierowaæ pistolet do pustego pojemnika i nacisn¹æ 
spust (rys.6).
UWAGA!!! W przypadku u¿ycia farb na bazie olejów pistolet nale¿y uziemiæ. RÊCE NALE¯Y TRZYMAÆ Z DALA OD 
WYTRYSKIWANEJ FARBY.
W³¹czyæ agregat (ON) i przekrêciæ prze³¹cznik PRIME/SPRAY do pozycji SPRAY (ustawienie wajchy w bok, rys. 7). Trzymaæ 
wciœniêty spust pistoletu do momentu ca³kowitego wypompowania powietrza, wody lub materia³u znajduj¹cego siê w wê¿u. 
UWAGA!!! Je¿eli prze³¹cznik PRIME/SPRAY znajduje siê w  pozycji SPRAY w wê¿u panuje wysokie ciœnienie, do momentu 
gdy prze³¹cznik PRIME/SPRAY zostanie przestawiony do pozycji PRIME.
Nastêpnie zwolniæ spust i prze³¹czyæ PRIME/SPRAY do pozycji PRIME i wy³¹czyæ agregat (OFF). Za³o¿yæ os³onê wylotow¹ dyszy 
pistoletu.

Po wykonaniu wstêpnych czynnoœci przygotowawczych, nale¿y upewniæ siê czy przewód nie jest uszkodzony i przyst¹piæ do 
malowania.
Aby rozpocz¹æ malowanie nale¿y w³¹czyæ urz¹dzenie (ON) i przekrêciæ prze³¹cznik PRIME/SPRAY do pozycji SPRAY 
(ustawienie wajchy w dó³, rys. 7), uprzednio umieszczaj¹c przewód ss¹cy i wylotowy w pojemniku z farb¹. Pokrêt³o nastawy 
ciœnienia ustawiæ w pozycji maxymalnej. W¹¿ podaj¹cy farbê do pistoletu powinien zacz¹æ drgaæ i zesztywnieæ pod dzia³aniem 
ciœnienia wpompowanej farby. Silnik pompy powinien pracowaæ do momentu uzyskania w wê¿u ¿¹danego ciœnienia. Silnik 
pracuje w automatycznym trybie cykli w³¹czony / wy³¹czony zale¿nym od ciœnienia w wê¿u. By uzyskaæ zadowalaj¹ce krycie 
farby nale¿y regulowaæ pokrêt³em ciœnienia (rys. 8).
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a b
rys. 4 rys. 5 rys. 6

rys. 7 rys. 8

Poprawne krycie

Nieprawid³owe krycie
(zbyt niskie ciœnienie,
zapchana dysza)

PRIME

SPRAY
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 9. Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe

Szkody powsta³e w wyniku nieczyszczenia, nieprawid³owego czyszczenia pistoletu natryskowego oraz 
agregatu nie s¹ objête œwiadczeniami gwarancyjnymi. 

Czyszczenie 
Aby oczyœciæ agregat nale¿y zabezpieczyæ pistolet, oraz odkrêciæ os³onê wylotow¹ dyszy. Zanurzyæ koñcówkê ss¹c¹ w 
pojemniku uprzednio nape³nionym odpowiednim p³ynem czyszcz¹cym (informacje na temat mycia I czyszczenia farby nale¿y 
odczytaæ z tabliczki informacyjnej znajduj¹cej siê na opakowaniu farby) (rys.9). Ustawiæ pusty pojemnik obok pojemnika z 
substancj¹ czyszcz¹c¹. Odbezpieczyæ pistolet I oprzeæ o rant pojemnika z materia³em, który by³ u¿ywany do malowania. 
Kieruj¹c wylot pistoletu do œrodka pojemnika, wcisn¹æ spust, a nastêpnie w³¹czyæ agregat (ON) I przestawiæ prze³¹cznik 
PRIME/SPRAY na pozycjê SPRAY w celu oczyszczenia wê¿a z resztek medium (rys. 10).

rys. 9 rys. 10

Gdy pistolet zostanie oczyszczony z pozosta³oœci medium I pojawi siê substancja czyszcz¹ca, nale¿y przenieœæ I skierowaæ 
pistolet nad pusty pojemnik ci¹gle przytrzymuj¹c wciœniêty spust pistoletu (rys. 11).
UWAGA!!! Uziemiæ pistolet je¿eli substancja czyszcz¹ca jest ³atwopalna.
Trzymaæ wciœniêty spust do momentu gdy p³yn czyszcz¹cy wylatuj¹cy z pistoletu nie bêdzie posiada³ widocznych zabrudzeñ od 
farby. Po zakoñczonym czyszczeniu przekrêciæ prze³¹cznik PRIME/SPRAY do pozycji PRIME oraz wcisn¹æ spust pistoletu by 
upewniæ siê czy w wê¿u nie znajduje siê ciœnienie.
Aby oczyœciæ przewody zaci¹gaj¹cy I odp³ywowy, nale¿y zabezpieczyæ pistolet oraz wy³¹czyæ agregat (OFF), a nastêpnie 
odkrêciæ oba przewody I oczyœciæ je odpowiednim p³ynem czyszcz¹cym, nie zapominaj¹c o dok³adnym oczyszczeniu filtra 
(smoka) na koñcu przewodu zaci¹gaj¹cego.

rys. 11 rys. 12
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Po oczyszczeniu przewodów nale¿y ponownie wkrêciæ je do agregatu 
upewniaj¹c siê, czy po pod³¹czeniu nie ma nieszczelnoœci (rys. 12). 
Umieœciæ oba przewody w pojemniku ze œwie¿ym p³ynem czyszcz¹cym, 
przestawiæ prze³¹cznik PRIME/SPRAY do pozycji PRIME I w³¹czyæ agregat 
(ON) (rys.13). Pozostawiæ agregat przepompowuj¹cy p³yn czyszcz¹cy 
przez 2-3 minut, a nastêpnie wy³¹czyæ agregat (OFF). Je¿eli do malowania 
u¿ywana by³a farba na bazie oleju po oczyszczaniu nale¿y przepompowaæ 
uk³ad czyst¹ wod¹.
Nastêpnym krokiem jest oczyszczenie pistoletu – patrz instrukcja pistoletu.

rys. 13
Przechowywanie przez czas krótszy ni¿ 16 godzin
 Przechowywanie przez czas krótszy ni¿ 16 godzin odnosi siê tylko, gdy do malowania u¿ywane by³y farby latexowe. W innym 
wypadku np. U¿ycie farb na bazie olejów nale¿y przeprowadziæ pe³ne czyszczenie.
Zabezpieczyæ pistolet, prze³¹czyæ PRIME/SPRAY do pozycji PRIME, nastêpnie wy³¹czyæ agregat (OFF) I od³¹czyæ od Ÿród³a 
zasilania. Do pojemnika z farb¹ wlaæ powoli pó³ szklanki wody, by woda pozosta³a na wierzchu farby. Zapobiegnie to wysychaniu 
farby. Pistolet nale¿y zawin¹æ w mokr¹ szmatkê I umieœciæ w plastikowej siatce (rys. 14). Zawi¹zaæ szczelnie siatkê. Umieœciæ 
ca³oœæ w bezpiecznym miejscu z dala od s³oñca.
By rozpocz¹æ ponown¹ pracê nale¿y wyj¹æ pistolet z plastikowej siatki I wymieszaæ dok³adnie wodê z farb¹ (rys. 15). Prze³¹czyæ 
dŸwignie PRIME/SPRAY do pozycji PRIME, pod³¹czyæ agregat do Ÿród³a zasilania i w³¹czyæ (ON). Nastêpnie prze³¹czyæ dŸwignie 
PRIME/SPRAY do pozycji SPRAY oraz wykonaæ testowe malowanie.

rys. 14 rys. 15

10. Zalecane  akcesoria
DED7440 - pistolet malarski;
DED7444-415 - dysza typ 415;
DED7444-515 - dysza typ 515;
DED7444-517 - dysza typ 517;
DED7445 - os³ona wylotowa dyszy; 
DED7446-60 - filtr do pistoletu 60 oczek/cal; 
DED7446-100 - filtr do pistoletu 100 oczek/cal; 
DED7447-07 - w¹¿ przy³¹czeniowy 7,6 m..; 
DED74211 - zestaw naprawczy; 

rys. 16

Odblokowywanie kulki zaworu
 W przypadku gdy agregat nie zostanie dok³adnie oczyszczony, mo¿e 
pojawiæ siê problem z ponownym uruchomieniem maszyny. Ta sytuacja 
pojawia siê w momencie gdy kulka zaworu zwrotnego agregatu, 
przyklei siê do obudowy zaworu. 
By rozpocz¹æ ponown¹ pracê nale¿y odblokowaæ kulkê. Pod zaworem 
zwrotnym znajdujê siê cyngiel, który s³u¿y do tego celu (rys. 16). 
Nale¿y kilkukrotnie odci¹gn¹æ cyngiel, a nastêpnie swobodnie puœciæ 
by uderzy³ w kulkê.

kulka zaworu

cyngiel

Wymiana pierœcieni uszczelniaj¹cych t³ok
 Zaleca siê wymianê pierœcieni uszczelniaj¹cych t³okpo 25 godzinach 
pracy agregatu. Wymienne pierœcienie uszczelniaj¹ce wchodz¹ w sk³ad 
kompletacji urz¹dzenia (patrz zdjêcie 14 str. 10 punkt #2). Instrukcja 
wymiany pierœcieni patrz punkt 14. Wymiana zestawu naprawczego 
(str. 9, 10)
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 12.Kompletacja agregatu hydrodynamicznego
Model: DED7421
1. Urz¹dzenie g³ówne    - 1 szt.
2.Pistolet lakierniczy - 1 szt.
3.W¹¿ ciœnieniowy   - 1 szt.        
4.Dysza - 1 szt.
5.Rura ss¹ca ze smokiem - 1 szt.
6.Kubek + œruba monta¿owa - 1 szt.

 
Agregat zaci¹ga farbê, 
ale ciœnienie spada po
naciœniêciu spustu
 

  
 
 
 
 

 
Dysza jest zu¿yta

Smok zaci¹gaj¹cy farbê jest zapchany

Filtr w pistolecie jest zapchany

Przewód zaci¹gaj¹cy jest zbyt 
luŸno zamocowany

 
 
 

 
Wymieniæ dyszê w pistolecie

Oczyœciæ i udro¿niæ smok

Wymieniæ filtr w pistolecie

Oczyœciæ przewód i króciec przy³¹czeniowym,
dok³adnie dokrêciæ przewód

 

 

Zamonotwana dysza
cieknie
 

  
 
 
 
 

Dysza jest zu¿yta

Dysza zosta³a zamontowana niepoprawnie

 
 
 

Wymieniæ dyszê w pistolecie

Zamontowaæ poprawnie dysze 
(patrz instrukcja pistoletu)

 

 

Pistolet nie maluje
 

  
 
 
 
 

Dysza lub filtr pistoletu s¹ zapchane

Dysza zosta³a zamontowana niepoprawnie

 
 
 

Oczyœciæ dyszê i filtr w pistolecie

Zamontowaæ poprawnie dysze 
(patrz instrukcja pistoletu)

 

 

Agregat kryje niepoprawnie
 

  
 
 
 
 

Zbyt niskie ciœnienie

Pistolet lub smok zaci¹gaj¹cy s¹ zapchane

Przewód zaci¹gaj¹cy jest zbyt 
luŸno zamocowany

Dysza jest zu¿yta

Farba jest zbyt gêsta

 
 
 

Zwiêksz ciœnienie

Oczyœciæ filtr oraz smok

Oczyœciæ przewód i króciec przy³¹czeniowym,
dok³adnie dokrêciæ przewód

Wymieniæ dyszê w pistolecie

Rozrzedziæ farbê

 

 

 13.Uwagi koñcowe
W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane s¹ na zasadach podanych w Karcie Gwarancyjnej. Reklamowany 

produkt prosimy przekazaæ do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowi¹zany jest przyj¹æ reklamowany produkt), albo 
przes³aæ do Serwisu Centralnego DEDRA - EXIM na adres: DEDRA-EXIM Sp. z o.o.  05-800 Pruszków  ul. 3  Maja 8    
(Millenium Logistic Park hala A2).
    

Uprzejmie prosimy do³¹czyæ kartê gwarancyjn¹ wystawion¹ przez Importera. Bez tego dokumentu naprawa bêdzie 
traktowana jako pogwarancyjna. Posimy dok³adnie opisaæ rodzaj niesprawnoœci urz¹dzenia.
  

Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt nale¿y przes³aæ do Serwisu 
(koszty wysy³ki pokrywa u¿ytkownik).

7.Klucz ampulowy - 1 szt.
8. Filtr pistoletu - 2 szt.
9. Podk³adka dyszy -1 szt.
10. Szczoteczka -1 szt.
11. Pierœcienie uszczelniaj¹ce t³ok -5 szt.

 11. Samodzielne usuwanie usterek
PROBLEM
Agregat w³¹cza siê,
ale nie zaci¹ga farby
w pozycji PRIME 
 
 

  
 
 
 
 

PRZYCZYNA
Pojemnik z farb¹ jest pusty lub
przewód ss¹cy nie jest zanurzony
w farbie

Smok zaci¹gaj¹cy jest zapchany

Przewód zaci¹gaj¹cy jest zbyt 
luŸno zamocowany

Przewód zaci¹gaj¹cy jest zapchany

Rurka odp³ywowa jest zapchana

 
 
 

ROZWI¥ZANIE
Nape³niæ pojemnik, oraz zanurzyæ 
przewód w farbie

Oczyœciæ smok zaci¹gaj¹cy

Oczyœciæ przewód i króciec przy³¹czeniowym,
dok³adnie dokrêciæ przewód

Oczyœciæ dok³adnie przewód z pozosta³oœci 
zaschniêtej farby
Oczyœciæ dok³adnie przewód z pozosta³oœci 
zaschniêtej farby

 



 14. Wymiana zestawu naprawczego
Podczas pracy agregatu, pracuj¹ce czêœci typu: t³ok, uszczelki, pierœcienie itp.. nara¿one  s¹ na dzia³anie du¿ych si³ i ciœnieñ, co mo¿e 
spowodowaæ ich zu¿ycie. W tej sytuacji nale¿y niezw³ocznie dokonaæ wymiany zu¿ytych czêœci. Zalecane jest u¿ycie zestawu 
naprawczego o numerze DED74211.  

Zdjêcie 1. Zdjêcie 2.

2.Odkrêæ trzy œruby za pomoc¹ klucza imbusowego (patrz zdjêcie 3) a nastêpnie odci¹gn¹æ tyln¹ obudowê za pomoc¹
œrubokrêta (patrz zdjêcie 4). Odci¹gaj¹c obudowê uwa¿aæ by nie wyrwaæ kabli pod³¹czeniowych.

Zdjêcie 3. Zdjêcie 4.

3. Wykrêæ cztery œruby mocuj¹ce silnik kluczem ampulowym (patrz zdjêcie 5 oraz 6). 

Zdjêcie 5. Zdjêcie 6.

4. Delikatnie odci¹gn¹æ silnik uwa¿aj¹c by nie wyrwaæ ani nie uszkodziæ kabli pod³¹czeniowych (patrz zdjêcie 7). 
 

Zdjêcie 7.

1. Aby wymieniæ smok nale¿y mocno œcisn¹æ obejmê motylkow¹, a nastêpnie zsun¹æ j¹ w g³¹b wê¿a (patrz zdjêcie 1). 
Nastêpnie wysun¹æ smok z wê¿a i zamieniæ na nowy oraz naci¹gn¹æ obejmê motylkow¹.
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5.U¿ywaj¹c klucza #4 (patrz zdjêcie 14) odkrêciæ obudowê t³oka (patrz zdjêcie 8). Wyci¹gn¹æ obudowê z t³okiem, 
a nastêpnie wymieniæ dwie uszczelki #3 (patrz zdjêcie 14 oraz zdjêcie 9)

Zdjêcie 8. Zdjêcie 9.

6. By wymieniæ pierœcienie uszczelniaj¹ce t³ok #2 (patrz zdjêcie 14) nale¿y wysun¹æ t³ok, a nastêpnie wyci¹gn¹æ stare 
pierœcienie ze œrodka obudowy (patrz zdjêcie 10). Nastêpnie u³o¿yæ pierœcienie w sposób pokazany na zdjêciu 11.

Zdjêcie 10. Zdjêcie 11.

7.U¿ywaj¹c specjalnej platikowej nasadki #5 (patrz zdjêcie 14) zamontowaæ pierœcienie w obudowie t³oka w sposób 
pokazany na zdjêciu 12. Nastêpnie wsun¹æ t³ok i wkrêciæ obudowê t³oka zdjêcie 13.

Zdjêcie 12. Zdjêcie 13

Zdjêcie 14. 

#1

#2

#3

#4

#5
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15. Informacja dla u¿ytkowników o pozbywaniu siê 
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych 
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do³¹czonej do nich dokumentacji informuje, ¿e 
niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem z odpadami bytowymi. 
Prawid³owe postêpowanie w razie koniecznoœci utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku podzespo³ów polega 
na przekazaniu urz¹dzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie bêdzie przyjête bezp³atnie. Informacji o 
lokalizacji miejsc zbiórki zu¿ytego sprzêtu udzielaj¹ w³adze lokalne np. na swoich stronach internetowych .  

Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów i unikniêcie negatywnego wp³ywu 
na zdrowie i œrodowisko, które mo¿e byæ zagro¿one przez nieodpowiednie postêpowanie z odpadami.

Nieprawid³owa utylizacja odpadów zagro¿ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach 
lokalnych.

U¿ytkownicy  w krajach Unii Europejskiej
W razie koniecznoœci pozbycia siê urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowaæ siê z 

najbli¿szym punktem sprzeda¿y lub z dostawc¹, którzy udziel¹ dodatkowych informacji.

Pozbywanie siê odpadów w krajach poza Uni¹ Europejsk¹
       Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia siê niniejszego produktu prosimy skontaktowaæ siê z lokalnymi w³adzami   lub   ze   
sprzedawc¹   celem   uzyskania   informacji   o   prawid³owym   sposobie postêpowania.

Wyprodukowano dla:
DEDRA - EXIM Sp. z o.o.

05-800 PRUSZKÓW   ul. 3 Maja 8
Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779

e-mail info@dedra.com.pl
Serwis: wew. 129,165; serwis@dedra.com.pl

www.dedra.com.pl

Wszelkie prawa zastrze¿one. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obs³ugi we 
fragmentach albo w ca³oœci bez zgody DEDRA-EXIM zabronione



16. Rysunek z³o¿eniowy
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Dziêkujemy za dokonanie wyboru elektronarzêdzi DEDRA.

Zapraszamy do wypróbowania tak¿e innych naszych narzêdzi i elektronarzêdzi,  przeznaczonych 
do obróbki drewna, ceramiki i metalu.

Wœród nich znajd¹ Pañstwo miêdzy innymi:

! Pilarki tarczowe do drewna sto³owe, taœmowe,  rêczne oraz  k¹towe 600 W - 3000 W

! Strugarki gruboœciowe, wyrówniarki oraz strugi elektryczne rêczne

! Wyrzynarki przenoœne  i  rêczne oraz  frezarki

! Przecinarki do p³ytek ceramicznych z tarczami diamentowymi oraz  bruzdownice

! M³otowiertarki, wiertarki sto³owe i rêczne, wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe

! Przecinarki taœmowe do metalu oraz przecinarki œciernicowe

! Szlifierki k¹towe

! Wci¹gniki elektryczne

! Pi³y tarczowe do drewna z wêglikami spiekanymi oraz uniwersalne o œrednicach do 600 

mm

! Diamentowe pi³y tarczowe do ciêcia ceramiki oraz jej szlifowania o œrednicach 110 mm-350 

mm

! Diamentowe koronki do ceramiki

! Wycinacze otworów z nasypem wêglika wolframu oraz pilniki

! Otwornice do drewna

! Mieszaki do zapraw, tynków, klejów oraz farb

! Komplety kluczy, nasadek, koñcówek roboczych

! Wkrêtaki, kombinerki, szczypce, cêgi oraz nitownice

! Zestawy wierte³ do drewna, ceramiki i metalu

! Zestawy wierte³ oraz d³ut do m³otowiertarek

! Pi³y rêczne oraz brzeszczoty

! Miarki zwijane oraz sk³adane, no¿e

! Poziomnice, poziomnice laserowe, poziomnice wodne, ³aty murarskie

! No¿e do szk³a, przyssawki, oleje

! Torby narzêdziowe

! oraz wiele  innych narzêdzi  i  akcesoriów 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub bezpoœredni kontakt z nami. 
Wszelkich niezbêdnych informacji udziel¹ Pañstwu nasi pracownicy z dzia³ów  handlowego oraz 
technicznego. Do Pañstwa dyspozycji jest serwis  elektronarzêdzi  DEDRA z mo¿liwoœci¹ zakupu 
dowolnej czêœci zamiennej do wszystkich naszych maszyn.

W domu mo¿esz zrobiæ wszystko z nami 
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17. Schemat elektryczny
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DEDRA  EXIM  Sp. z o.o.   
05-800 Pruszków  ul. 3 Maja 8 
tel:  (+48 / 22)  73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779 
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl Karta Gwarancyjna

Pieczêæ sprzedawcy

Data i podpis  ................................................

Nr katalogowy:  DED 7421

Nazwa:  Agregat do malowania natryskowego
                       
 ..............................................................................
 

Numer seryjny:    .............................................

WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - u¿ytkowymi opisanymi  w  Instrukcji 
Obs³ugi. Udzielamy  gwarancji  na  okres 12 miesiêcy licz¹c od daty zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie. 
Gwarancja obowi¹zuje na ca³ym terenie  
    Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamacja winna byæ zg³oszona pisemnie w okresie trwania 
    gwarancji.
2. Obowi¹zki gwaranta wykonuje punkt sprzeda¿y.
3. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ usterki spowodowane wadliwymi materia³ami, nieprawid³owym

monta¿em, b³êdami wykonania. 
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym bêd¹ usuniête przez DEDRA-EXIM w terminie

ustalonym przez strony.
5. Produkt winien byæ dostarczony do punktu sprzeda¿y. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji

jest przedstawienie: 
- prawid³owo wype³nionej Karty Gwarancyjnej,
- dowód zakupu (ewentualnie jego kopia) z dat¹ sprzeda¿y jak w Karcie Gwarancyjnej,

6. Gwarancja nie obejmuje usterek powsta³ych w wyniku:
- u¿ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami  Instrukcji Obs³ugi,
- u¿ytkowania urz¹dzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych
- przeci¹¿enia urz¹dzenia, prowadz¹cego do uszkodzenia silnika lub elementów  przek³adni mechanicznej,
- dokonywania napraw przez osoby nieupowa¿nione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeñ mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych si³ami i 

czynnikami zewnêtrznymi,
- uszkodzeñ bêd¹cych nastêpstwem: monta¿u niew³aœciwych czêœci lub osprzêtu, stosowania niew³aœciwych 

smarów, olejów, œrodków konserwuj¹cych
7. Gwarancji nie podlegaj¹ czêœci ulegaj¹ce naturalnemu zu¿yciu w czasie eksploatacji:

bezpieczniki  termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty  narzêdziowe,
akumulatory, koñcówki  robocze  elektronarzêdzi (pi³y  tarczowe,  wiert³a,  frezy,  itp.).

8. Tabliczka znamionowa urz¹dzenia powinna byæ czytelna. Reklamowany egzemplarz nale¿y
dok³adnie zabezpieczyæ przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to mo¿liwe dostarczyæ w
oryginalnym opakowaniu. 

Warunki gwarancji s¹ mi znane, co potwierdzam w³asnorêcznym podpisem:

.........................................                                ...............................................
      data i miejsce                                                     podpis kupuj¹cego

Oœwiadczenie Nabywcy
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Gwarancja na sprzedany towar  nie wy³¹cza,  nie ogranicza ani  nie zawiesza  uprawnieñ kupuj¹cego  wynikaj¹cych
 z niezgodnoœci towaru z umow¹.
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