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  الطرازات

   
  VAC  الطراز

233962 233961 233960 Ultra 395   
  826014 Ultimate Nova 395   

233968 233967 233966 Ultra 495   
826019 826018 826017 Super Nova 495   
234435 234490  Ultra 595   
826046 826052  Super Nova 595 120 
249914 249913 249911 Ultra Max II 490   
825036 825029 825028 Ultimate MX II 490   
249917 249916 249915 Ultra Max II 495   
825039 825038 825037 Ultimate MX II 495   
249919 249918  Ultra Max II 595   
825045 825046  Ultimate MX II 595   

  233955 ST Max 395 Hopper   
 258662 234176 ST Max 395   

233971 233970 233956 ST Max 495   
244437 248661  ST Max 595 230 CEE 

  253011 ST Max II 490 Hopper   
253013 253012 249926 ST Max II 490   
249978 253014 249928 ST Max II 495   
249930 253015  ST Max II 595   

  223963 ST Max 395   
233975  233957 ST Max 495   
244436   ST Max 595 230 

  249927 ST Max II 490 أوروبا  
249979  249929 ST Max II 495   
249931   ST Max II 595   

  223972 ST Max 395   
233975  233973 ST Max 495   
244436   ST Max 595 110بريطانيا  

  249935 ST Max II 490   
249980  249936 ST Max II 495   
249937   ST Max II 595   

  234180 Ultra 395   
234182 234181 234183 Ultra 495   
244439 248660  Ultra 595 230آسيا   

  249932 Ultra Max II 490   
253105 253104 249933 Ultra Max II 495   
249934 253107  Ultra Max II 595   

 233974 234186 Ultra 495 100 
 253106 249938 Ultra Max II 495 اليابان  

 



 تحذيرات
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  تحذيرات
صًصا في صفحات عالوة على ذلك، يمكن العثور على تحذيرات أآثر تخ .على األرض وصيانتهوضعه فيما يلي تحذيرات عامة متعلقة بإعداد هذا الجهاز واستخدامه و

عند ظهور هذه الرموز في الدليل، برجاء الرجوع إلى هذه الصفحات  .تشير الرموز الواردة في صفحات الدليل إلى تحذيرات عامة .هذا الدليل حسبما يستدعي األمر
  .للحصول على وصف خطر معين

  تحذير
  

  

  

  خطر الحريق واالنفجار
للمساعدة على منع حدوث  .ة الدهان والمواد المذيبة، في منطقة العمل إلى االشتعال أو االنفجارقد تؤدي األبخرة القابلة لالشتعال، مثل أبخر

  :حريق أو انفجار
 .استخدم الجهاز في منطقة جيدة التهوية فقط  •
قوس (تخلص من آل مصادر اإلشعار، مثل الكشافات والسجائر والمصابيح الكهربائية المحمولة واألغطية المصنوعة من البالستيك  •

 ).إستاتيكي محتمل
عند استخدام سائل قابل لالشتعال في أو بالقرب من الرشاش لشطفه أو تنظيفه، ابق الرشاش بعيًدا األبخرة  .تولد الرشاشات الشرارات •

 .على األقل)  أمتار6( قدًما 20المتفجرة بمقدار 
 .البنزين.اد المذيبة وقطع قماش واحرص دوًما على أن تكون منطقة العمل خالية من الحطام، بما في ذلك المو •
 .ال تقم بتوصيل أو فصل أسالك الكهرباء أو ال تقم بتشغيل أو إيقاف تشغيل أثناء وجود األبخرة القابلة لالشتعال •
 .الوضع على األرضاقرأ إرشادات  .قم بوضع الجهاز على األرض والكائنات الموصلة للكهرباء في منطقة العمل •
ال تستخدم الجهاز إال إذا قمت بتحديد المشكلة  .قم بإيقاف التشغيل على الفورتاتيكية أو الشعور بصدمة آهربائية، في حالة حدوث إشارة إس •

 .وتصحيحها
 .احتفظ بطفاية الحرائق في منطقة العمل •

 

  خطر اإلصابة بصدمة آهربائية
  . إلى حدوث صدمة آهربائيةقد يؤدي وضع الجهاز على األرض أو إعداده أو استخدامه بشكل غير صحيح

 .قم بإيقاف التشغيل وافصل سلك الطاقة قبل صيانة الجهاز •
 .استخدم مآخذ التيار الكهربائي األرضية فقط •
 .استخدم أسالك التوصيل ثالثية األسالك فقط •
 .تأآد من عدم لمس الشعب األرضية للرشاش وأسالك التوصيل •
 .ُيحفظ بالداخل .ال تعرضه لألمطار •

 

  

  البشرةب ثقخطر 
قد يبدو ذلك آما لو آان  .قد تتسبب المادة السائلة عالية الضغط من المسدس أو تسربات الخرطوم أو المكونات المتمزقة في ثقب البشرة

  .سارع للحصول على العالج الجراحي على الفور .جرًحا بسيًطا، لكنها إصابة في غاية الخطورة قد يؤدي إلى البتر
 .ي شخص أو أي جزء من الجسدال توجه المسدس تجاه أ •
 .ال تضع يديك على طرف الرش •
 .ال توقف أو تسد التسرب بيديك أو بجسدك أو بقفار أو بقطعة قماش •
 .قم بتشغيل قفل التشغيل أثناء عدم الرش •
 . الوارد في هذا الدليل، عندما توقف الرش وقبل تنظيف الجهاز أو فحصه أو صيانتهإجراء تخفيف الضغطاتبع  •
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  خطر إساءة استخدام الجهاز
  .يمكن أن تؤدي إساءة االستخدام إلى الوفاة أو إصابة خطيرة

 . في آل أدلة األجهزةالبيانات الفنيةاقرأ  .ال تتجاوز الحد األقصى لتقدير ضغط العمل أو درجة الحرارة ألقل مكون نظام مقدر •
اقرأ تحذيرات الشرآة  .في آل أدلة األجهزةالبيانات الفنية اقرأ  .اء الجهاز الرطبةاستخدم المواد السائلة والمواد المذيبة المتوافقة مع أجز •

 . من الموزع أو بائع التجزئةMSDSللحصول على معلومات آاملة حول المادة، اطلب  .المصنعة للمواد المذيبة والمواد السائلة
 . األصلية فقطGracoمزقة على الفور بقطع غيار قم بإصالح أو استبدال األجزاء التالفة أو الم .افحص الجهاز يومًيا •
 .ال تقم بتغيير أو تعديل الجهاز •
 . للحصول على المعلوماتGracoاتصل بموزع  .استخدم الجهاز للغرض المخصص له فقط •
 .ح الساخنةابعد الخراطيم والكبالت بعيًدا عن المناطق التي يكثر السير فيها أو الحواف الحادة أو األجزاء المتحرآة أو األسط •
 .ال تقم باللي أو الثني المفرط للخراطيم أو استخدم الخراطيم لسحب الجهاز •
 .التزم بكل قوانين السالمة المعمول بها •
 .ابق األطفال والحيوانات بعيًدا عن منطقة العمل •
 .ال تقم بتشغيل الوحدة عندما تكون متعًبا أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول •

 

  نيوم المضغوطةخطر أجزاء األلمو
أو المواد السائلة أو المواد المذيبة الهيدروآربونية المهلجنة األخرى التي /أو آلوريد الميثيلين و/ثالثي آلورو اإليثان و-1،1،1ال تستخدم 

ر وانفجار قد يؤدي مثل هذا االستخدام إلى رد فعل آيميائي خطي .تحتوي على مثل هذه المواد المذيبة في جهاز األلمونيوم المضغوطة
  .أو تلف الجهاز/أو اإلصابة الخطيرة و/الجهاز مما قد يتسبب في الوفاة و

 

  خطر األبخرة أو المواد السائل السامة
  .يمكن أن تؤدي األبخرة أو المواد السائلة السامة إلى إصابة خطيرة أو الوفاة إذا تم رشه في العينين أو على البشرة أو تم تنشقه أو تم بلعه

 . لمعرفة األخطار الخاصة للمواد السائلة المستخدمةMSDSاقرأ  •
 .احتفظ بالمادة السائلة الخطيرة في الحاويات المعتمدة وتخلص منها وفًقا لإلرشادات المعمول بها •

 

  جهاز وقائي شخصي
ى حمايتك من اإلصابة الخطيرة، يجب أن ترتدي جهاز وقائي مناسب عند تشغيل أو صيانة أو عند وجودك في منطقة تشغيل الجهاز للمساعدة عل

  :يتضمن هذا الجهاز دون الحصر على .بما في ذلك إصابة العينين وتنشق األبخرة السامة والحروق وفقدان السمع
 رداء العينين الوقائي •
 المالبس وجهاز التنفس وفًقا لما أوصت به الشرآة المصنعة للمواد المذيبة والمواد السائلة •
 القفازات •
 وقاية السمع •
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  تعريف المكونات

   الموضح233960الطراز 

  الرقم  المكون
 ON/OFF  1إيقاف التشغيل /مفتاح التشغيل

 2   الصرفأنبوب
 3  أنبوب الطرد

 4  التحكم في الضغط
 5  الفلتر

 6  قفل التشغيل
 7  المضخة

 8  منفذ المادة السائلة
 9  الرئيسي/صمام الرش
 10  )أسفل إطار الرشاش(رقم الجهاز 
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  الوضع على األرض
يقلل الوضع على األرض من خطر الصدمات الكهربائية واإلستاتيكية من خالل توفير سلك خارجي للتيار الكهربائي بسبب التراآم  .يجب وضع الرشاش على األرض

  .اإلستاتيكي أو في حالة الدائرة الكهربائية القصيرة

    
 

 
 

  
ي بمأخذ التيار يجب توصيل القابس الكهربائ •

الكهربائي الذي تم ترآيبه بشكل صحيح 
ووضعه على األرض وفًقا لكل األنظمة 

 .والقوانين المحلية

 .سلًكا أرضًيا ونقطة تماس أرضية مناسبة سلك الطاقة الخاص بالرشاشيتضمن  •

 

 

 

 

  

   متطلبات الطاقة  أسالك التوصيل 
إذا لزم استخدام سلك توصيا،  •

الثًيا، مقياس السلك فاستخدم سلًكا ث
) 2 ممAWG )2.5 12 األمريكي
 .آحد أدنى

 بنقطة سلك التوصيلاستخدم  •
 .تماس أرضية غير تالفة فقط

 فولت 120-100تتطلب الوحدات  •
 فولت للتيار المتردد، 100-120
 أمبير، مرحلة 15 هرتز، 50/60

 .واحدة
 فولت 230تتطلب الوحدات  •

/50 فولت للتيار المتردد، 230
 أمبير، مرحلة 7.5ز،  هرت60

 .واحدة

إذا لم يكن  !ال تقم بتعديل القابس •
مالئًما لمأخذ التيار الكهربائي، 

فاطلب من فني آهربائي 
متخصص ترآيب مأخذ تيار 

ال تستخدم  .آهربائي أرضي
 .محوًال

 
 

   فولت120قابس 

 األرض
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  دلو   

حافظ على استمرارية االتصال باألرض  •
قم  :أثناء الشطف أو تخفيف الضغط

يه الجزء المعدني لمسدس الرش بتوج
بإحكام على جانب الدلو المعدني المثبت 

 .ثم قم بتشغيل المسدس .على األرض

قم  :وضع الدلو المعدني على األرض •
بتوصيل السلك األرضي بالدلو من خالل 
توصيل طرف واحد بالدلو وطرف آخر 

 .باألرض مثل أنبوب المياه

ال تضع الدلو على سطح غير موصل  •
اء، مثل الورق أو الورق المقوى، للكهرب

 .الذي يقطع استمرارية االتصال باألرض

المواد السائلة التي تعتمد على الزيت  •
 .اتبع القانون المحلي :والمواد المذيبة

استخدم دلو معدني موصل للكهرباء فقط، 
موضوع على سطح أرضي مثل 

 .الخرسانة
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  إجراء تخفيف الضغط
  .حقن، اتبع هذا اإلجراء عندما ُيطلب منك تخفيف الضغط أو إيقاف الرش أو صيانة الجهاز أو ترآيب أو تنظيف طرف الرشلتقليل خطر اإلصابة من ال

 

 

 

  

     

قم  .قم بتشغيل المسدس لتخفيف الضغط .  قم بتحريك الضغط إلى أقل إعداد2.
 .بتحريك الصمام الرئيسي ألسفل

 . وافصل الرشاشOFFلى الوضع   قم بتحريك مفتاح الطاقة ع1.

 
 مع االحتفاظ ببطء شديدتم تخفيفه آلًيا بعد الخطوات المذآورة أعاله، فقم بفك مزالج الطرف  لم يإذا شككت في أن طرف الرش أو الخرطوم مسدوًدا أو أن الضغط

  .ف عائق الموجود في الطرف أو الخرطومقم اآلن بتنظي .بتوصيل طرف الخرطوم أو صمولة لتخفيف الضغط تدريجًيا، ثم قم بفكه آلًيا
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  اإلعداد
قد يبدو طراز الرشاش الخاص بك مختلًفا قليًال عن الطراز الموجود في  . في آل الرسومات التوضيحية233960من خالل آل هذه اإلرشادات، تم توضيح الطراز 

  .دوات أثناء اختبار اإلصالحال تلمس األجزاء الكهربائية أو المتحرآة باستخدام أصابعك أو أ .الصورة

 

    

  قم بتوصيل الطرف اآلخر من 2. .  أحكم ربطه3. .الطرفمزالج   قم بفك 4.
 .الخرطوم بالمسدس

  قم بتوصيل الخرطوم الالهوائي 1.
Gracoأحكم ربط  . بالرشاش
 .الخرطوم

 
 

 

  
  قم بتوصيل سلك إمداد الطاقة 8.

 بمأخذ التيار الكهربائي األرضي
 .بشكل سليم

  قم بإيقاف التشغيل باستخدام 7.
 .OFF الوضع

 في TSL  ضع طبقة إحكام النقل 6.
صمولة حشوة الممر للحيلولة دون 

قم  .أن تبلى الحشوة في وقت مبكر
.بذلك في آل مرة تقوم فيها بالرش

  افحص أداة الشد بحًثا عن 5.
 .السدادات والحطام

 

  

قم بتوصيل السلك  .طرد في الدلو المعدني األرضي الممتلئ جزئًيا بالمادة السائلة المنظفة  ضع مجموعة أنابيب ال10.
 لتنظيف زيت 10، صفحة بدء التشغيل من 5 إلى 1قم بتنفيذ الخطوات من  .األرضي بالدلو وبنقطة أرضية فعلية

 الدهان الزيتي وزيت تنظيفمعدني ل الدهان المائي والتربنتين التنظيفاستخدم الماء ل .التخزين الموجود في الرشاش
 .التخزين

  قم بتحريك الصمام الرئيسي 9.
 .ألسفل

 مستوى الملء التقريبي

الحواف 
 الداآنة
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  بدء التشغيل

 

 

  

 

  

.   قم بإدارة الصمام الرئيسي أفقًيا4.
 .انزع أمان مشغل مسدس الرش

  قم بزيادة الضغط لبدء تشغيل 3.
المحرك والسماح للمادة السائلة 

بالدوران في أنبوب الصرف لمدة 
 . ثانية ثم قم بتقليل الضغط15

    قم بالتشغيل باستخدام 2.
 .ONالوضع 

  قم بتحريك التحكم الضغط إلى 1.
 .أقل ضغط

 

 

  

 .  ضع أنبوب الطرد في دلو الدهان6.

انقل  . إلى أن يظهر الدهانالتنظيف  قم بتشغيل المسدس مرة أخرى في دلو 7.
اضبط أمان المسدس  . ثانية20يل لمدة المسدس إلى دلو الدهان وقم بتشغ

 .11قم بترآيب الطرف والمزالج، صفحة  .ONعلى الوضع تشغيل 

ال  .تأآد من عدم وجود أي تسربات
تقم بإيقاف التسربات باستخدام اليد أو 

في حالة حدوث  !قطعة قماش
أحكم  .التسرب، قم بتخفيف الضغط

، ببدء التشغيلقم  .ربط قطع الترآيب
. 10، صفحة 5 إلى 1 الخطوات من

أما إذا لم يحدث تسرب، فانتقل إلى 
  .6الخطوة 

  قم بتوجيه المسدس على جانب 5.
 المعدني المثبت على تنظيفدلو ال

قم بتشغيل المسدس  .األرض
وزيادة ضغط المادة السائلة إلى 

 لمدة دقيقة تنظيفقم بال. النصف
 .واحدة

 

 
 

 النفايات الدهان
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  ترآيب المزالج والطرف

 

   

 .OneSeal  أدخل السداد المعدني و1. .  أدخل طرف المفتاح2. .أحكم الربط . المجموعة في المسدس  اربط3.

 

  الرش

    

رش  . بوصة من السطح12-10  قم بتوجيه المسدس بشكل عمودي بمقدار 2.
، داآنةلتفادي ظهور النقاط ال %.50للخلف ولألمام، بنسبة تداخل تصل إلى 

حريك المسدس أوًال باستخدام الحرآة لألمام قبل سحب المشغل، قم بت
عند إيقاف الرش، بعد تحرير المشغل، استمر في تحريك المسدس  .وللخلف

 .لألمام والخلف لثوان معدودة

ابدأ بحيث يكون الضغط على أقل إعداد له، ثم  .  قم برش النقش االختباري1.
ستمر بدون حواف قم بزيادة الضغط تدريجًيا إلى أن تصل إلى نمط الرش الم

استخدم حجم الطرف األصغر إذا لم يجدي ضبط الضغط في القضاء  .داآنة
 .داآنةعلى الحواف ال

 

الحواف
 الداآنة
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  تنظيف السداد

     
 

  

 .ONقم بتشغيل الوضع تشغيل . أ.  2
  .قم بإدارة المفتاح إلى الموضع األصلي. ب 
  .استمر في الرش وOFFقم بإيقاف تشغيل األمان على الوضع إيقاف تشغيل  

 .ON على الوضع تشغيل األمانحرر المشغل، قم بتشغيل .   أ1.
  .قم بإدارة طرف المفتاح. ب 
  .OFFقم بإيقاف التشغيل على الوضع إيقاف التشغيل . ج 
ال توجه المسدس أبًدا إلى يديك أو  .قم بتشغيل المسدس لتنظيف االنسداد. د 

  !إلى قطعة قماش
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  التنظيف

     
 

   

   
 

 

 
قم  .  ضع أنبوب الصرف في الدلو3. .  فك المزالج وطرف المفتاح4.

 .بتحريك الصمام الرئيسي ألسفل
قم  .  قم بتحريك الضغط إلى أقل إعداد2.

 .بتشغيل المسدس لتخفيف الضغط
  قم بتحريك مفتاح الطاقة على 1.

 . وافصل الرشاشOFFالوضع 

 

 

     
مسدس إلى دلو التنظيف وقم   انقل ال8.

بتوجيه المسدس على الدلو، قم 
بتشغيل المسدس إلى نظام التنظيف 

حرر المشغل وضع أمان  .الشامل
 .ONالمشغل إلى الوضع تشغيل 

 .  قم بتوجيه المسدس على دلو الدهان7.
قم بإيقاف تشغيل أمان المشغل على 

قم  .OFFالوضع إيقاف تشغيل 
دة بتشغيل المسدس وقم بزيا

الضغط إلى أن تظهر مادة 
 .التنظيف السائلة

قم بالتشغيل  .  قم بتوصيل الرشاش6.
قم بتحريك  .ONباستخدام الوضع 

 .الصمام الرئيسي أفقًيا

  فك مجموعة أنبوب الطرد من 5.
الدهان وضع في مادة التنظيف 

استخدم المياه للدهان  .السائلة
  المائي والتربنتين المعدني 

 .زيتيللدهان ال

   

 

  

قم بتشغيل  .  أغلق صمام الصرف11. .  افتح الصمام الرئيسي12.
المسدس في دلو التنظيف لمحو 
 .آثار المادة السائلة من الخرطوم

  ارفع أنبوب الطرد ألعلى مادة 10.
التنظيف السائلة وقم بتشغيل 

 إلى 15الرشاش لمدة تتراوح بين 
قم  .ائلة ثانية لصرف المادة الس30

  بإيقاف التشغيل باستخدام 
 .OFFالوضع 

  قم بإدارة الصمام الرئيسي ألسفل 9.
واسمح لمادة التنظيف السائلة 

للدوران لمدة تتراوح بين دقيقة إلى 
 .دقيقتين لتنظيف أنبوب الصرف

 

 

WASTE

FLUSH

 النفايات

 التنظيف

 

FLUSH

PAINT

التنظيف

الدهان

النفايات
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  امسح الرشاش والخرطوم 15.

والمسدس بقطعة قماش مغموسة 
 .المعدنيفي المياه أو التربنتين 

  إذا آان التنظيف مع المياد، فقم بالتنظيف مرة أخرى بالتربنتين المعدني، 14.
 .أو درع المضخة، لترك الطالء الواقي للحيلولة دون التجمد أو التآآل

  فك الفالتر من المسدس والرشاش، 13.
قم بتنظيفها  .إن آانت مرآبة

 .قم بترآيب الفالتر .وفحصها
 
 

درع المضخة
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  )اختيارية( الشاشة الرقمية – Ultra/ST Max 395/495/595 الرشاشات طراز

  

 
 

 

  اضغط مع االستمرار على زر 4.
رطل (الشاشة لتغيير وحدات الضغط 

لكل بوصة مربعة أو بار أو مللي 
 ).باسكال

تشير الشرط  .  يتم عرض الضغط3.
 رطل 200إلى أن الضغط أقل من 

 1.4 بار، 14(لكل بوصة مربعة 
 ). باسكالمللي

  قم بتوصيل الرشاش بمأخذ التيار 2.
قم بالتشغيل  .الكهربائي األرضي

 .ONباستخدام وضع التشغيل 

، إجراء تخفيف الضغط  اتبع 1.
 .19صفحة 

 

 

 

 

 

 

 على وضع W-DOG  عند تشغيل 7.
يتم  .، تتوقف المضخةONالتشغيل 
عند تفريغ ) فارغ (EMPTYعرض 

لضبط، اضغط إلعادة ا .دلو الدهان
 .على زر الشاشة

  اضغط مع االستمرار على زر 6.
 أو إيقاف ONالشاشة لتحديد تشغيل 

ثم اضغط على زر  .OFFتشغيل 
 .الشاشة للعودة إلى شاشة الضغط

 ).نظام حماية مضخة المراقبة (W-DOG  اضغط على زر الشاشة لعرض 5.

التشغيل



 )اختيارية(مية  الشاشة الرق– Ultra/ST Max 395/495/595الرشاشات طراز 

16 311870E 

 

 

 

 

 

 

  

  يتم عرض رقم الطراز ثم يتم 3.
نقطة  (Data Point 1عرض 
، تشغيل الوقت )1البيانات 
 .بالساعات

 أثناء الضغط على زر الشاشة، قم  2.
 ONبتشغيل الطاقة على الوضع 
للدخول إلى وضع البيانات 

 .المحفوظة

  قم بإيقاف التشغيل باستخدام 1.
 .OFFالوضع 

 

 

 

 

 

 

  

  اضغط على زر الشاشة مرة 7.
 Data Point 1أخرى للعودة إلى 

قم بتشغيل ). 1نقطة البيانات (
 OFFالوضع إيقاف تشغيل 

 .للخروج من البيانات المحفوظة

  اضغط على زر الشاشة لعرض 6.
Data Point 4)  4نقطة البيانات( ،

 .مراجعة البرنامج

  اضغط على زر الشاشة لعرض 5.
Data Point 3)  3نقطة البيانات( ،
اضغط مع  .آخر رمز خطأ
ى زر الشاشة لمسح االستمرار عل
 .آخر رمز خطأ

  اضغط على الزر الشاشة لعرض 4.
Data Point 2)  2نقطة البيانات( ،

 .وقت تشغيل المحرك بالساعات

البيانات المحفوظة
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  Ultra Max II/ST Max IIالرشاشات طراز 

 
 

  

  القائمة الرئيسية تشغيل

  اضغط لفترة قصيرة على زر 3.
 Job Gallonsالشاشة لالنتقال إلى 

 ).Liters x 10أو (
 لفترة وجيزة، يليها JOBتظهر  :مالحظة

عدد الجالونات التي تم رشها أآثر من 
 70( رطل لكل بوصة مربعة 1000

  ). مللي باسكال7بار، 

 .ON  قم بالتشغيل باستخدام الوضع 2.
تظهر الُشرط  .تظهر شاشة الضغط

 200عندما يكون الضغط أقل من 
 بار، 14(رطل لكل بوصة مربعة 

 ). مللي باسكال1.4

يؤدي الضغط لفترة قصيرة إلى االنتقال  .19، صفحة تخفيف الضغط  اتبع 1.
يؤدي الضغط مع  .إلى الشاشة التالية

إلى تغيير )  ثوان5لمدة (االستمرار 
  .الوحدات أو إعادة ضبط البيانات

  

  

 لفترة وجيزة، يليها LIFEتظهر  :مالحظة  
ر من عدد الجالونات التي تم رشها أآث

 70( رطل لكل بوصة مربعة 1000
  ). مللي باسكال7بار، 

  اضغط مع االستمرار إلعادة الضبط 4.
على الصفر، أو اضغط لفترة قصيرة 

على زر الشاشة لالنتقال إلى 
Lifetime Gallons)  أوLiters x 10.(
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  القائمة الثانوية
  اضغط لفترة قصيرة على الزر 4.

DTS. خر رمز خطأ، يتم عرض آ
   E=07على سبيل المثال 

 ).31069الدليل (

على سبيل (  يتم عرض الطراز 3.
لمدة ثانية واحدة ثم ) U595المثال 

S/N لمدة ثانية واحدة ثم الرقم 
اضغط لفترة قصيرة على  .المسلسل

يتم عرض إجمالي  .زر الشاشة
 .تشغيل المحرك بالساعات

  اضغط على زر الشاشة وقم 2.
فتاح الطاقة على الوضع بتشغيل م

 .ONتشغيل 

 .19، صفحة تخفيف الضغط  اتبع 1.

  

 
اضغط مع االستمرار على زر الشاشة   

 psi( ثوان لتغيير وحدات الضغط 8لمدة 
، )بار (bar، )رطل لكل بوصة مربعة(

MPa) إلى الوحدات )) مللي باسكال
يؤدي تحديد وحدتي بار أو  .المرغوبة

   إلى gallonsغيير مللي باسكال إلى ت
liters x 10.  

  اضغط مع االستمرار على زر 5.
الشاشة لمسح رمز الخطأ على 

اضغط لفترة قصيرة  .الصفر
 .REVلالنتقال إلى البرنامج 
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  مالحظات
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  الضمان
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in 
material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty 
published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by 
Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written 
recommendations.  

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty 
installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-
Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with 
structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or 
maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.  

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of 
the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned 
to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will 
be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.  

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy 
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or 
consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.  

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT 
MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to 
the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these 
warranties.  

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or 
the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the 
negligence of Graco, or otherwise.   

   العربGRACOبالنسبة لعمالء شرآة 
أو المتعلقة بشكل مباشر يقر الطرفان أنهما طلبا الوثيقة الحالية، عالوة على آل الوثائق واإلخطارات واإلجراءات القانونية الموضحة أو المحددة أو المقدمة بهذه الوثيقة 

  .أو غير مباشر بهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية

 

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor, or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor. 

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. 
Graco reserves the right to make changes at any time without notice. 

mm 309665 
This manual contains Arabic 

Graco Headquarters: Minneapolis 
International Offices: Belgium, Korea, China, Japan 

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 
http://www.graco.com 
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