
- Ehitusvärvide ja katete pinnalekandmiseks. Ainult professionaalseks kasutamiseks.- 

Mudel 288513, 289604

Maksimaalne töörõhk: 4000 psi (280 baari, 28 MPa)
Õhu maksimaalne töörõhk:100 psi (7 baari, 0,7 MPa)

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED. Vaadake rõhu 
vabastamise, eeltäitmise ja pihustamise juhiseid oma pihusti 
kasutusjuhendist. Hoidke need juhised alles.

Juhised/Osad

Õhutoega pihustuspüstol G40
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Hoiatused
Järgnevad hoiatused puudutavad selle seadme seadistamist, kasutamist, maandamist, hooldamist ja parandamist. 
Hüüumärk tähistab üldisi hoiatusi, ohusümbol viitab tootespetsiifilistele ohtudele. Lisaks on tootespetsiifilisi hoiatusi 
vastavates kohtades kasutusjuhendi tekstis.

HOIATUSED
NAHA LÄBISTAMISE OHT
Püstolist, vooliku lekkimisest või rebenenud osadest väljapaiskuv kõrge rõhu all olev vedelik võib läbistada 
naha. See võib näida kerge sisselõikena, kuid on tegelikult raske vigastus, mis võib lõppeda 
amputeerimisega. Otsige viivitamatult kirurgilist abi.
• Ärge suunake püstolit ühegi inimese ega kehaosa poole.
• Ärge asetage kätt pihustidüüsi otsa kohale.
• Ärge peatage ega suunake lekkeid kõrvale käte, keha, kinnaste või kaltsu abil.
• Ärge pihustage otsikukaitse ja päästikukaitseta.
• Kui pihustiga ei töötata, lukustage päästik.
• Järgige selles juhendis kirjeldatud Rõhu vabastamise protseduuri, kui lõpetate pihustamise, samuti 

enne seadme puhastamist, kontrollimist või hooldamist.
TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT
Kergesti süttivad aurud, nt lahusti- ja värviaurud võivad tööpiirkonnas süttida või plahvatada. Tulekahju ja 
plahvatuse vältimiseks:
• Kasutage seadet ainult hästiventileeritud kohas.
• Kõrvaldage kõik süttimisallikad, nagu näiteks süüteleegid, sigaretid, kantavad elektrilambid ja plast-

materjalist rippkardinad (staatilise elektri oht).
• Hoidke töökoht puhas prahist, sh lahustid, kaltsud ja bensiin.
• Tuleohtlike aurude olemasolul ärge ühendage ega eemaldage pistikut elektrikontaktist, samuti ärge 

lülitage valgusteid sisse ega välja.
• Maandage kõik tööpiirkonnas olevad seadmed. Lugege läbi Maandamise juhised.
• Kasutage üksnes maandusega voolikuid.
• Kui hakkate pihustama anumasse, siis suruge värvipüstol kindlalt vastu maandatud anuma külgseina.
• Kui näete sädemeid või tunnete elektrilööki, lõpetage viivitamatult seadme kasutamine. Ärge 

kasutage seadet enne, kui olete probleemi põhjuse leidnud ja kõrvaldanud.
• Hoidke tööpiirkonnas käepärast töötav tulekustuti.
SEADME VÄÄRKASUTUSOHT
Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või raske vigastuse.
• Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite või alkoholi mõju all.
• Ärge ületage vähima vastupidavusega süsteemi komponendi maksimaalset töörõhku või lubatud tem-

peratuuri. Vt kõikide seadmete kasutusjuhenditest Tehnilisi andmeid.
• Kasutage vedelikke ja lahusteid, mis sobivad märgate osadega. Vaadake Tehnilisi andmeid kõigis 

kasutusjuhendites. Lugege vedelike ja lahustite tootjate hoiatusi. Täieliku teabe saamiseks materjali 
kohta nõudke levitajalt või edasimüüjalt materjali ohutuskaarte (MSDS).

• Kontrollige seadet iga päev. Remontige või vahetage kulunud või kahjustatud osad kohe välja ainult 
tootja originaalvaruosade vastu.

• Ärge muutke ega modifitseerige seadet.
• Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärkidel. Info saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.
• Paigutage voolikud ja kaablid käidavatest kohtadest, teravatest servadest, liikuvatest osadest ja kuu-

madest pindadest eemale.
• Ärge voolikuid kokku murdke ega liigselt painutage. Ärge kasutage voolikuid seadmete vedamiseks.
• Hoidke lapsed ja koduloomad tööpiirkonnast eemal.
• Täitke kõiki asjakohaseid ohutuseeskirju.
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RÕHU ALL OLEVATE ALUMIINIUMOSADEGA SEOTUD OHT
Ärge kasutage alumiiniumist rõhuseadmetes 1,1,1-trikloroetaani, metüülkloriidi või teisi halogeenitud 
süsivesikuid sisaldavaid lahusteid ja vedelikke. Need võivad kaasa tuua ägeda keemilise reaktsiooni ja 
seadme purunemise, põhjustades surma, raskeid kehavigastusi ning varalist kahju.
ISIKLIK KAITSEVARUSTUS
Kandke töötamisel, hooldamisel või seadme tööpiirkonnas viibides sobivaid kaitsevahendeid, et kaitsta 
end võimalike tõsiste vigastuste eest. Kaitsevahendite hulka kuuluvad, kuid loetelu ei ole piiratud:
• Kaitseprillid
• Kasutage vastavalt vedeliku ja lahusti tootjate soovitustele kaitserõivaid ja respiraatorit
• Töökindad
• Kuulmisorganite kaitse

HOIATUSED
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Rõhu vabastamise protseduur

Järgige seda Rõhu vabastamise protseduuri alati, kui teil 
soovitatakse rõhku alandada, lõpetada pihustamine, kontrollida või 
teenindada seadet või paigaldada või puhastada pihusti otsikut.

1. Lukustage päästik. Lülitage toide välja (OFF) ja keerake 
rõhuregulaatori nupp madalaimale seadele.

2. Vabastage päästik. Suruge värvipüstol vastu loputusämbri külge. 
Vajutage rõhu vabastamiseks päästikule ja sihtige ämbrisse.

Kui kahtlustate, et pärast ülalkirjeldatud samme on pihustusotsik 
või voolik ummistunud, või ei ole rõhk täielikult vabastatud, keerake 
VÄGA AEGLASELT lahti otsiku kaitset hoidev mutrit või vooliku 
otsa ühendust, et vabastada rõhk järk-järgult, seejärel keerake see 
täielikult lahti. Kõrvaldage vooliku või otsiku ummistus.

Püstoli päästiku lukustus

Et vältida vigastuste tekkimist siis, kui püstolit ei kasutata, lukustage 
seadme väljalülitamisel ja järelevalveta jätmisel alati päästik.

Seadistamine

Veenduge, et pihusti on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud 
ning päästik lukustatud. Vt eeltäitmise ja pihustamise juhiseid oma 
pihusti kasutusjuhendist.

Ühendage püstol pihusti külge

1. Ühendage õhu sisselaskeava kinnitus 
(17) ja vedeliku sisselaskeava kinnitus 
(25) püstoli külge.

2. Õhutoega pihustamise korral ühendage 
kõigepealt must spiraalõhuvoolik (a) püstoli 
õhu sissepääsuava kinnituse (17) külge.
MÄRKUS: Kui te valmistate püstolit 
pihustamiseks ette esimest korda, siis peate 
lõikama musta õhuvooliku pikkuse parajaks.

3. Ühendage sinine vedelikuvoolik (b) püstoli 
sissepääsuava (25) külge.

4. Ühendage õhu- ja vedelikuvooliku teine ots 
pihusti külge. Kasutage kahte mutrivõtit, 
et keerata kõik ühendused kõvasti kinni 
(vt pihusti ettevalmistamise juhiseid pihusti 
kasutusjuhendis 311905.)

Otsiku (33) ja kaitse (6) paigaldamine püstolile

1. Kui seadet on hiljuti kasutatud, vabastage rõhk.
2. Paigaldage pesa korpus (6b) 

kaitsesse (6).
3. Paigaldage SwitchTip (33).
4. Asetage tihend (33b) üle 

pesa (35a) ja viige pesa 
korpusse (25). Kasutage 
veepõhiste materjalide puhul 
musta, lahusti- ja õlipõhiste materjalide puhul oranþi tihendit.

5. Paigaldage kaitse (6) püstoli otsale. Keerake käsitsi kinni.

Kui märkate, et püstoli esiosast lekib vedelikku, asendage pesa (33a) 
ja/või pingutage kaitse mustrit.

Kasutusjuhend
Märkus: Alljärgnevad juhised on Graco FinishPro pihustitega 
kasutatavate püstolite kohta. Vt pihusti kasutusjuhendit 311905. 
Kui te kasutate teistsugust pihustit, siis vaadake oma seadme 
kasutusjuhendit.

Kui kasutate pihustit FinishPro™ 390, siis on õhku võimalik reguleerida 
ainult püstoli puhul. FinishPro™ 395 pihustite puhul saab õhku 

reguleerida ka pihusti puhul.

1. Vabastage päästik (1a).
2. Veenduge, et noolekujuline ots (33) on suunatud ettepoole 

(pihustamine).
3. Hoidke püstolit umbes 304 mm (12 tolli) kaugusel värvitavast 

pinnast ja sellega risti. Liigutage esmalt püstolit, seejärel 
vajutage proovivärvimiseks päästikule (3).

4. Hoidke alati püstol pinna suhtes õige nurga all. Ärge tehke 
püstoliga kaari. See põhjustab ebaühtlast vedelikuga katmist. 
Liigutage püstolit ühtlase viimistluskihi saamiseks sujuvalt ja 
ühtlaselt üle pihustatava objekti, nii et liigutused kattuvad 50% 
ulatuses.

Päästik lukustatud Päästik vabastatud

ti6581a ti6582a

(pihustatakse)(ei pihustata)

17

25

ti9444a

a

17

ti9022a

b

25

33a

6

 33

6b

33b

ti8249a
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Ummistuse kõrvaldamine

1. Vabastage rõhk. Lukustage päästik (1a).
2. Pöörake otsikut (33) 180°. Vabastage päästik (1a). Tühjendage 

püstol ummistuse eemaldamiseks anumasse või maha.
3. Lukustage päästik (1a). Pöörake otsik (33) 180° tagasi 

pihustusasendisse.

Pihustamine
Vt oma pihusti kasutusjuhendit. Alljärgnevad juhised on mõeldud koos 
Graco FinishPro pihustitega kasutatavate püstolite jaoks.

Õhutoega pihustamine
1. Viige pihusti funktsioonivalikulüliti AIRLESS pihustusasendisse.
2. Keerake püstoli õhurõhuregulaator täiesti lahti.
3. Eeltäitke pump, järgides eeltäitmise juhiseid pihusti 

kasutusjuhendis 311905.
4. Keerake pihusti vedelikurõhu regulaator kõige kõrgemale 

seadele.
5. Vabastage päästik (1a). Vähendage püstoli päästikule vajutades 

pihusti vedelikurõhku, kuni märkate pihustusmustris “sabasid”.
6. Vabastage püstoli päästik.
7. Seadke pihusti lüliti asendisse AA (õhutoega pihustamine).
8. Vajutage päästikut. Suurendage pihustamise ajal püstoli 

õhurõhku, kuni “sabad” kaovad.
9. Kasutage pihustusmustri parandamiseks püstoli õhuregulaatorit.

Õhuvaba pihustamine
1. Viige pihusti funktsioonivalikulüliti AIRLESS pihustusasendisse.
2. Eeltäitke pump, järgides eeltäitmise juhiseid pihusti 

kasutusjuhendis 311905.
3. Alustage pihusti kõige madalama surve juures.
4. Tehke proovipihustus. Tõstke järk-järgult pihusti survet, kuni värv 

pihustub ühtlaselt, ilma selgete servadeta. Kui surve muutmine 
üksi ei võimalda selgeid servi kaotada, siis kasutage väiksemat 
otsikut.

Märkus: Kui pihustusmuster on ebaühtlane, 
puhastage õhuavasid lahusti ja pehme harja 
või hambaorgiga. Ärge kasutage õhuotsiku 
avade puhastamiseks metalltööriistu, sest see 
võib neid kriimustada. Kriimustused võivad 
moonutada pihustusmustrit.

Hooldamine

Lugege enne püstoli mis tahes hooldustöid selle kasutusjuhendi 
kaanel olevaid hoiatusi ja vabastage rõhk, vt lk 4.

Igapäevane hooldus

Loputage püstolit pärast iga töövahetust ja hoidke seda kuivast kohas.

Ärge kastke püstolit ega selle osi vette ega puhastusvahenditesse.
• Ärge suunake püstolit puhastamise ajal üles.

• Ärge pühkige püstolit lahustist märja lapiga; väänake liigne 
vedelik välja.

• Püstoli õhuavadesse jäänud lahusti võib põhjustada 
ebakvaliteetse värvimistulemuse. Ärge kasutage puhastusviise, 
mille tulemusel võib lahusti püstoli õhuavadesse sattuda.

Loputamine ja puhastamine

• Loputage püstolit enne uue värvitooni kasutuselevõttu, 
enne püstoli hoiuleasetamist ja parandamist.

• Loputage võimaliku madalaima rõhu all. Kontrollige ühendusi 
lekete suhtes ja pingutage neid vajadusel.

• Loputage kasutatava vedeliku ja seadme vedelikuga 
kokkupuutuvate osadega sobiva vedelikuga.

1. Vabastage rõhk, vt 4. Eemaldage pihusti pistik vooluvõrgust.
2. Eemaldage otsik (33) ja kaitse (6).
3. Ühendage must õhuvoolik püstoli küljest lahti.
4. Eemaldage pihusti sifoontoru värvinõust ja asetage 

loputusvedelikku. Vaadake puhastamisjuhiseid pihusti 
kasutusjuhendis 311905.

5. Ühendage pihusti vooluvõrku. Seadke pihusti 
funktsioonivalimislüliti asendisse AIRLESS.

6. Suurendage aeglaselt survet. Suunake püstol maandatud 
metallnõusse. Vajutage päästikut ja loputage püstolit lahustiga, 
kuni kõik vedeliku jäljed on püstoli käikudest eemaldatud.

7. Keerake pihusti funktsioonivalimislüliti asendisse OFF.
8. Vabastage rõhk, vt lk 4.
9. Võtke vedelikuvoolik püstoli küljest lahti.
10. Kui difuusor (5) tuleb puhastamiseks eemaldada, siis vajutage 

päästikut, kui difuusorit püstoli tööriistaga (30) eemaldate.
11. Kastke pehme harja pehme ots sobivasse lahustisse. Ärge 

hoidke harja pidevalt lahusti sees ega kasutage terasharja.
12. Suunake püstol alla ning puhastage püstoli esiosa pehme harja 

ja lahustiga.
13. Hõõruge otsikut (33) ja kaitset (6) pehme harjaga. Kasutage 

õhuotsiku avade puhastamiseks pehmet tööriista, nt hambaorki, 
et vältida pindade kahjustamist. Avade puhtuses veendumiseks 
puhuge õhku läbi pihustusotsiku.

14. Kui difuusor (5) oli eemaldatud, vajutage difuusori püstoli 
tööriistaga (30) paigaldamisel päästikut. Keerake difuusor kõvasti 
kinni, et tagada hea tihedus. Keerake kinni pöördemomendini 
18-19 N•m. Korralikul kinnikeeramisel ulatub äärik välja püstoli 
peale.

15. Paigaldage otsik (33) ja kaitse (6) püstoli külge, vt lk 4.
16. Kasutage pehmet lahustis niisutatud lappi ja pühkige püstoli 

välispind üle.
17. Pärast puhastamist määrige 

järgmisi osi iga nädal 
määrdeainega 111265.
• Päästiku liigendtihvt (A)
• Püstoli mõlemad küljed, 

kus päästik puutub püstoliga 
kokku (B)

• Vedelikunõela pulk, päästiku 
taga (C)

TI8792a

B
C

A

ti8835a
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Filtri (24) puhastamine ja/või asendamine

1. Vabastage rõhk, vt lk 4. Lukustage päästik (1a).
2. Keerake lahti vedeliku sissepääsuava kinnitus (25).
3. Eemaldage torusisene vedelikufilter (24).
4. Puhastage filtrit pehme harja ja sobiva lahustiga. Kontrollige filtrit 

ja vahetage see kahjustuse korral välja.
5. Paigaldage torusisene filter (24) vedelikutoru (16) alusesse.
6. Keerake vedeliku sissepääsuava kinnitus (25) toru alusesse. 

Keerake kinni pöördemomendini 20-21 N•m.

Remont

Pesa parandamine

Kasutage karbiidpesa paranduskomplekti 249456. Kasutage parimate 
tulemuste huvides kõiki komplektis olevaid uusi osi.

1. Vabastage rõhk, vt lk 4. Eemaldage vedeliku- ja õhuvoolikud 
püstoli küljest.

2. Eemaldage kaitse (6) ja pihustusotsik (33).
3. Vajutage päästikut, et tõmmata nõela korpus pesast välja, samas 

kui keerate difuusorit (5) püstoli korpuse (1) küljest püstoli 
tööriistaga (30) lahti.

4. Kontrollige O-rõngaid (5e, 5f, and 6a). Eemaldage O-rõngad 
ettevaatlikult difuusori korpusest (5a) ja asendage need 
vajadusel.

5. Eemaldage pesa mutter (5d), pesa (5c) ja tihend (5b) 
7/32 kuuskantmutrivõtme abil.

6. Kontrollige pesa (5c) ja pesa tihendit (5b), vajadusel asendage.
7. Paigaldage (5b) pesa (5c) ja pesa mutter (5d). Keerake kinni kuni 

pöördemomendini 5,0-5,6 N•m. Vältige mutri ülekeeramist.

• Karbiidpesa (5c) paigaldamisel peab pesa koonusjas ots olema 
suunatud püstoli otsiku poole.

Nõela parandamine (2)

1. Vabastage rõhk, vt lk 4. Eemaldage difuusor (5), 
vt Pesa parandamine, lk 6.

2. Eemaldage päästiku liigendtihvti 
mutter (14), liigendtihvt (13) ja 
päästik (3) püstoli tööriista (30) 
ja mutrikeeraja (29) abil.

3. Eemaldage 
vedelikunõela sõlm 
(2) püstoli esiosast 
mutrikeeraja (29) 
abil. Kui nõel on 
paindunud või 
kahjustunud või kui 
tihend on kulunud või 
lekib, siis asendage 
kogu nõelasõlm. Kui 
asendamine on vajalik, eemaldage kindlasti O-rõngas (2a), 
sest see võib püstoli korpusse kinni jääda.

Õhuklapi parandamine (8)

1. Keerake püstoli tööriista (30) abil lahti vedru otsik (11), mis asub 
püstoli korpuse (1) tagaosas. Eemaldage kaks vedru (15 ja 19), 
pulk (9) ja pesa (10).

2. Vajutage õhuklapi sõlm (8) püstoli tagaosast välja.
3. Kontrollige püstoli korpuses (1) asuvat U-kübarat (7). Kui 

U-kübar on kulunud või lekib, siis eemaldage see ettevaatlikult 
püstoli korpuse esiosast orgi abil.

Vedelikutoru asendamine (16)

1. Eemaldage õhu sissepääsuava 
kinnitus (17) püstoli tööriista (30) 
abil ja kruvi (20) 3/16 mutrivõtme 
abil.

2. Keerake lahti vedeliku 
sissepääsuava kinnitus (25). 
Eemaldage ja puhastage 
või asendage torusisene 
vedelikufilter (24).

3. Keerake vedelikutoru liitmik (16a) 
vedeliku sissepääsuava küljest 
lahti. Eemaldage ettevaatlikult 
tihend (22).

Lameda otsiku 
kohandamiskomplekt 
(valikuline)

Lameda otsiku kohandamiskomplekt 
võimaldab kasutada AAM lamedaid 
otsikuid koos selle püstoliga. Tellimisnumber 288514.ti6574a

13

3 14

2a

2

29

ti6575a

ti6577a

10

1 7

9

11

15

19

8

ti6573a

22

16a

16

17

20
24

25
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Kokkupanek
1. Paigaldage toru tihend (22) püstolile. Keerake vedelikutoru liitmik 

(16a) käsitsi püstoli vedeliku sissepääsuavasse. Keerake õhu 
sissepääsuava kinnitus (17) ja kruvi (20) käsitsi kinni. Keerake 
vedelikutoru liitmik kinni pöördemomendini 17-18 N•m. Keerake 
õhu sissepääsuava kinnitus kinni pöördemomendini 20-21 N•m. 
Keerake vedelikutoru klambri kruvi kinni pöördemomendini 
6-7 N•m.

2. Paigaldage torusisene vedelikufilter (24) vedelikutoru (16) 
alusesse. Keerake vedeliku sissepääsuava kinnitus (25) toru 
alusesse. Keerake kinni pöördemomendini 20-21 N•m.

3. Asetage uus U-kübarP (7) tihendi paigaldamise tööriista (28) 
peale, nii et U-kübara äärik on tööriista poole. Vajutage U-kübar 
püstoli tagaossa, kuni tunnete selle fikseerumist.

4. Määrige õhuklapi sõlme (8) esiotsa. Libistage õhuklapi sõlm 
püstoli tagaossa U-kübarast (7) mööda nii kaugele, kui see 
läheb. Olge ettevaatlik, et U-kübarat mitte kahjustada.

5. Libistage pesa (10) pulga (9) peale. Veenduge, et pesa 
koonusjas ots on suunatud pulga paksema otsa poole. 
Sisestage pulk (9) ja pesa (10) ettevaatlikult õhuklappi (8).

6. Paigaldage kaks vedru (15 ja 19). Keerake vedru otsik (11) 
püstoli korpuse tagaotsa. Keerake kinni kuni pöördemomendini 
20-21 N•m.

7. Määrige kergelt nõelasõlme O-rõngaid ja pulka tihendi libisemise 
koha pealt. Veenduge, et O-rõngas (2a) on püstoli korpuses (1) 
õigel kohal.

8. Viige vedelikunõela sõlm (2) püstoli esiossa. Kasutage 
mutrikeerajat (29), et kinnitada vedelikunõela sõlm püstoli 
korpusse (1) ja keerake see kinni pöördemomendini 6-7 N•m.

9. Paigaldage päästik (3), liigendtihvt (13) ja mutter (14). Kasutage 
väikese tugevusega keermelukustit, kindlustamaks, et 
vedelikunõela sõlme pronksdetail (2) jääb päästiku taha. Määrige 
liigendtihvti mõlemaid pooli kohas, kus päästik tihvtiga kokku 
puutub, ning mügarat püstoli mõlemal küljel, kus päästik 
püstoli korpusega kokku puutub. Keerake mutter kinni 
pöördemomendini 2-3 N•m.

10. Vajutage päästikut, et tõmmata nõel tagasi, samas kui keerate 
difuusori sõlme (5) püstoli tööriista (30) abil püstoli korpusse (1). 
Keerake kinni pöördemomendini 18-19 N•m. Kui see on 
korralikult kinni keeratud, siis ulatub äärik välja püstoli peale.

11. Paigaldage kaitse (6) ja pihustusotsik (33), vt lk 4.

TI6578A

7

28

Õlitage kergelt.

Äärik on püstoli 
korpusest väljas.

3

8

38

29

2

2a

1

ti6575a
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Detailid

s Asendamine ohu-ja hoiatusteated etikette, silte ja kaardid on 
saadaval tasuta. 
◆ Included in Needle / Seat Repair Kit 255160 (osta eraldi) 
† Kuulub RAC Guard Kit 288839 
* Kuulub Seal Repair Kit 249422 (osta eraldi) 
‡ Kui soovite eemaldada filter, et 162863 kasutada nagu 
hüljes oma koht. 
** Kuulub 246453 RAC X One Seal Kit (Standard) 
** Kuulub 248936 RAC X One Seal Kit (lahusti)

25

24
20

17

3
14

1a

1

16

22

2a2

33 9 10

19

1115

84
7

6

6a

6b 33a

5a 5f
5e 5b 5c 5d

13

TI7203C

33b

36
28

30

29
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24a

Ref. Part No. Description Qty.

1 BODY, gun, assy 1
1a 249423 SAFETY, trigger 1
2u NEEDLE, assy; 3/32 carbide ball;

includes item 2a
1

2a* 110004 PACKING, o-ring; PTFE 1
3 249585 KIT, trigger, repair, includes 13 and 14 1
4 15G713 NUT, air plug 1
5 249877 DIFFUSER, assy, RAC 1
5a DIFFUSER, housing 1
5bu GASKET, seat; nylon 1
5cu SEAT; carbide 1
5du NUT, seat 1
5e* 111457 PACKING, o-ring, seat; PTFE 1
5f* 109450 PACKING, o-ring; PTFE 1
6 288839 GUARD, RAC 1
6a* 109213 PACKING, o-ring, PTFE 1
7* 188493 PACKING, u-cup, gun; UHMWPE 1
8* VALVE, air, assy 1
9 15F193 SHAFT, fluid spring 1
10 15F194 SEAT, spring 1
11 15F195 CAP, spring 1
12 288715 VALVE, swivel with hose fitting 1
13 15F739 PIN, pivot 1
14 15F740 PIN, pivot, nut 1
15 114069 SPRING, compression 1
16 249136 TUBE, assy 1
17 15F202 FITTING, air inlet 1
19 115141 SPRING, compression 1
20 119996 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x 3/8 in.

(10 mm)
1

22* 115133 GASKET, tube, acetal 1
24 224453 FILTER 1

24a‡ 162863 GASKET, non-metallic (sold separately)
25 15F186 FITTING, fluid inlet 1
28* TOOL, installation; seal 1
29 117642 TOOL, nut driver 1
30 15F446 TOOL, gun 1
31s 222385 CARD, warning (not shown) 1
32s 172479 TAG, warning (not shown) 1
33 FFT210 SPRAY TIP (288513) 1

FFA210 SPRAY TIP (289604) 1
33a** SEAT, gasket 1
33b** SEAL 1
35† 15J770 HOUSING, cylinder 1
36 239663 SWIVEL 1

Ref. Part No. Description Qty.
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Tehnilised andmed

* Kõik mõõtmised on tehtud täielikult suletud ventilaatoriklapiga (ventilaatori täissuurus) rõhul 20 psi (140 kPa, 1,4 
baari) ja 100 psi (0,7 kPa, 7 baari) ning kasutaja eeldatava asendi juures. Helivõimsust on testitud vastavalt ISO 
9614-2.

Maksimaalne vedeliku töörõhk . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (28 MPa, 280 baari)
Maksimaalne õhu töörõhk  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 baari)
Maksimaalne vedeliku töötemperatuur. . . . . . . . 110°F (43°C)
Vedeliku sisselaskeava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4-18 npsm
Õhu sisselaskeava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 18 npsm 
Püstoli kaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 untsi (450 grammi)
Helirõhk*: 20 psi (140 kPa, 1,4 baari). . . . . . . . . 66,9 dBa*
Helirõhk*: 100 psi (0.7 kPa, 7 baari). . . . . . . . . . 80,0 dBa*
Helivõimsus*: 20 psi (140 kPa, 1.4 baari). . . . . . 76,8 dBa*
Helivõimsus*: 100 psi (0,7 kPa, 7 baari). . . . . . . 89,9 dBa*
Vedelikuga kokkupuutuvad osad: roostevaga teras, karbiid, ülikõrge molekulmas-
siga polüetüleen, atsetaal, PTFE, nailon fluorelastomeer



For complete warranty information contact your local Graco distributor, call Graco customer service: 1-800-690-2894
or visit our website: www.graco.com.

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.

For patent information, see www.graco.com/patents.
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Graco Standard Warranty
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.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

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