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Ðñïåéäïðïßçóç
Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις αφορούν τη ρύθμιση, χρήση, γείωση, συντήρηση και επισκευή του παρόντος 
εξοπλισμού. Το θαυμαστικό αφορά μια γενική προειδοποίηση και τα σύμβολα κινδύνου αναφέρονται στους κινδύνους 
που αφορούν τις διαδικασίες. Όταν αυτά τα σύμβολα εμφανίζονται στο κυρίως κείμενο του παρόντος εγχειριδίου ή σε 
ετικέτες προειδοποίησης, παραπέμπουν σε αυτές τις Προειδοποιήσεις. Τα σύμβολα κινδύνου και οι προειδοποιήσεις 
συγκεκριμένων προϊόντων που δεν καλύπτονται στην παρούσα ενότητα μπορεί να εμφανιστούν μέσα στο κείμενο 
αυτού του εγχειριδίου, όπου βρίσκουν εφαρμογή.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΕΙΩΣΗ
Το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας παρέχοντας καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Το προϊόν διαθέτει καλώδιο με 
σύρμα γείωσης και κατάλληλο βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πρίζα που είναι 
κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και τις διατάξεις.

• Η ακατάλληλη τοποθέτηση του βύσματος γείωσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Εάν απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος, μην συνδέσετε το σύρμα 

γείωσης σε οποιονδήποτε επίπεδο ακροδέκτη.
• Το μονωμένο σύρμα που έχει πράσινη εξωτερική επιφάνεια με ή χωρίς κίτρινες γραμμές είναι το 

σύρμα γείωσης.
• Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι 

απόλυτα κατανοητές ή εάν έχετε αμφιβολίες για την κατάλληλη γείωση του προϊόντος.
• Μην τροποποιήσετε το παρεχόμενο βύσμα. Εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα, αναθέστε σε 

εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας.
• Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε κύκλωμα ονομαστικής τάσης 120V ή 230V και διαθέτει 

ρευματολήπτη (φις) γείωσης παρόμοιο με αυτόν που απεικονίζεται παρακάτω.

• Συνδέστε το προϊόν μόνο σε πρίζα που διαθέτει την ίδια συνδεσμολογία με το βύσμα.
• Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα με αυτό το προϊόν.
Καλώδια επέκτασης:
• Χρησιμοποιείτε μόνο τρισύρματο καλώδιο επέκτασης με ρευματολήπτη (φις) γείωσης και υποδοχή 

που ταιριάζει με το ρευματολήπτη (φις) του προϊόντος.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επέκτασης δεν είναι κατεστραμμένο. Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, 

χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 12 AWG (2,5 mm2) για τη ροή του ρεύματος που αντλεί το προϊόν.
• Μικρότερο μέγεθος καλωδίου προκαλεί διακοπές στην τάση της γραμμής, απώλεια τροφοδοσίας και 

υπερθέρμανση.

120V US 230V
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WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ
Οι εύφλεκτες αναθυμιάσεις, όπως οι αναθυμιάσεις διαλυτών και χρωμάτων, στον χώρο εργασίας μπορεί 
να αναφλεγούν ή να προκαλέσουν έκρηξη. Για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο φωτιάς ή έκρηξης:
• Μην ψεκάζετε εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά κοντά σε φλόγα ή σε πηγές ανάφλεξης, όπως τσιγάρα, 

κινητήρες και ηλεκτρικό εξοπλισμό.
• Η ροή χρώματος ή διαλύτη εντός του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει στατικό ηλεκτρισμό. Ο 

στατικός ηλεκτρισμός δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης παρουσία αναθυμιάσεων βαφής ή 
διαλύτη. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος ψεκασμού, όπως η αντλία, η διάταξη εύκαμπτων 
σωλήνων, το πιστόλι ψεκασμού, καθώς και αντικείμενα στην περιοχή ψεκασμού και γύρω από αυτή, 
θα πρέπει να έχουν κατάλληλη γείωση ώστε να προστατεύονται από ηλεκτροστατική εκκένωση και 
σπινθηρισμούς. Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά αγώγιμους ή γειωμένους εύκαμπτους σωλήνες για 
ψεκαστήρες βαφής υψηλής πίεσης χωρίς αέρα της Graco.

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία και τα συστήματα συλλογής είναι γειωμένα ώστε να αποτρέπεται η 
ηλεκτροστατική εκκένωση. Μην χρησιμοποιείτε σακούλες δοχείων που δεν είναι αντιστατικές ή 
αγώγιμες.

• Πραγματοποιήστε σύνδεση σε γειωμένη πρίζα και χρησιμοποιήστε γειωμένα καλώδια επέκτασης. 
Μην χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα 3-σε-2.

• Μην χρησιμοποιήσετε βαφή ή διαλύτη που περιέχει αλογονωμένους υδρογονάνθρακες.
• ∆ιατηρείτε την περιοχή ψεκασμού καλά αερισμένη. ∆ιατηρήστε μια καλή παροχή φρέσκου αέρα 

διακινούμενου μέσω της περιοχής. Το συγκρότημα αντλίας πρέπει να παραμένει σε καλά αεριζόμενο 
χώρο. Μην ψεκάζετε το συγκρότημα αντλίας.

• Μην καπνίζετε στην περιοχή ψεκασμού.
• Μην χρησιμοποιείτε διακόπτες φωτός, κινητήρες ή παρόμοια προϊόντα τα οποία παράγουν 

σπινθήρες στην περιοχή ψεκασμού.
• ∆ιατηρείτε τον χώρο καθαρό και χωρίς δοχεία χρωμάτων ή διαλυτών, υφάσματα και άλλα εύφλεκτα 

υλικά.
• Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη σύσταση των χρωμάτων και των διαλυτών που χρησιμοποιούνται για 

τον ψεκασμό. ∆ιαβάστε όλα τα Φύλλα ∆εδομένων Ασφάλειας Υλικών (MSDS) και τις ετικέτες των 
δοχείων που παρέχονται με τα χρώματα και τους διαλύτες. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του 
κατασκευαστή για τα χρώματα και τους διαλύτες.

• Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός πυρόσβεσης, σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
• Ο ψεκαστήρας δημιουργεί σπινθήρες. Όταν χρησιμοποιείτε εύφλεκτο υγρό μέσα ή κοντά στον 

ψεκαστήρα ή για την έκπλυση ή τον καθαρισμό του, κρατάτε τον ψεκαστήρα σε απόσταση 
τουλάχιστον 20 ft (6 m) μακριά από εκρηκτικές αναθυμιάσεις.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος. Η ακατάλληλη γείωση, ρύθμιση ή χρήση του συστήματος 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Πριν προβείτε σε συντήρηση του εξοπλισμού, απενεργοποιήστε τον και αποσυνδέστε το καλώδιο 

τροφοδοσίας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένες ηλεκτρικές πρίζες.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τρισύρματα καλώδια επέκτασης.
• Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές γείωσης στα καλώδια ρεύματος και επέκτασης είναι άθικτες.
• Μην εκθέτετε το σύστημα στη βροχή. Αποθηκεύστε σε εσωτερικό χώρο.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ
Ο ψεκασμός υψηλής πίεσης μπορεί να εγχύσει τοξίνες στο σώμα και να προκαλέσει σοβαρή σωματική 
βλάβη. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί έγχυση, αναζητήστε άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.
• Μην στοχεύετε το πιστόλι ή ψεκάζετε προς ανθρώπους ή ζώα.
• Κρατήστε τα χέρια και τα άλλα μέρη του σώματος μακριά από την έξοδο. Για παράδειγμα, μην 

προσπαθήσετε να σταματήσετε τυχόν διαρροή με κάποιο μέρος του σώματός σας.
• Χρησιμοποιείτε πάντα τον προφυλακτήρα του μπεκ. Μην ψεκάζετε χωρίς να είναι στη θέση του 

ο προφυλακτήρας του μπεκ.
• Χρησιμοποιείτε μπεκ της Graco.
• ∆είξτε προσοχή κατά τον καθαρισμό και την αλλαγή μπεκ. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί απόφραξη 

του μπεκ κατά τον ψεκασμό, ακολουθήστε τη διαδικασία εκτόνωσης πίεσης για την απενεργοποίηση της 
συσκευής και την εκτόνωση της πίεσης πριν αφαιρέσετε το μπεκ για να το καθαρίσετε.

• Μην αφήνετε τη συσκευή στο ρεύμα ή υπό πίεση εάν δεν επιτηρείται. Όταν η συσκευή δεν είναι σε 
χρήση, απενεργοποιήστε την και ακολουθήστε τη διαδικασία εκτόνωσης πίεσης για την 
απενεργοποίηση της συσκευής.

• Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εξαρτήματα για σημάδια φθοράς. Αντικαταστήστε τυχόν 
κατεστραμμένους εύκαμπτους σωλήνες ή εξαρτήματα.

• Το σύστημα έχει δυνατότητα απόδοσης 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa). Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικά 
ή εξαρτήματα της Graco που έχουν ονομαστική ικανότητα τουλάχιστον 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa).

• Ασφαλίζετε πάντα τη σκανδάλη όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια 
σκανδάλης λειτουργεί σωστά.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
• Μάθετε πώς μπορείτε να σταματήσετε γρήγορα τη συσκευή και την πίεση απαγωγής. Εξοικειωθείτε 

πλήρως με τα στοιχεία χειρισμού.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
• Να φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια, γυαλιά προστασίας, καθώς και αναπνευστήρα ή μάσκα όταν 

βάφετε.
• Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό ή ψεκάζετε κοντά σε παιδιά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον 

εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή.
• Μην τεντώνεστε υπερβολικά ή στηρίζεστε σε ασταθές υποστήριγμα. ∆ιατηρείτε σταθερό πάτημα και 

ισορροπία ανά πάσα στιγμή.
• Να είστε σε εγρήγορση και να ενεργείτε με προσοχή.
• Μην αφήνετε τη συσκευή στο ρεύμα ή υπό πίεση εάν δεν επιτηρείται. Όταν η συσκευή δεν είναι σε 

χρήση, απενεργοποιήστε την και ακολουθήστε τη διαδικασία εκτόνωσης πίεσης για την 
απενεργοποίηση της συσκευής.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια 
φαρμάκων ή αλκοόλ.

• Μην τσακίζετε ή κάμπτετε υπερβολικά τους εύκαμπτους σωλήνες.
• Μην εκθέτετε τους εύκαμπτους σωλήνες σε θερμοκρασίες ή πιέσεις υψηλότερες από αυτές που 

καθορίζει η Graco.
• Μην χρησιμοποιείτε τους εύκαμπτους σωλήνες για να τραβήξετε ή να σηκώσετε τον εξοπλισμό.
• Μην ψεκάζετε με εύκαμπτο σωλήνα μήκους μικρότερου από 25 πόδια.
• Μην επιφέρετε μετατροπές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό. Τυχόν τροποποιήσεις ή μετατροπές 

στον εξοπλισμό μπορεί να καταστήσουν άκυρες τις εγκρίσεις των αντιπροσωπειών και να 
προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια.

• Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος και εγκεκριμένος για το περιβάλλον στο οποίο 
τον χρησιμοποιείτε.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Η χρήση υγρών που δεν είναι συμβατά με αλουμίνιο σε εξοπλισμό υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή χημική αντίδραση και διάρρηξη του εξοπλισμού. Η μη συμμόρφωση με αυτή την προειδοποίηση 
ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο, σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
• Μην χρησιμοποιείτε 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο, χλωριούχο μεθυλένιο, άλλους διαλύτες αλογονωμένου 

υδρογονάνθρακα ή υγρά που περιέχουν τέτοιους διαλύτες.
• Πολλά άλλα υγρά μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες που αντιδρούν με το αλουμίνιο. Για 

πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή των υλικών σας.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
Οι επιφάνειες του εξοπλισμού και κάθε θερμαινόμενο υγρό είναι δυνατόν να υπερθερμανθούν κατά τη 
λειτουργία. Για να αποφύγετε σοβαρά εγκαύματα:
• Μην αγγίζετε το ζεστό υγρό ή εξοπλισμό.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μπορεί να πιαστούν, να τραυματιστούν ή να ακρωτηριαστούν 
από κινούμενα εξαρτήματα.
• Αποφεύγετε την επαφή με κινούμενα εξαρτήματα.
• Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό όταν οι προστατευτικοί προφυλακτήρες ή τα καλύμματα έχουν 

αφαιρεθεί.
• Εξοπλισμός ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση ενδέχεται να τεθεί σε λειτουργία χωρίς προειδοποίηση. 

Πριν από τον έλεγχο, τη μετακίνηση ή τη συντήρηση του εξοπλισμού, ακολουθήστε τη διαδικασία 
εκτόνωσης πίεσης και αποσυνδέστε όλες τις πηγές τροφοδοσίας.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΑ ΥΓΡΑ Ή ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση επαφής των τοξικών υγρών ή των 
αναθυμιάσεων με τα μάτια ή το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσής τους.
• ∆ιαβάστε τα δελτία MSDS (Φύλλα ∆εδομένων Ασφάλειας Υλικών) για να ενημερωθείτε σχετικά με 

τους συγκεκριμένους κινδύνους από τα υγρά που χρησιμοποιείτε.
• Αποθηκεύετε το επικίνδυνο υγρό σε εγκεκριμένα δοχεία και φροντίζετε για την απόρριψή του 

σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όταν βρίσκεστε στο χώρο εργασίας, προκειμένου να 
αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς, για παράδειγμα βλάβες όρασης, απώλεια ακοής, εισπνοή τοξικών 
αναθυμιάσεων και εγκαύματα. Στον προστατευτικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
• Προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ακοής.
• Αναπνευστήρες, προστατευτικές στολές και γάντια σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή 

υγρού και διαλύτη.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ 65
Αυτό το προϊόν περιέχει μια χημική ουσία που είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας ότι προκαλεί 
καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος. Πλένετε τα χέρια μετά τη 
χρήση.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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Áíáãíþñéóç ôáõôüôçôáò åîáñôÞìáôïò

Στοιχείο Περιγραφή

1 Σωλήνας/εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης

2 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αέρα

3 Βαλβίδα προέγχυσης/ψεκασμού

4 Έξοδος υγρού

5 Εύκαμπτος σωλήνας αέρα/υγρού

6 Αντλία εκτόπισης

7 Πιστόλι (βλ. εγχειρίδιο)

8 Πολλαπλή φίλτρου

9 Έλεγχος πίεσης υγρού

10 ∆ιακόπτης λειτουργίας/επιλογής 
λειτουργίας

11 Σωλήνας αναρρόφησης

12 Ρυθμιστής αέρα πιστολιού

14 Ρυθμιστής πίεσης αέρα ψεκαστήρα

15 Ψηφιακή οθόνη

16 Μετρητής πίεσης αέρα

17 Φίλτρο πιστολιού
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Γείωση 

Ôï êáëþäéï ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò ðåñéëáìâÜíåé Ýíá êáëþäéï 
ãåßùóçò ìå êáôÜëëçëç åðáöÞ ãåßùóçò. Μην χρησιμοποιείτε τον 
ψεκαστήρα εάν το ηλεκτρικό καλώδιο φέρει φθαρμένη επαφή γείωσης.

Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò áðáéôåß:
Ìç÷áíÞìáôá âáöÞò 110-120 Vac: 100-120 Vac, 50/60 Hz, 15A, 
ìïíïöáóéêü ñåýìá, êýêëùìá ìå õðïäï÷Þ ãåßùóçò. Ìç÷áíÞìáôá 
âáöÞò 230 Vac: 230 Vac, 50/60 Hz, 10A, ìïíïöáóéêü ñåýìá, 
êýêëùìá ìå õðïäï÷Þ ãåßùóçò. 

Το βύσμα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πρίζα που είναι κατάλληλα 
εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς 
κανονισμούς και τις διατάξεις.

Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò åÜí ôï çëåêôñéêü 
êáëþäéï öÝñåé öèáñìÝíç åðáöÞ ãåßùóçò. ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï 
êáëþäéï ðñïÝêôáóçò ìå åðáöÞ ãåßùóçò ÷ùñßò öèïñÝò. 

Καλώδια επέκτασης

Χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης με άθικτη επιφάνεια γείωσης. 
Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 
τρισύρματο 12 AWG (2,5 mm2).  Τα καλώδια μεγαλύτερου μήκους 
μειώνουν την απόδοση του ψεκαστήρα.

∆οχεία

Äéáëýôåò êáé ñåõóôÜ ìå âÜóç ôï ëÜäé: ôçñåßôå ôïõò ôïðéêïýò 
êþäéêåò. ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï áãþãéìá ìåôáëëéêÜ äï÷åßá 
ôá ïðïßá ôïðïèåôåßôå óå ãåéùìÝíç åðéöÜíåéá, üðùò ôï ôóéìÝíôï. 

Ìçí ôïðïèåôåßôå ôï äï÷åßï óå ìç áãþãéìç åðéöÜíåéá, üðùò ÷áñôß 
Þ ÷áñôüíé, ç ïðïßá äéáêüðôåé ôç óõíÝ÷åéá ôçò ãåßùóçò.

Ãåßùóç ìåôáëëéêïý äï÷åßïõ: óõíäÝóôå Ýíá ãåéùìÝíï êáëþäéï 
óôï äï÷åßï, óôåñåþíïíôáò ôï Ýíá Üêñï óôï äï÷åßï êáé ôï Üëëï 
óå ãåéùìÝíç åðéöÜíåéá, ë.÷. óå óùëÞíá íåñïý.

Ãéá íá äéáôçñÞóåôå ôç óõíÝ÷åéá ôçò ãåßùóçò êáôÜ ôï 
ðëýóéìï Þ ôçí åêôüíùóç ôçò ðßåóçò: êñáôÞóôå óôáèåñÜ 
Ýíá ìåôáëëéêü ôìÞìá ôïõ ðéóôïëéïý âáöÞò óôï ðëÜé åíüò 
ãåéùìÝíïõ ìåôáëëéêïý äï÷åßïõ êáé ìåôÜ ðéÝóôå ôç óêáíäÜëç.

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος, ώστε να περιορίζεται 
ο κίνδυνος ηλεκτροστατικού σπινθηρισμού και ηλεκτροπληξίας. 
Ο ηλεκτρικός ή ηλεκτροστατικός σπινθηρισμός μπορεί να 
προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη των αναθυμιάσεων. Η ακατάλληλη 
γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Η γείωση παρέχει 
ένα καλώδιο διεξόδου στο ηλεκτρικό ρεύμα.

ti4297a

Ground

ti5850a

ti5851a
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Äéáäéêáóßá Åêôüíùóçò 
Ðßåóçò

Κάθε φορά που εμφανίζεται αυτό το σύμβολο πρέπει να 
εκτελείτε τη διαδικασία εκτόνωσης πίεσης.

1. ÈÝóôå ôïí äéáêüðôç åðéëïãÞò ëåéôïõñãßáò óôç èÝóç OFF 
êáé áðïóõíäÝóôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò áðü ôï ñåýìá.

2. Ñõèìßóôå ôçí ðßåóç óôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ.

3. ÊñáôÞóôå ôï ðéóôüëé óôï ðëÜé ôïõ ãåéùìÝíïõ ìåôáëëéêïý 
äï÷åßïõ ðëõóßìáôïò. ÐéÝóôå ôç óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý ãéá 
íá åêôïíþóåôå ôçí ðßåóç.

4. ÓôñÝøôå ôç âáëâßäá ðñïÝã÷õóçò ðñïò ôá êÜôù.

ÅÜí õðïøéÜæåóôå üôé ôï ìðåê âáöÞò Þ ï åëáóôéêüò óùëÞíáò åßíáé 
öñáãìÝíá, Þ üôé ç ðßåóç äåí Ý÷åé åêôïíùèåß ðëÞñùò ìåôÜ 
ôçí åêôÝëåóç ôçò áíùôÝñù äéáäéêáóßáò, ÷áëáñþóôå ÐÏËÕ ÁÑÃÁ 
ôï ðåñéêü÷ëéï óõãêñÜôçóçò ôïõ ðñïöõëáêôÞñá ôïõ ìðåê 
Þ ôç æåýîç óôï Üêñï ôïõ åëáóôéêïý óùëÞíá ãéá íá åêôïíþóåôå 
ôçí ðßåóç óôáäéáêÜ êáé, êáôüðéí, ÷áëáñþóôå ðëÞñùò. Êáèáñßóôå 
ôïí åëáóôéêü óùëÞíá êáé áðïöñÜîôå ôï ìðåê.

5. Ασφαλίστε τη σκανδάλη.

Ο εξοπλισμός παραμένει υπό πίεση μέχρι να εκτελέσετε εκτόνωση 
πίεσης χειροκίνητα. Για να αποτρέψετε σοβαρό τραυματισμό από 
το υγρό που βρίσκεται υπό πίεση, όπως έγχυση στο δέρμα, 
διασκορπισμός υγρού και τραυματισμός από κινούμενα μέρη της 
συσκευής, ακολουθήστε τη διαδικασία εκτόνωσης πίεσης όταν 
σταματήσετε τον ψεκασμό και πριν από τον καθαρισμό, τον έλεγχο 
ή τη συντήρηση του εξοπλισμού.

ti22596a
ti22599a

AIRLESS

OFF

AA
(Air-Assisted)

395 595

ti22566a

ti2719a
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ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò 
åðéóêåõÞò

• Öñïíôßóôå þóôå üëïé ïé êï÷ëßåò, ôá ðåñéêü÷ëéá, 
ïé óôåãáíïðïéçôéêïß äáêôýëéïé, ôá ðáñåìâýóìáôá 
êáé ôá çëåêôñéêÜ óõíäåôéêÜ íá ðáñáìÝíïõí áðïìáêñõóìÝíá 
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí äéáäéêáóéþí åðéóêåõÞò. ÓõíÞèùò, 
ôá åí ëüãù ìÝñç äåí ðáñÝ÷ïíôáé ìå êéô áíôéêáôÜóôáóçò.

• ÅëÝãîôå ôéò åðéóêåõÝò ìåôÜ ôç äéüñèùóç ôùí ðñïâëçìÜôùí. 
Áí ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ, åëÝãîôå åê íÝïõ 
ôç äéáäéêáóßá åðéóêåõÞò ãéá íá âåâáéùèåßôå üôé ôçí Ý÷åôå 
åêôåëÝóåé ìå ôïí óùóôü ôñüðï. ÂëÝðå Áíôéìåôþðéóç 
ÐñïâëçìÜôùí, óåëßäá 13.

• Ôï ðëåüíáóìá âáöÞò åíäÝ÷åôáé íá óõóóùñåõôåß óôéò äéüäïõò 
áÝñá. Áöáéñåßôå ôõ÷üí ðëåüíáóìá âáöÞò êáé õðïëåßììáôá 
áðü ôéò äéüäïõò áÝñá êáé ôéò ïðÝò êÜèå öïñÜ ðïõ óõíôçñåßôå 
ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò.

• Μην χειρίζεστε τον ψεκαστήρα εάν το κάλυμμα του κινητήρα δεν είναι 
στη θέση του. Αντικαταστήστε εάν διαπιστώσετε ζημιά. Το κάλυμμα του 
κινητήρα διοχετεύει τον αέρα ψύξης γύρω από τον κινητήρα, προς 
αποφυγή υπερθέρμανσης.

Ôõ÷üí Ýã÷õóç åýöëåêôùí õëéêþí ðÜíù óôïí èåñìü, áêÜëõðôï 
êéíçôÞñá, ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé áíÜöëåîç Þ Ýêñçîç. 
Ãéá ôç ìåßùóç ôïõ êéíäýíïõ ðñüêëçóçò åãêáõìÜôùí, áíÜöëåîçò Þ 
Ýêñçîçò, öñïíôßóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá ôïõ êéíçôÞñá íá 
âñßóêåôáé óôç èÝóç ôïõ êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá.

Ãéá íá ìåéþóåôå ôïí êßíäõíï óïâáñïý ôñáõìáôéóìïý, 
óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò çëåêôñïðëçîßáò.
• Ìçí áããßæåôå êéíçôÜ Þ çëåêôñéêÜ ìÝñç ìå ôá ÷Ýñéá Þ ìå åñãáëåßá 

êáôÜ ôïí Ýëåã÷ï ôçò åðéóêåõÞò.
• ¼ôáí ãéá ôç äïêéìÞ äåí áðáéôåßôáé ðáñï÷Þ éó÷ýïò, áðïóõíäÝåôå ôï 

ìç÷Üíçìá âáöÞò áðü ôçí ðñßæá.
• ÔïðïèåôÞóôå üëá ôá êáëýììáôá, ôá ðáñåìâýóìáôá, ôïõò êï÷ëßåò 

êáé ôïõò óôåãáíïðïéçôéêïýò äáêôõëßïõò ðñïôïý ðñïâåßôå óå 
÷åéñéóìü ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
• Ìç ëåéôïõñãåßôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò ÷ùñßò öïñôßï ãéá ðåñéóóüôåñï 

áðü 30 äåýôåñá. ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò öèïñÜò ôùí óôåãáíïðïéçôéêþí.

• Ðñïóôáôåýåôå ôá åóùôåñéêÜ åîáñôÞìáôá ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò 
áðü ôï íåñü. Ïé ïðÝò ôïõ êáëýììáôïò åðéôñÝðïõí ôçí øýîç 
ôùí åóùôåñéêþí ìç÷áíéêþí êáé çëåêôñïíéêþí åîáñôçìÜôùí 
ìå ôïí áÝñá. ÅÜí ôï íåñü äéáðåñÜóåé áõôÝò ôéò ïðÝò, õðÜñ÷åé 
êßíäõíïò äõóëåéôïõñãßáò Þ ìüíéìçò âëÜâçò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò.

• Ðñïóôáôåýåôå ôçí áíôëßá áðü ôïí êßíäõíï äéÜâñùóçò êáé öèïñÜò 
ëüãù øýîçò. ÐïôÝ ìçí áöÞíåôå óôï ìç÷Üíçìá õäñï÷ñþìáôá 
Þ ÷ñþìáôá ìå âÜóç ôï íåñü üôáí áõôü âñßóêåôáé óå øõ÷ñÝò êáéñéêÝò 
óõíèÞêåò. Ç øýîç ôùí ñåõóôþí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé óïâáñÞ âëÜâç 
óôï ìç÷Üíçìá âáöÞò. Ãéá íá ðñïóôáôåýåôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò 
êáôÜ ôçí áðïèÞêåõóç, áðïèçêåýåôÝ ôï ìå Pump Armor.

• Ìçí áöÞíåôå õëéêü íá óôåãíþíåé óôï ðþìá áÝñá ôïõ ðéóôïëéïý. 
Ìðïñåß íá õðïâáèìéóôåß ç ðïéüôçôáò ôçò âáöÞò.
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Áíôéìåôþðéóç ÐñïâëçìÜôùí

Ðñüâëçìá

Ôé íá åëÝãîåôå
(ÅÜí äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá 

ðñüâëçìá, ðñï÷ùñÞóôå óôïí 
åðüìåíï Ýëåã÷ï)

Ôé íá êÜíåôå
(Áí äéáðéóôùèåß ðñüâëçìá, 

áíáôñÝîôå óôçí ðáñïýóá óôÞëç)

Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò äå ëåéôïõñãåß

Ðñüâëçìá ðßåóçò ñåõóôþí 1. Ñýèìéóç êïìâßïõ åëÝã÷ïõ ôçò ðßåóçò. 
Ï êéíçôÞñáò äåí ëåéôïõñãåß áí Ý÷åé 
ñõèìéóôåß óôçí åëÜ÷éóôç ôéìÞ (ðëÞñùò 
áñéóôåñüóôñïöá).

ÁõîÞóôå áñãÜ ôçí ôéìÞ ôçò ðßåóçò ãéá íá äåßôå 
áí èá ëåéôïõñãÞóåé ï êéíçôÞñáò. 

2. Ôï ìðåê âáöÞò Þ ôï ößëôñï ñåõóôïý åßíáé 
ðéèáíþò öñáãìÝíá.

Εκτονώστε την πίεση, σελίδα 11. Στη συνέχεια αποκαταστήστε 
τυχόν αποφράξεις ή καθαρίστε το φίλτρο του πιστολιού. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο οδηγιών του πιστολιού.

Áðëü ìç÷áíéêü ðñüâëçìá 1. ÁíáññïöÞóôå ôï ðáãùìÝíï Þ óêëçñõìÝíï 
÷ñþìá.

ÁíáèåñìÜíåôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò óå ðåñßðôùóç ðïõ 
ôï õäñü÷ñùìá Þ ôï ÷ñþìá ìå âÜóç ôï íåñü Ý÷åé ðáãþóåé 
óôï åóùôåñéêü ôïõ, ôïðïèåôþíôáò ôïí óå èåñìü ÷þñï. 
Ìçí ëåéôïõñãåßôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò ìÝ÷ñé íá åðáíÝëèåé 
óôç öõóéïëïãéêÞ èåñìïêñáóßá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï ÷ñþìá 
Ý÷åé óêëçñýíåé (óôåãíþóåé) óôï åóùôåñéêü ôïõ ìç÷áíÞìáôïò 
âáöÞò, áíôéêáôáóôÞóôå ôá óôåãáíïðïéçôéêÜ ôçò áíôëßáò. 
ÂëÝðå óåëßäá 18, ÁíôéêáôÜóôáóç Áíôëßáò ÂáöÞò.

2. Ðåñüíç ãéá ôçí óýíäåóç ôïõ åìâüëïõ 
ôçò áíôëßáò âáöÞò. Ç ðåñüíç ðñÝðåé 
íá âñßóêåôáé ðëÞñùò âõèéóìÝíç 
óôç óõíäåôéêÞ ñÜâäï êáé ôï åëáôÞñéï 
óõãêñÜôçóçò óôåñåùìÝíï óôáèåñÜ 
óôçí áõëÜêùóç ôçò ðåñüíçò áíôëßáò. 

ÐéÝóôå ôçí ðåñüíç þóôå íá åéóÝëèåé óôç èÝóç 
ôçò êáé áóöáëßóôå ôçí ìå ôïí åëáôçñéùôü óõãêñáôçôÞñá. 
ÂëÝðå óåëßäá 18, ÁíôéêáôÜóôáóç Áíôëßáò ÂáöÞò.

3. ÊéíçôÞñáò. ÁöáéñÝóôå ôï ðåñßâëçìá 
ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò. ÂëÝðå óåëßäá 20, 
ÁíôéêáôÜóôáóç ÐåñéâëÞìáôïò 
ôïõ ÓõóôÞìáôïò Êßíçóçò. Åðé÷åéñÞóôå 
íá ðåñéóôñÝøåôå ôïí áíåìéóôÞñá ìå ôï ÷Ýñé. 

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôïí êéíçôÞñá óå ðåñßðôùóç 
ðïõ äåí ëåéôïõñãåß. ÂëÝðå óåëßäá 35, ÁíôéêáôÜóôáóç 
ÊéíçôÞñá.

Áðëü ðñüâëçìá ðßåóçò áÝñá 1. ÅðéëïãÝáò ôñïöïäïóßáò/ëåéôïõñãßáò. Âåâáéùèåßôå üôé ç åðéëïãÞ åßíáé AA.

2. Ï ñõèìéóôÞò ðßåóçò áÝñá øåêáóìïý ìðïñåß 
íá åßíáé êëåéóôüò.

ÔñáâÞîôå ôïí ñõèìéóôÞ áÝñá ãéá íá îåêëåéäþóåé êáé óôñÝøôå 
ôïí äåîéüóôñïöá ãéá íá áíïßîåé.

3. Ç âáëâßäá áÝñá óôï ðéóôüëé ìðïñåß íá åßíáé 
êëåéóôÞ.

ÓôñÝøôå ôïí ñõèìéóôÞ áÝñá áñéóôåñüóôñïöá ãéá íá áíïßîåé.
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Áðëü çëåêôñéêü ðñüâëçìá
ÂëÝðå ôï ÄéÜãñáììá ÓõñìÜôùóçò, 
óåëßäá 36

1. ÇëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ. Ï ìåôñçôÞò ðñÝðåé 
íá åìöáíßæåé ôçí Ýíäåéîç 105-130 Vac 
ãéá ìïíôÝëá 110—120 Vac êáé 
210—255 Vac ãéá ìïíôÝëá 230 Vac.

Ñõèìßóôå åê íÝïõ ôï äéáêüðôç êõêëþìáôïò ôïõ êôéñßïõ, 
áíôéêáôáóôÞóôå ôéò áóöÜëåéåò ôïõ êôéñßïõ. ÄïêéìÜóôå Üëëç 
Ýîïäï (ðñßæá).

2. Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò. ÅëÝãîôå ôç óõíÝ÷åéá 
ôïõ êáëùäßïõ ðñïÝêôáóçò ìå ôï 
âïëôüìåôñï.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ìå Ýíá êáôÜëëçëï êáëþäéï ðñïÝêôáóçò. 
×ñçóéìïðïéÞóôå êáëþäéï ðñïÝêôáóçò ìéêñüôåñïõ ìÞêïõò.

3. Êáëþäéï ðáñï÷Þò éó÷ýïò ìç÷áíÞìáôïò 
âáöÞò. ÅëÝãîôå ãéá æçìßåò üðùò èñáýóç ôçò 
ìüíùóçò Þ ôùí êáëùäßùí. 

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï êáëþäéï ðáñï÷Þò éó÷ýïò. ÂëÝðå óåëßäá 25, 
ÁíôéêáôÜóôáóç Êáëùäßïõ Ðáñï÷Þò Éó÷ýïò.

4. Ôá êáëþäéá ôïõ êéíçôÞñá åßíáé êáëÜ 
óôåñåùìÝíá êáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá 
óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôïõò ÷áëáñïýò áêñïäÝêôåò êáé óôåñåþóôå 
ôïõò íÝïõò óôá êáëþäéá. Âåâáéùèåßôå ãéá ôç óôáèåñüôçôá 
ôçò óýíäåóçò.

Êáèáñßóôå ôïõò áêñïäÝêôåò ôïõ ðßíáêá êõêëþìáôïò. 
ÅðáíáóõíäÝóôå êáé áóöáëßóôå ôá êáëþäéá.

5. Èåñìéêüò äéáêüðôçò êéíçôÞñá. ÐñÝðåé 
íá äéáóöáëßæåôáé ç óõíÝ÷åéá ôùí êßôñéíùí 
êáëùäßùí ôïõ êéíçôÞñá ìÝóá áðü 
ôïí èåñìéêü äéáêüðôç.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôïí êéíçôÞñá. ÂëÝðå óåëßäá 35, 
ÁíôéêáôÜóôáóç ÊéíçôÞñá.

6. Ëåßðåé êÜðïéï êáðÜêé áðü ôá êáñâïõíÜêéá 
Þ ïé óõíäÝóåéò ôùí êáëùäßùí óôá 
êáñâïõíÜêéá åßíáé ÷áëáñÝò (μόνο στο 
FinishPro II 395).

ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé Þ áíôéêáôáóôÞóôå ôá êáñâïõíÜêéá 
åÜí ôá êáëþäéá åßíáé öèáñìÝíá. ÂëÝðå óåëßäá 23, 
ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí êáñâïõíáêéþí ôïõ ÊéíçôÞñá.

7. Ôï ìÞêïò ôùí êáñâïõíáêéþí ôïõ êéíçôÞñá 
ðñÝðåé íá åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí 1/4 in. (6mm) 
(μόνο στο FinishPro II 395).

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ôá êáñâïõíÜêéá äåí öèåßñïíôáé 
ìå ôïí ßäéï ñõèìü óôéò äýï ðëåõñÝò 
ôïõ êéíçôÞñá. ÅëÝãîôå êáé ôá äýï 
êáñâïõíÜêéá.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôá êáñâïõíÜêéá. ÂëÝðå óåëßäá 23, 
ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí êáñâïõíáêéþí ôïõ ÊéíçôÞñá.

8. ÌåôáãùãÝáò ãéá ôç èùñÜêéóç ôïõ êéíçôÞñá 
áðü êáøßìáôá, âáèïõëþìáôá êáé õðåñâïëéêÞ 
ôñá÷ýôçôá. 

ÁöáéñÝóôå ôïí êéíçôÞñá êáé, åÜí åßíáé äõíáôüí, áðïôáèåßôå 
óå åéäéêåõìÝíï óõíåñãåßï ãéá ôçí åðéäéüñèùóç ôçò åðßóôñùóçò 
ôïõ ìåôáãùãÝá. ÂëÝðå óåëßäá 35, ÁíôéêáôÜóôáóç ÊéíçôÞñá.

9. ÈùñÜêéóç ôïõ êéíçôÞñá ãéá ðñïóôáóßá 
áðü âñá÷õêõêëþìáôá ìå ôç ÷ñÞóç 
ôïõ ïñãÜíïõ åëÝã÷ïõ èùñÜêéóçò (âïìâçôÞò) 
Þ åêôåëÝóôå ôç äïêéìÞ ðåñéóôñïöÞò, 
óåëßäá 21.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôïí êéíçôÞñá. ÂëÝðå óåëßäá 35, 
ÁíôéêáôÜóôáóç ÊéíçôÞñá.

10. Ç äéÜôáîç åëÝã÷ïõ ôçò ðßåóçò äåí Ý÷åé 
óõíäåèåß óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.

ÅéóáãÜãåôå ôïí óõíäåôÞñá ôçò äéÜôáîçò åëÝã÷ïõ ôçò ðßåóçò 
óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.

Ðñüâëçìá

Ôé íá åëÝãîåôå
(ÅÜí äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá 

ðñüâëçìá, ðñï÷ùñÞóôå óôïí 
åðüìåíï Ýëåã÷ï)

Ôé íá êÜíåôå
(Áí äéáðéóôùèåß ðñüâëçìá, 

áíáôñÝîôå óôçí ðáñïýóá óôÞëç)
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×áìçëÞ Ýîïäïò ñåõóôïý 1. ÖèáñìÝíï ìðåê âáöÞò. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 11. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï ìðåê. 
ÁíáôñÝîôå óôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ ãéá ôï ðéóôüëé, 311937.

2. Âåâáéùèåßôå üôé ôï Ýìâïëï ôçò áíôëßáò 
áêéíçôïðïéåßôáé üôáí áðåëåõèåñþíåôáé 
ç óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý.

Ðñïâåßôå óå óõíôÞñçóç ôçò áíôëßáò. ÂëÝðå óåëßäá 18, 
ÁíôéêáôÜóôáóç Áíôëßáò âáöÞò.

3. ÄéáññïÞ âáëâßäáò ðñïÝã÷õóçò. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 11. Óôç óõíÝ÷åéá, åðéäéïñèþóôå 
ôç âáëâßäá ðñïÝã÷õóçò. ÂëÝðå óåëßäá 31, ÁíôéêáôÜóôáóç 
äéÜôáîçò åëÝã÷ïõ ðßåóçò.

4. ÓõíäÝóåéò óùëÞíùí áíáññüöçóçò. Óößîôå ôõ÷üí ÷áëáñÝò óõíäÝóåéò. ÅëÝãîôå ôïõò äáêôõëßïõò-Ï 
óôïí óôñåðôÞñá ôïõ åëáóôéêïý óùëÞíá áíáññüöçóçò.

5. ÇëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ ìå âïëôüìåôñï. 
Ï ìåôñçôÞò ðñÝðåé íá åìöáíßæåé ôçí Ýíäåéîç 
105-130 Vac ãéá ìïíôÝëá 110-120 Vac 
êáé 210-255 ãéá ìïíôÝëá 240 Vac. 
Ïé ÷áìçëÝò ôÜóåéò ìåéþíïõí ôçí áðüäïóç 
ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò. 

Ñõèìßóôå åê íÝïõ ôï äéáêüðôç êõêëþìáôïò ôïõ êôéñßïõ, 
áíôéêáôáóôÞóôå ôçí áóöÜëåéá ôïõ êôéñßïõ. ÅðéóêåõÜóôå 
ôçí çëåêôñéêÞ Ýîïäï Þ äïêéìÜóôå Üëëç Ýîïäï (ðñßæá).

6. ÌÞêïò êáé ìÝãåèïò ôïõ êáëùäßïõ 
ðñïÝêôáóçò.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ìå êáôÜëëçëï, ãåéùìÝíï êáëþäéï åðÝêôáóçò. 
ÂëÝðå óåëßäá 10, Ãåßùóç êáé ÇëåêôñéêÝò ÁðáéôÞóåéò.

7. Ôá êáëþäéá áðü ôïí êéíçôÞñá ðñïò 
ôïí ðßíáêá êõêëþìáôïò ãéá óõíäåôÞñåò 
êáëùäßùí ìå åíäåßîåéò ÷áëÜñùóçò. 
ÅëÝãîôå ôç ìüíùóç ôçò óõñìÜôùóçò êáé 
ôïõò áêñïäÝêôåò ãéá åíäåßîåéò 
õðåñèÝñìáíóçò.

Âåâáéùèåßôå üôé ïé ðåßñïé ôùí áñóåíéêþí áêñïäåêôþí åßíáé 
êåíôñáñéóìÝíïé êáé áóöáëþò óõíäåäåìÝíïé óôïõò èçëõêïýò 
áêñïäÝêôåò. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôõ÷üí ÷áëáñïýò áêñïäÝêôåò 
Þ óõñìáôþóåéò ðïõ öÝñïõí öèïñÝò. ÅðáíáóõíäÝóôå ôïõò 
áêñïäÝêôåò óôåñåþíïíôÜò ôïõò êáëÜ.

8. Ôá êáñâïõíÜêéá ôïõ êéíçôÞñá ðïõ Ý÷ïõí 
öèáñåß ðñÝðåé íá åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí 
1/4 in. (6 mm) 

ÁíôéêáôáóôÞóåôå ôá êáñâïõíÜêéá. ÂëÝðå óåëßäá 23. 
ÁíôéêáôÜóôáóç óôá ÊáñâïõíÜêéá ôïõ ÊéíçôÞñá.

9. ÊáñâïõíÜêéá êéíçôÞñá óöçíùìÝíá 
óôéò ëáâÝò.

Êáèáñßóôå ôéò ëáâÝò ãéá ôá êáñâïõíÜêéá. ×ñçóéìïðïéÞóôå 
óõìðéåóìÝíï áÝñá ãéá íá áðïìáêñýíåôå ôç óêüíç Üíèñáêá 
áðü ôá êáñâïõíÜêéá.

10. ×áìçëÞ ðßåóç áðïäÝóìåõóçò. ÓôñÝøôå 
ôï êïõìðß ÷åéñéóìïý ôçò äéÜôáîçò åëÝã÷ïõ 
ðßåóçò ðëÞñùò äåîéüóôñïöá. 

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï óõãêñüôçìá äéÜôáîçò åëÝã÷ïõ ôçò ðßåóçò. 
ÂëÝðå óåëßäá 31, ÁíôéêáôÜóôáóç ÓõãêñïôÞìáôïò 
ôçò ÄéÜôáîçò ÅëÝã÷ïõ ôçò Ðßåóçò.

11. Ôç èùñÜêéóç ôïõ êéíçôÞñá ãéá ôõ÷üí 
âñá÷õêõêëþìáôá ìå ôç ÷ñÞóç ïñãÜíïõ 
åëÝã÷ïõ èùñÜêéóçò (âïìâçôÞò) Þ åêôåëÝóôå 
ôç äïêéìÞ ðåñéóôñïöÞò, óåëßäá 21. 

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôïí êéíçôÞñá. ÂëÝðå óåëßäá 35, 
ÁíôéêáôÜóôáóç ÊéíçôÞñá.

Ðñüâëçìá

Ôé íá åëÝãîåôå
(ÅÜí äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá 

ðñüâëçìá, ðñï÷ùñÞóôå óôïí 
åðüìåíï Ýëåã÷ï)

Ôé íá êÜíåôå
(Áí äéáðéóôùèåß ðñüâëçìá, 

áíáôñÝîôå óôçí ðáñïýóá óôÞëç)
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Ï êéíçôÞñáò êáé ç áíôëßá ëåéôïõñãïýí 1. Âáëâßäá ðñïÝã÷õóçò áíïé÷ôÞ. Âáëâßäá ðñïÝã÷õóçò êëåéóôÞ.

2. Ðáñï÷Þ ÷ñþìáôïò. Áíáãïìþóôå êáé ðñïâåßôå óå åêôüíùóçò ôçò áíôëßáò.

3. Ößëôñï áíáññüöçóçò öñáãìÝíï. ÁöáéñÝóôå, êáèáñßóôå ôï êáé, óôç óõíÝ÷åéá, 
åðáíáôïðïèåôÞóôå ôï. 

4. ÄéáññïÞ áÝñá óôïí óùëÞíá áíáññüöçóçò. Óößîôå ôï ðåñéêü÷ëéï. ÅëÝãîôå ôïõò äáêôõëßïõò-Ï óôïí 
óôñåðôÞñá.

5. Ç ìðßëéá ôçò âáëâßäáò áíáññüöçóçò 
êáé ç ìðßëéá ôïõ åìâüëïõ åßíáé óùóôÜ 
ôïðïèåôçìÝíåò.

ÂëÝðå åã÷åéñßäéï áíôëßáò 309250. ÖéëôñÜñåôå ôï ÷ñþìá ðñéí 
ôç ÷ñÞóç ãéá ôçí áðïìÜêñõíóç ôùí óùìáôéäßùí ðïõ èá 
ìðïñïýóáí íá öñÜîïõí ôçí áíôëßá.

6. ÄéáññïÞ ãýñù áðü ôï ðåñéêü÷ëéï 
óôåãáíïðïßçóçò ôïõ óôïìßïõ, ðéèáíÞ Ýíäåéîç 
öèïñÜò Þ æçìßáò ôùí óôåãáíïðïéçôéêþí.

ÂëÝðå åã÷åéñßäéï áíôëßáò 309250.

7. Ôï Ýìâïëï ôçò áíôëßáò Ý÷åé öèáñåß. ÂëÝðå åã÷åéñßäéï áíôëßáò 309250.

Ï êéíçôÞñáò ëåéôïõñãåß áëëÜ ç áíôëßá 
ðáñáìÝíåé áäñáíÞò

1. Ç ðåñüíç ôçò áíôëßáò âáöÞò Ý÷åé õðïóôåß 
âëÜâç Þ ëåßðåé.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôçí ðåñüíç ôçò áíôëßáò, åÜí ëåßðåé. 
Âåâáéùèåßôå üôé ôï åëáôÞñéï óõãêñÜôçóçò Ý÷åé åöáñìüóåé 
ðëÞñùò óôçí áõëÜêùóç ãýñù áðü ôç óõíäåôéêÞ ñÜâäï. ÂëÝðå 
óåëßäá 18, ÁíôéêáôÜóôáóç Áíôëßáò ÂáöÞò.

2. Óõãêñüôçìá ôçò óõíäåôéêÞò ñÜâäïõ 
ãéá öèïñÝò.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï óõãêñüôçìá ôçò óõíäåôéêÞò ñÜâäïõ. ÂëÝðå 
óåëßäá 18, ÁíôéêáôÜóôáóç Áíôëßáò âáöÞò.

3. ÃñáíÜæéá Þ ðåñßâëçìá óõóôÞìáôïò êßíçóçò. ÅëÝãîôå ôï óõãêñüôçìá ôïõ ðåñéâëÞìáôïò ôïõ óõóôÞìáôïò 
êßíçóçò êáé ôá ãñáíÜæéá ãéá öèïñÝò êáé áíôéêáôáóôÞóôå áí 
÷ñåéÜæåôáé. ÂëÝðå óåëßäá 20, ÁíôéêáôÜóôáóç ÐåñéâëÞìáôïò 
ÓõóôÞìáôïò Êßíçóçò.

Ï êéíçôÞñáò óå õøçëÞ èåñìïêñáóßá 
êáé óå äéáëåßðïõóá ëåéôïõñãßá

1. Âåâáéùèåßôå üôé ç èåñìïêñáóßá 
ðåñéâÜëëïíôïò óôï ÷þñï ðïõ âñßóêåôáé 
ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò äåí õðåñâáßíåé ôïõò 
115°F (46°C) êáé üôé ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò äåí 
Ýñ÷åôáé óå Üìåóç åðáöÞ ìå ôï öùò 
ôïõ Þëéïõ. 

ÌåôáêéíÞóôå, åÜí åßíáé äõíáôüí, ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò óå ìÝñïò 
óêéåñü êáé äñïóåñü.

2. Ï êéíçôÞñáò öÝñåé êáìÝíåò ðåñéåëßîåéò, 
êÜôé ðïõ ìðïñåßôå íá äéáðéóôþóåôå åÜí 
áöáéñÝóåôå ôï èåôéêü (êüêêéíï) êáñâïõíÜêé 
êáé äåßôå êáìÝíåò ôéò ñÜâäïõò ôïõ 
ìåôáãùãÝá.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôïí êéíçôÞñá. ÂëÝðå óåëßäá 35, 
ÁíôéêáôÜóôáóç ÊéíçôÞñá.

3. Ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðåñéêï÷ëßïõ 
óôåãáíïðïßçóçò ôçò áíôëßáò. Ç õðåñâïëéêÞ 
óýóöéîç óößããåé ôá óôåãáíïðïéçôéêÜ óôç 
ñÜâäï, ðåñéïñßæåé ôç ëåéôïõñãßá ôçò áíôëßáò, 
êáé öèåßñåé ôá óôåãáíïðïéçôéêÜ.

×áëáñþóôå ôï ðåñéêü÷ëéï óôåãáíïðïßçóçò. ÅëÝãîôå ãéá 
ôõ÷üí äéáññïÝò ãýñù áðü ôï óôüìéï. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôá 
óôåãáíïðïéçôéêÜ ôçò áíôëßáò, åÜí ÷ñåéáóôåß. ÂëÝðå åã÷åéñßäéï 
áíôëßáò 309250.

×áìçëÞ Ýîïäïò áÝñá óôï ðéóôüëé 1. Ç âáëâßäá áÝñá óôï ðéóôüëé ìðïñåß íá åßíáé 
êëåéóôÞ.

ÓôñÝøôå ôç âáëâßäá áÝñá áñéóôåñüóôñïöá ãéá íá áíïßîåé.

2. Ï ñõèìéóôÞò áÝñá ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò 
ìðïñåß íá åßíáé êëåéóôüò.

ÔñáâÞîôå ãéá íá îåêëåéäþóåé êáé óôñÝøôå ôïí ñõèìéóôÞ 
äåîéüóôñïöá ãéá íá áíïßîåé.

3. Ïé óõíäÝóåéò áÝñá ìðïñåß íá åßíáé ÷áëáñÝò. ÅëÝãîôå üëåò ôéò óõíäÝóåéò ãéá ôõ÷üí äéáññïÝò áÝñá.

×áìçëÞ Ýîïäïò áÝñá óôï ðéóôüëé 4. Åëáóôéêüò óùëÞíáò ðáñï÷Þò áÝñá ðïõ Ý÷åé 
õðïóôåß âëÜâç (äéáññïÞ).

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôïí åëáóôéêü óùëÞíá ðáñï÷Þò áÝñá.

5. ÖñáãìÝíï ößëôñï åéóüäïõ áÝñá. Êáèáñßóôå Þ áíôéêáôáóôÞóôå ôï êéô ößëôñïõ åéóüäïõ áÝñá.

6. Ç ìç÷áíéêÞ äéÜôáîç åêôüíùóçò áÝñá Ý÷åé 
ìåßíåé áíïé÷ôÞ.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôç ìç÷áíéêÞ äéÜôáîç åêôüíùóçò áÝñá.

7. Ç çëåêôñéêÞ äéÜôáîç åêôüíùóçò áÝñá Ý÷åé 
ìåßíåé áíïé÷ôÞ.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôçí çëåêôñéêÞ äéÜôáîç åêôüíùóçò áÝñá.

Ðñüâëçìá

Ôé íá åëÝãîåôå
(ÅÜí äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá 

ðñüâëçìá, ðñï÷ùñÞóôå óôïí 
åðüìåíï Ýëåã÷ï)

Ôé íá êÜíåôå
(Áí äéáðéóôùèåß ðñüâëçìá, 

áíáôñÝîôå óôçí ðáñïýóá óôÞëç)
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Ï óõìðéåóôÞò áÝñá äåí ëåéôïõñãåß 1. Äéáêüðôçò åðéëïãÝá 
ôñïöïäïóßáò/ëåéôïõñãßáò.

Ñõèìßóôå ôïí äéáêüðôç åðéëïãÝá ëåéôïõñãßáò óôï AA, 
áíôéêáôáóôÞóôå ôïí äéáêüðôç.

2. Ç ôÜóç óôï óõìðéåóôÞ åßíáé êÜôù áðü 
105 Vac ãéá ôá ìïíôÝëá 110 - 120 Vac Þ êÜôù 
áðü ôá 210 Vac ãéá ôá ìïíôÝëá 240 Vac.

ÄïêéìÜóôå ìéá Üëëç ðñßæá. Ìåéþóôå ôï ìÞêïò ôïõ êáëùäßïõ 
ðñïÝêôáóçò Þ áõîÞóôå ôï äéáìÝôñçìá ôïõ êáëùäßïõ åðÝêôáóçò.

3. ×áëáñÝò óõíäÝóåéò ôñïöïäïóßáò. Âåâáéùèåßôå üôé üëåò ïé óõíäÝóåéò åßíáé óöéãìÝíåò.

4. ÕðåñâïëéêÞ ðßåóç êåöáëÞò 
(ï óõìðéåóôÞò ðáñÜãåé âüìâï).

ÐáãùìÝíç õãñáóßá óôç ãñáììÞ ðáñï÷Þò áÝñá.

5. ÕðåñâïëéêÞ ðßåóç êåöáëÞò 
(ï óõìðéåóôÞò ðáñÜãåé âüìâï).

ÐåñéìÝíåôå ìÝ÷ñé ç ðßåóç áÝñá íá åêôïíùèåß óôï ìçäÝí.

6. ÕðåñâïëéêÞ ðßåóç êåöáëÞò 
(ï óõìðéåóôÞò ðáñÜãåé âüìâï).

Ç çëåêôñéêÞ äéÜôáîç åêôüíùóçò áÝñá Ý÷åé ìåßíåé êëåéóôÞ. 
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôçí.

7. ÕðåñâïëéêÞ ðßåóç êåöáëÞò 
(ï óõìðéåóôÞò ðáñÜãåé âüìâï).

Áíïßîôå ôïí ñõèìéóôÞ áÝñá.
ÔïðïèåôÞóôå ôç ãñáììÞ áÝñá.
ÐñáãìáôïðïéÞóôå Åêêßíçóç, Åã÷åéñßäéï ëåéôïõñãßáò 311905.

8. Ï èåñìéêüò äéáêüðôçò ôïõ óõìðéåóôÞ åßíáé 
áíïé÷ôüò. Âåâáéùèåßôå üôé ç èåñìïêñáóßá 
ðåñéâÜëëïíôïò åßíáé êÜôù áðü 115 °F 
(46 °C).

ÌåôáêéíÞóôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò óå ìÝñïò óêéåñü êáé äñïóåñü.

9. ×áìçëÞ áðüäïóç óõìðéåóôÞ. ÖèáñìÝíïò óõìðéåóôÞò, Συμπιεστής επισκευή με συμπιεστή 
Υπηρεσία Kit 288723.

Ìç éêáíïðïéçôéêü ìÝãåèïò äÝóìçò 
øåêáóìïý áÝñá

1. Ïé èýñåò ðþìáôïò áÝñá åßíáé öñáãìÝíåò. Äéáðïôßóôå ìå äéáëýôç ãéá êáèáñéóìü.

2. ÖèáñìÝíï ðþìá áÝñá. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï ðþìá áÝñá.

3. ÖèáñìÝíï ìðåê âáöÞò. Εκτονώστε την πίεση, σελίδα 11. Αντικαταστήστε το μπεκ. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του πιστολιού.

Νερό στο μοτίβο. 1. Νερό στην γραμμή του αέρα. Προσθέστε το κιτ διαχωρισμού νερού 289535 στον αγωγό αέρα και 
το κιτ ενσωματωμένου φίλτρου νερού 24U981 (συσκευασία των 5), 
24U982 (συσκευασία των 25).

Η λειτουργία του συμπιεστή δεν 
διακόπτεται όταν δεν είναι πατημένη 
η σκανδάλη του πιστολιού

1. ∆ιαρροή στη γραμμή του αέρα. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις αέρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
διαρροές.

2. Φθαρμένος διακόπτης πίεσης. Αντικαταστήστε τον διακόπτη πίεσης.

3. Φθαρμένη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης. Αντικαταστήστε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.

Ðñüâëçìá

Ôé íá åëÝãîåôå
(ÅÜí äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá 

ðñüâëçìá, ðñï÷ùñÞóôå óôïí 
åðüìåíï Ýëåã÷ï)

Ôé íá êÜíåôå
(Áí äéáðéóôùèåß ðñüâëçìá, 

áíáôñÝîôå óôçí ðáñïýóá óôÞëç)
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Αντικατάσταση αντλίας εκτόπισης 
ÂëÝðå åã÷åéñßäéï 309250 ãéá ïäçãßåò åðéóêåõÞò áíôëßáò.

Áöáßñåóç

1. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 11. ÁðïóõíäÝóôå ôï 
ìç÷Üíçìá âáöÞò áðü ôçí ðñßæá.

2. ×áëáñþóôå ôïõò äýï êï÷ëßåò (30) êáé ðåñéóôñÝøôå 
ôï êÜëõììá (44).

3. ×áëáñþóôå ôï ðåñéêü÷ëéï (A) êáé áöáéñÝóôå ôïí åëáóôéêü 
óùëÞíá (35). ×áëáñþóôå ôï ðåñéêü÷ëéï (B) êáé áöáéñÝóôå 
ôïí åëáóôéêü óùëÞíá õøçëÞò ðßåóçò (14).

4. ÐåñéóôñÝøôå ôçí áíôëßá Ýùò üôïõ ç ðåñüíç (32) âñåèåß 
óå èÝóç ðïõ åðéôñÝðåé ôçí áöáßñåóÞ ôçò. 

5. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ðáñï÷Þò éó÷ýïò áðü ôçí ðñßæá.

6. ÙèÞóôå ôï åëáôÞñéï óõãêñÜôçóçò (C) ðñïò ôá åðÜíù 
ìå Ýíá êáôóáâßäé. Óðñþîôå êáé áöáéñÝóôå ôçí ðåñüíç 
ôçò áíôëßáò (32).

7. ×ñçóéìïðïéÞóôå óöõñß ãéá íá ÷áëáñþóåôå ôï áóöáëéóôéêü 
ðåñéêü÷ëéï ôçò áíôëßáò (11). Îåâéäþóôå êáé áöáéñÝóôå 
ôçí áíôëßá (9).
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ÅãêáôÜóôáóç

1. Åêôåßíåôå ðëÞñùò ôç ñÜâäï ôïõ åìâüëïõ ôçò áíôëßáò. 
Åöáñìüóôå ëéðáíôéêü óôçí êïñõöÞ ôçò ñÜâäïõ ôçò áíôëßáò, 
óôï óçìåßï (D) Þ óôï åóùôåñéêü ôçò óõíäåôéêÞò ñÜâäïõ (7). 
ÔïðïèåôÞóôå ôï áóöáëéóôéêü ðåñéêü÷ëéï (11) 
óôá óðåéñþìáôá ôçò áíôëßáò.

2. ÔïðïèåôÞóôå ôç ñÜâäï ôçò áíôëßáò (D) åíôüò ôçò óõíäåôéêÞò 
ñÜâäïõ (7).

3. ÅãêáôáóôÞóôå ôçí ðåñüíç ôçò áíôëßáò (32). Âåâáéùèåßôå 
üôé ôï åëáôÞñéï ôïõ óõãêñáôçôÞñá (C) âñßóêåôáé óôçí 
áõëÜêùóç åðÜíù áðü ôçí ðåñüíç ôçò áíôëßáò.

4. ÙèÞóôå ôçí áíôëßá (9) ðéÝæïíôáò ðñïò ôá åðÜíù Ýùò üôïõ 
ôá óðåéñþìáôÜ ôçò åöáñìüóïõí. 

5. Âéäþóôå ôçí áíôëßá Ýùò üôïõ ôá óðåéñþìáôá Ýñèïõí óôï ßäéï 
åðßðåäï ìå ôï Üíù ìÝñïò ôïõ áíïßãìáôïò óôï ðåñßâëçìá 
ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò.

6. Åõèõãñáììßóôå ôçí Ýîïäï ôçò áíôëßáò (E).

7. Âéäþóôå ôï áóöáëéóôéêü ðåñéêü÷ëéï (11) óôçí áíôëßá 
ðéÝæïíôáò ðñïò ôá ðÜíù Ýùò üôïõ óôáìáôÞóåé. Óõóößîôå 
ôï áóöáëéóôéêü ðåñéêü÷ëéï ìå ôï ÷Ýñé, êáé óôç óõíÝ÷åéá 
óôñÝøôå êáôÜ 1/8 Ýùò 1/4 êôõðþíôáò ìå óöõñß 20 oz (êáôÜ 
ôï ìÝãéóôï) ìå äýíáìç ðåñßðïõ 75 ft-lb (102 N•m).

8. ÅãêáôáóôÞóôå ôïí óùëÞíá áíáññüöçóçò (35) êáé 
ôïí åëáóôéêü óùëÞíá õøçëÞò ðßåóçò (14). Óõóößîôå 
ôá ðåñéêü÷ëéá (A) êáé (B). 

.

9. Ãåìßóôå ôï ðåñéêü÷ëéï óôåãáíïðïßçóçò ìå Graco TSL 
Ýùò üôïõ åêñåýóåé ôï ñåõóôü ðÜíù óôï óôåãáíïðïéçôéêü 
äáêôýëéï. ÐåñéóôñÝøôå ôï êÜëõììá (44). Óõóößîôå ôéò 
âßäåò (30). 

Σε περίπτωση που η περόνη της αντλίας χαλαρώσει, κάποια 
εξαρτήματα μπορεί να αποκολληθούν εξαιτίας της δύναμης 
άντλησης.  Τα εξαρτήματα μπορεί να εκτοξευθούν στον αέρα 
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Η περόνη 
πρέπει να εισέρχεται πλήρως στη μπιέλα και το ελατήριο 
συγκράτησης να εφαρμόζει σφιχτά στην αυλάκωση, καλύπτοντας 
την περόνη της αντλίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ÅÜí ôï áóöáëéóôéêü ðåñéêï÷ëßïõ ôçò áíôëßáò ÷áëáñþóåé êáôÜ 
ôç ëåéôïõñãßá, ôá óðåéñþìáôá ôïõ ðåñéâëÞìáôïò 
ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò èá õðïóôïýí æçìßåò.
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Αντικατάσταση περιβλήματος του συστήματος κίνησης

Áöáßñåóç
1. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 11.

2. ÁöáéñÝóôå ôçí áíôëßá (9), ÁíôéêáôÜóôáóç Áíôëßáò 
ÂáöÞò, óåëßäá 18.

3. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ðáñï÷Þò éó÷ýïò áðü ôçí ðñßæá.

4. ÁöáéñÝóôå ôïõò äýï êï÷ëßåò (30) êáé ôï êÜëõììá (32).

5. ÁöáéñÝóôå ôïõò ôÝóóåñéò êï÷ëßåò (6).

6. ÔñáâÞîôå ôï ðåñßâëçìá ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò (5) 
êáé áöáéñÝóôå ôï áðü ôï åìðñüóèéï Üêñï óôÞñéîçò 
ôïõ êéíçôÞñá. 

7. ÁöáéñÝóôå ôï óõãêñüôçìá ôùí ãñáíáæéþí (2) êáé (3) 
êáé ôï ñïõëåìÜí êýëéóçò (4) áðü ôï ðåñßâëçìá 
ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò.

ÅãêáôÜóôáóç
1. Áðëþóôå ìéá ðëïýóéá óôñþóç ëéðáíôéêïý óôá ãñáíÜæéá 

êáé óôéò âåëïíïåéäåßò åðéöÜíåéåò. ÅãêáôáóôÞóôå 
ôï ñïõëåìÜí (4) êáé ôá ãñáíÜæéá (2) êáé (3) óôï ðåñßâëçìá 
ôïõ åìðñüóèéïõ Üêñïõ óôÞñéîçò. 

2. ÙèÞóôå ôï ðåñßâëçìá ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò þóôå 
íá åéóÝëèåé óôï ðåñßâëçìá ôïõ åìðñüóèéïõ Üêñïõ óôÞñéîçò. 
ÅéóáãÜãåôå ôïí óôñüöáëï ôùí ãñáíáæéþí (3) þóôå 
íá äéÝëèåé ìÝóá áðü ôçí ïðÞ ôçò óõíäåôéêÞò ñÜâäïõ (7).

3. ÅãêáôáóôÞóôå ôïõò ôÝóóåñéò êï÷ëßåò (6).

4. ÔïðïèåôÞóôå ôï êÜëõììá (32) ìå ôïõò äýï êï÷ëßåò (30).

5. ÅãêáôáóôÞóôå ôçí áíôëßá (9), ÁíôéêáôÜóôáóç Áíôëßáò 
ÂáöÞò, óåëßäá 18.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Öñïíôßóôå íá ìçí ðÝóåé ôï óõãêñüôçìá ôùí ãñáíáæéþí (3) 
êáé (2) êáôÜ ôçí áöáßñåóç ôïõ ðåñéâëÞìáôïò ôïõ óõóôÞìáôïò 
êßíçóçò (5). Ôï óõãêñüôçìá ôùí ïäïíôùôþí ôñï÷þí åíäÝ÷åôáé 
íá ðáñáìåßíåé óõíäåäåìÝíï óôï åìðñüóèéï Üêñï óôÞñéîçò 
ôïõ êéíçôÞñá Þ óôï ðåñßâëçìá ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò. 

30

326

6

7

5

4

3

2

ti9268a

Âåëïíïåéäåßò åðéöÜíåéåò 
3

2

4

ti8329b

Ýäñáóçò

3

7

ti9267a
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∆οκιμή περιστροφής (μόνο στο 395)
ÂëÝðå ôï ÄéÜãñáììá ÓõñìÜôùóçò, óåëßäá 36.

Ãéá íá åëÝãîåôå ôçí çëåêôñéêÞ óõíÝ÷åéá óôç èùñÜêéóç, 
ôçí ðåñéÝëéîç ôïõ êéíçôÞñá êáé ôá êáñâïõíÜêéá:

1. Åêôüíùóç ôçò Ðßåóçò, óåëßäá 11. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï 
ðáñï÷Þò éó÷ýïò áðü ôçí ðñßæá.

2. ÁöáéñÝóôå ôïõò äýï êï÷ëßåò (30) êáé ôï êÜëõììá (29).

3. ÁöáéñÝóôå ôï ðåñßâëçìá ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò (5), 
óåëßäá 20.

4. ÁðïóõíäÝóôå ôïí óõíäåôÞñá ôïõ êéíçôÞñá (F).

ÄïêéìÞ Âñá÷õêõêëþìáôïò ÈùñÜêéóçò 

ÐåñéóôñÝøôå ãñÞãïñá ìå ôï ÷Ýñé ôïí áíåìéóôÞñá ôïõ êéíçôÞñá. 
ÅÜí ï êéíçôÞñáò åêôåëåß äýï Þ ôñåéò åëåýèåñåò ðåñéóôñïöÝò ðñéí 
áêéíçôïðïéçèåß, ôüôå äåí õðÜñ÷åé âñá÷õêýêëùìá. Óå ðåñßðôùóç 
ðïõ ï êéíçôÞñáò äåí ðåñéóôñÝöåôáé åëåýèåñá, õðÜñ÷åé 
âñá÷õêýêëùìá óôç èùñÜêéóç. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôïí êéíçôÞñá, 
óåëßäá 35.

ÄïêéìÞ Áíïéêôïý Êõêëþìáôïò (ÓõíÝ÷åéá) üóïí 
áöïñÜ ôç ÈùñÜêéóç, ôá ÊáñâïõíÜêéá êáé ôç 
ÓõñìÜôùóç ÊéíçôÞñá

1. ÓõíäÝóôå ôï êüêêéíï êáé ôï ìáýñï êáëþäéï ôïõ êéíçôÞñá 
ìå ôï êáëþäéï äïêéìÞò. ÐåñéóôñÝøôå ôïí áíåìéóôÞñá 
ôïõ êéíçôÞñá ìå ôï ÷Ýñé ìå ñõèìü ðåñßðïõ äýï ðåñéóôñïöÝò 
ôï äåõôåñüëåðôï. 

2. Óå ðåñßðôùóç Üíéóçò Þ ìçäåíéêÞò áíôßóôáóçò, åëÝãîôå 
åÜí ëåßðïõí êáðÜêéá áðü ôá êáñâïõíÜêéá, ãéá ôõ÷üí 
óðáóßìáôá óôá åëáôÞñéá êáé óôá êáëþäéá áðü 
ôá êáñâïõíÜêéá, êáèþò êáé ãéá öèïñÜ óôá êáñâïõíÜêéá. 
Ðñïâåßôå óôéò áðáñáßôçôåò åðéóêåõÝò, óåëßäá 23.

3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç áíôßóôáóç åîáêïëïõèåß íá åßíáé Üíéóç 
Þ ìçäåíéêÞ, áíôéêáôáóôÞóôå ôïí êéíçôÞñá, óåëßäá 35. 

4. ÅðáíáóõíäÝóôå ôïí óõíäåôÞñá ôïõ êéíçôÞñá (F).

5. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï ðåñßâëçìá ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò, 
óåëßäá 20.

6. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï êÜëõììá (29) êáé ôïõò äýï êï÷ëßåò (30).

F

ti2572b



ÁíôéêáôÜóôáóç áíåìéóôÞñá 
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ÁíôéêáôÜóôáóç áíåìéóôÞñá

Áöáßñåóç
1. Åêôüíùóç ôçò Ðßåóçò, óåëßäá 11. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï 

ðáñï÷Þò éó÷ýïò áðü ôçí ðñßæá.

2. ÁöáéñÝóôå ôïõò ôÝóóåñéò êï÷ëßåò (12) êáé ôï êÜëõììá (23). 

3. Αφαιρέστε το εξάρτημα συγκράτησης (126) στον ανεμιστήρα 
(125).

4. ÔñáâÞîôå êáé áöáéñÝóôå ôïí áíåìéóôÞñá.

ÅãêáôÜóôáóç

1. ÅéóÜãåôå ôïí êáéíïýñéï áíåìéóôÞñá (125) óôï ðßóù ìÝñïò 
ôïõ êéíçôÞñá. Âåâáéùèåßôå üôé ôá åëÜóìáôá (ðôåñýãéá) 
ôïõ áíåìéóôÞñá åßíáé óôñáììÝíá ðñïò ôïí êéíçôÞñá, 
üðùò õðïäåéêíýåôáé óôï ó÷Þìá.

2. Τοποθετήστε το εξάρτημα συγκράτησης (126).

3. ÅðáíáôïðïèåôÞóôå ôï êÜëõììá (23) êáé ôïõò ôÝóóåñéò 
êï÷ëßåò (12). 

12
23

125126
ti9604a

Finish Pro 395

Finish Pro 595

ti9604a
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ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí Êáñâïõíáêéþí ôïõ ÊéíçôÞñá

(μόνο στο FinishPro II 395)
Áöáßñåóç
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôá öèáñìÝíá êáñâïõíÜêéá (ëéãüôåñï áðü 1/2 in). 
Ôá êáñâïõíÜêéá óôéò äýï ðëåõñÝò ôïõ êéíçôÞñá ðáñïõóéÜæïõí 
áíïìïéïãåíÞ öèïñÜ, óõíåðþò åëÝãîôå êáé ôéò äýï ðëåõñÝò. 
Äéáôßèåôáé ôï Êéô ÅðéóêåõÞò ãéá êáñâïõíÜêéá 287735.

1. ÄéáâÜóôå ôéò ÃåíéêÝò Ðëçñïöïñßåò ÅðéóêåõÞò, óåëßäá 12.

2. Αποσυνδέστε από το ρεύμα.

3. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 11.

4. ÁöáéñÝóôå ôï êÜëõììá ôïõ êéíçôÞñá êáé ôá äýï êáëýììáôá 
ãéá ôçí åðéèåþñçóç (Á).

5. ÐéÝóôå ôï åëáôçñéùôü êëéð (B) ãéá íá áðåëåõèåñþóåôå 
ôï Üãêéóôñï (C) áðü ôç ëáâÞ ðïõ óõãêñáôåß ôï êáñâïõíÜêé 
(D). ÁöáéñÝóôå ôï åëáôçñéùôü êëéð ôñáâþíôáò ðñïò 
ôá Ýîù (B).

6. Áðïìáêñýíåôå ôï êáëþäéï ðïõ óõíäÝåé ôï êáñâïõíÜêé (E) 
áðü ôïí áêñïäÝêôç (F). ÁöáéñÝóôå ôï êáñâïõíÜêé (G).

7. ÅëÝãîôå ôïí ìåôáãùãÝá ãéá óçìåéáêÞ äéÜâñùóç, êáìÝíá 
ôìÞìáôá Þ âáèïõëþìáôá óå õðåñâïëéêü âáèìü. Ôï ìáýñï 
÷ñþìá óôçí åðéöÜíåéá ôïõ ìåôáãùãÝá åßíáé öõóéïëïãéêü. 
Óå ðåñßðôùóç õðåñâïëéêÜ ôá÷åßáò öèïñÜò óôá êáñâïõíÜêéá, 
öñïíôßóôå ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò åðéöÜíåéáò ôïõ 
ìåôáãùãÝá áðü åéäéêåõìÝíï óõíåñãåßï åðéóêåõÞò êéíçôÞñùí.

ÅãêáôÜóôáóç

1. ÅãêáôáóôÞóôå ôï íÝï êáñâïõíÜêé (G) ìå ôï êáëþäéï 
óôï åóùôåñéêü ôçò ëáâÞò ðïõ óõãêñáôåß ôï êáñâïõíÜêé (D).

2. ÐåñÜóôå ôï êáëþäéï ðïõ óõíäÝåé ôï êáñâïõíÜêé (E) åðÜíù 
óôïí áêñïäÝêôç (F).

3. ÅãêáôáóôÞóôå ôï åëáôçñéùôü êëéð (Â). ÐéÝóôå ôï ðñïò 
ôá êÜôù ãéá íá ðñïóáñìüóåôå ôï Üãêéóôñï (C) óôç ëáâÞ 
ðïõ óõãêñáôåß ôá êáñâïõíÜêé (D).

4. ÅðáíáëÜâåôå ôç äéáäéêáóßá áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ.

5. ÄïêéìÜóôå áí ëåéôïõñãïýí ôá êáñâïõíÜêéá.
a. ÁöáéñÝóôå ôçí áíôëßá. ÁíôéêáôÜóôáóç Áíôëßáò 

ÂáöÞò, óåëßäá 18.
b. Ìå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò áðåíåñãïðïéçìÝíï (èÝóç OFF), 

åðéëÝîôå ôçí åëÜ÷éóôç ôéìÞ ðßåóçò, óôñÝöïíôáò ôï êïõìðß 
÷åéñéóìïý ôçò äéÜôáîçò åëÝã÷ïõ ôçò ðßåóçò ðëÞñùò 
áñéóôåñüóôñïöá. ÓõíäÝóôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò.

c. ÅíåñãïðïéÞóôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò (èÝóç ON). ÁõîÞóôå 
áñãÜ ôçí ðßåóç Ýùò üôïõ åðéôåõ÷èåß ç ìÝãéóôç ôá÷ýôçôá 
ôïõ êéíçôÞñá.

6. ÅãêáôáóôÞóôå ôá êáëýììáôá ãéá ôçí åðéèåþñçóç 
óôá êáñâïõíÜêéá (Á) êáé ôá ðáñåìâýóìáôá. 

7. ÓðÜóéìï óôá êáñâïõíÜêéá. 
a. ×åéñéóôåßôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò ÷ùñßò öïñôßï ãéá 1 þñá.
b. ÅãêáôáóôÞóôå ôçí áíôëßá. ÁíôéêáôÜóôáóç Áíôëßáò 

ÂáöÞò, óåëßäá 18.
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Êáëþäéï êéíçôÞñá. Ìçí áðïóõíäÝåôå.

0.5 in. (12,5 mm) ôïõëÜ÷éóôïí

ÓõìðåñéëáìâÜíåôáé óôï Êéô

ti7387a

ÅðéóêåõÞò ãéá ôá êáñâïõíÜêéá.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ÊáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç óôá êáñâïõíÜêéá, áêïëïõèåßôå 
ðñïóåêôéêÜ üëá ôá âÞìáôá ðñïò áðïöõãÞ ðñüêëçóçò æçìéþí 
óôá åîáñôÞìáôá.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ìç ëåéôïõñãåßôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò ÷ùñßò öïñôßï ãéá 
ðåñéóóüôåñï áðü 30 äåýôåñá, åíþ åëÝã÷åôå ôá êáñâïõíÜêéá. 
ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò öèïñÜò ôùí óôåãáíïðïéçôéêþí ôçò áíôëßáò 
âáöÞò.
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ÁíôéêáôÜóôáóç ðßíáêá åëÝã÷ïõ 
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ÁíôéêáôÜóôáóç ðßíáêá åëÝã÷ïõ

FinishPro II 395 και 595
ÂëÝðå ôï ÄéÜãñáììá ÓõñìÜôùóçò, óåëßäá 37.

Áöáßñåóç
1. Åêôüíùóç ôçò Ðßåóçò, óåëßäá 11. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï 

ðáñï÷Þò éó÷ýïò áðü ôçí ðñßæá.

2. ÁöáéñÝóôå ôïõò ôÝóóåñéò êï÷ëßåò (12) êáé ôï êÜëõììá (50).

3. ÁðïóõíäÝóôå üëá ôá êáëþäéá áðü ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ 
ôïõ êéíçôÞñá (49).

4. ÁöáéñÝóôå ôïõò êï÷ëßåò (6) êáé ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ êéíçôÞñá.

ÅãêáôÜóôáóç
1. Êáèáñßóôå ôï óôñþìá óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ðßíáêá åëÝã÷ïõ 

ôïõ êéíçôÞñá (49). Åöáñìüóôå ìéêñÞ ðïóüôçôá èåñìéêïý õëéêïý 
óôï óôñþìá.

2. ÅãêáôáóôÞóôå ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ ôïõ êéíçôÞñá ìå 
ôïõò êï÷ëßåò (6).

3. ÓõíäÝóôå üëá ôá êáëþäéá óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ ôïõ êéíçôÞñá.

4. Óõãêåíôñþóôå êáé äÝóôå üëá ôá åëåýèåñá óýñìáôá þóôå 
êáíÝíá íá ìçí Ýñ÷åôáé óå åðáöÞ ìå ôï ðçíßï åðáãùãÝá.

5. ÔïðïèåôÞóôå ôï êÜëõììá (50) ìå ôïõò ôÝóóåñéò êï÷ëßåò (6).



ÁíôéêáôÜóôáóç äéáêüðôç On/Off
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ÁíôéêáôÜóôáóç äéáêüðôç On/Off
ÂëÝðå ôï ÄéÜãñáììá ÓõñìÜôùóçò, óåëßäá 37.

Áöáßñåóç

1. Αποσυνδέστε από το ρεύμα.

2. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 11.

3. ÁöáéñÝóôå ôïõò ôÝóóåñéò êï÷ëßåò (12) êáé ôï êÜëõììá 
ôçò äéÜôáîçò åëÝã÷ïõ ôçò ðßåóçò (50).

Óçìåßùóç: ÔïðïèåôÞóôå åôéêÝôåò óôá óýñìáôá þóôå íá åßíáé 
áíáãíùñßóéìá êáôÜ ôç óõíáñìïëüãçóç.

4. ÁðïóõíäÝóôå ôá êáëþäéá (Á) áðü ôïí äéáêüðôç ON/OFF (58).

5. ÁöáéñÝóôå ôï ðþìá ôïõ ìï÷ëïý/ðåñéêü÷ëéï 
ôïõ äéáêüðôç (30).

6. ÁöáéñÝóôå ôá äõï êßôñéíá óýñìáôá (Â) áðü ôïí äéáêüðôç 
ON/OFF. ÁöáéñÝóôå ôïí äéáêüðôç ON/OFF.

ÅãêáôÜóôáóç
1. ÓõíäÝóôå ôá äõï êßôñéíá êáëþäéá (B) óôïí äéáêüðôç 

ON/OFF (58).

2. ÅãêáôáóôÞóôå íÝï äéáêüðôç ON/OFF (58). ÅãêáôáóôÞóôå 
ôï ðþìá ôïõ ìï÷ëïý/ðåñéêü÷ëéï (30).

3. ÓõíäÝóôå ôá ôñßá óýñìáôá (A) óôï äéáêüðôç ON/OFF.

4. ÅãêáôáóôÞóôå ôï êÜëõììá ôçò äéÜôáîçò åëÝã÷ïõ ôçò ðßåóçò 
(50) ìå ôïõò ôÝóóåñéò êï÷ëßåò (12).

B

A
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FinishPro II 595

FinishPro II 395 (μοντέλο 120V)



Áöáßñåóç êáé åãêáôÜóôáóç ößëôñïõ áÝñá 

26 333136A

Áöáßñåóç êáé åãêáôÜóôáóç ößëôñïõ áÝñá

1. ÁöáéñÝóôå ôïõò ôÝóóåñéò êï÷ëßåò (12) áðü ôï ðßóù ìÝñïò 
ôïõ êáëýììáôïò ìå ôéò ðåñóßäåò (64).

2. Îåâéäþóôå ôï ößëôñï (D) áðü ôï ðßóù ìÝñïò 
ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò. ÔïðïèåôÞóôå íÝï ößëôñï áðü ôï 
Êéô ößëôñïõ óõìðéåóôÞ 288724.

3. ÔïðïèåôÞóôå ôï ðßóù êÜëõììá (64) ìå ôïõò ôÝóóåñéò 
êï÷ëßåò (12).

ti22706a
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D
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ÁíôéêáôÜóôáóç êáé åðéóêåõÞ óõìðéåóôÞ

Ãéá ôçí åðéóêåõÞ ôïõ óõìðéåóôÞ, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï 
êéô åðéóêåõÞò óõìðéåóôÞ 288723. ÁíáôñÝîôå óôï 
ðáñå÷üìåíï åã÷åéñßäéï óõìðéåóôÞ Thomas. Ãéá íá 
áíôéêáôáóôÞóåôå ôç äéÜôáîç åìâüëïõ ôïõ 
óõìðéåóôÞ, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï êéô 288723.

Áöáßñåóç óõìðéåóôÞ áðü ôïí øåêáóôÞñá

1. ÅêôåëÝóôå Åêôüíùóç ðßåóçò, üðùò 
ðåñéãñÜöåôáé óôç óåëßäá 11. ÁðïóõíäÝóôå ôï 
êáëþäéï ôñïöïäïóßáò áðü ôçí ðñßæá.

2. ÁöáéñÝóôå ôéò ìðñïóôéíÝò êáé ðßóù ðåñóßäåò 
áðü ôïí øåêáóôÞñá.

3. ÁöáéñÝóôå ôçí åñãáëåéïèÞêç áðü ôïí 
øåêáóôÞñá.

4. Îåâéäþóôå ôá ðñïóáñôÞìáôá óõìðßåóçò áðü ôçí 
ìðñïóôéíÞ êáé ðßóù ðëåõñÜ ôïõ øåêáóôÞñá.

5. ÁöáéñÝóôå ôï óùëÞíá.

6. ÁðïóõíäÝóôå ôç óýíäåóç çëåêôñéêïý ñåýìáôïò 
áðü ôçí çëåêôñïìáãíçôéêÞ âáëâßäá óôçí ðßóù 
ðëåõñÜ ôïõ øåêáóôÞñá.

7. ÁöáéñÝóôå ôï óéãáóôÞñá áðü ôçí ðßóù ðëåõñÜ 
ôïõ óõìðéåóôÞ.

8. ÁöáéñÝóôå ôéò ôÝóóåñéò âßäåò ôïõ øåêáóôÞñá ïé 
ïðïßåò âñßóêïíôáé êÜôù áðü ôçí åñãáëåéïèÞêç 
ðïõ áöáéñÝèçêå.

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ÁöáéñÝóôå ðñþôá ôéò êÜôù âßäåò. 
¼ôáí áðïìåßíåé ìüíï ìßá âßäá, êñáôÞóôå ôï 
óõìðéåóôÞ, Ýôóé þóôå íá ìçí ðÝóåé ôï êÜôù ìÝñïò.

9. ÁöáéñÝóôå ôï óõìðéåóôÞ áðü ôïí øåêáóôÞñá. 

10. ÁðïóõíäÝóôå ôç óýíäåóç çëåêôñéêïý ñåýìáôïò.

ÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

Ãéá ôçí áðïöõãÞ ðñüêëçóçò æçìéÜò óôï óùëÞíá, 
ðñÝðåé íá áöáéñåèïýí ðñþôá ôá ðñïóáñôÞìáôá 
óõìðßåóçò.

ti22706a
ÌðñïóôÜ ðåñóßäåò Ðßóù ðåñóßäåò

ti9259a

ti9262a

ti22707a

ti9263a
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• ¸÷åôå äéáèÝóéìï Ýíá íÝï ñõèìéóôÞ ãéá ôç äïêéìÞ.
• ÁíáôñÝîôå óôá Ìçíýìáôá øçöéáêÞò ïèüíçò, óåëßäá 29.

1. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 11 êáé áðïóõíäÝóôå 
ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò áðü ôçí ðáñï÷Þ.

2. ÁöáéñÝóôå ôïõò êï÷ëßåò êáé ôï êÜëõììá.

3. Ãõñßóôå ôï äéáêüðôç ON/OFF óôç èÝóç ON. 

4. ÐáñáôçñÞóôå ôç ëåéôïõñãßá ôçò åíäåéêôéêÞò ëõ÷íßáò (LED) 
êáé áíáôñÝîôå óôïí áêüëïõèï ðßíáêá:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ìçí åðéôñÝøåôå ôçí áíÜðôõîç ðßåóçò ñåõóôïý óôï ìç÷Üíçìá 
âáöÞò ðñéí ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ ñõèìéóôÞ. ÁöÞóôå ôç âáëâßäá 
åêêÝíùóçò áíïéêôÞ åÜí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôïí ñõèìéóôÞ äïêéìÞò.

Ç ÅÍÄÅÉÊÔÉÊÇ 
ËÕ×ÍÉÁ (LED) 
ÁíáâïóâÞíåé

Ëåéôïõñãßá 
ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò

Õðïäåéêíýåé Ôé íá êÜíåôå

Ìéá öïñÜ Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò 
ëåéôïõñãåß

ÊáíïíéêÞ ëåéôïõñãßá Ìçí êÜíåôå ôßðïôá

Äýï öïñÝò êáô’ 
åðáíÜëçøç

Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò 
áðåíåñãïðïéåßôáé 
êáé ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá 
(LED) åîáêïëïõèåß 
íá áíáâïóâÞíåé 
äýï öïñÝò êáô’ 
åðáíÜëçøç

Ðßåóç äéáöõãÞò. Ðßåóç ìåãáëýôåñç áðü 
4500 psi (310 bar) Þ ï ñõèìéóôÞò ðßåóçò Ý÷åé 
õðïóôåß âëÜâç.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôïí ðßíáêá 
åëÝã÷ïõ ôïõ êéíçôÞñá 
Þ ôïí ñõèìéóôÞ ðßåóçò

Ôñåéò öïñÝò êáô’ 
åðáíÜëçøç

Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò 
áðåíåñãïðïéåßôáé 
êáé ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá 
(LED) åîáêïëïõèåß 
íá áíáâïóâÞíåé ôñåéò 
öïñÝò êáô’ åðáíÜëçøç

Ï ñõèìéóôÞò ðßåóçò åßíáé åëáôôùìáôéêüò, 
Þ äåí õðÜñ÷åé

ÅëÝãîôå ôç óýíäåóç 
ôïõ ñõèìéóôÞ ôçò ðßåóçò. 
Áíïßîôå ôç âáëâßäá åêêÝíùóçò. 
ÂÜëôå ôïí íÝï ñõèìéóôÞ 
óôï ìç÷Üíçìá âáöÞò. 
ÅÜí ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò 
ëåéôïõñãåß, áíôéêáôáóôÞóôå 
ôïí ñõèìéóôÞ

ÔÝóóåñéò öïñÝò êáô’ 
åðáíÜëçøç

Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò 
áðåíåñãïðïéåßôáé êáé 
ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (LED) 
åîáêïëïõèåß 
íá áíáâïóâÞíåé ôÝóóåñéò 
öïñÝò êáô’ åðáíÜëçøç

ÕðåñâïëéêÜ õøçëÞ ôÜóç ãñáììÞò ÅëÝãîôå ãéá ôõ÷üí ðñïâëÞìáôá 
ôñïöïäüôçóçò ôÜóçò

ÐÝíôå öïñÝò êáô’ 
åðáíÜëçøç

Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò äåí 
îåêéíÜ Þ óôáìáôÜ êáé 
ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá LED 
åîáêïëïõèåß 
íá áíáâïóâÞíåé 
êáô’ åðáíÜëçøç ðÝíôå 
öïñÝò

ÂëÜâç êéíçôÞñá ÅëÝãîôå ãéá ôõ÷üí ìÜãêùìá 
ôïõ óôñïöÝá, âñá÷õêýêëùìá 
óôç óõñìÜôùóç 
Þ ãéá áðïóýíäåóç 
ôïõ êéíçôÞñá. ÅðéóêåõÜóôå 
Þ áíôéêáôáóôÞóôå ôá ìÝñç 
ðïõ öÝñïõí âëÜâåò
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ
Η απουσία ένδειξης δεν συνεπάγεται ότι το 
μηχάνημα βαφής δεν βρίσκεται υπό πίεση. 
Εκτονώστε την πίεση πριν από κάθε επισκευή.

Ïèüíç Ëåéôïõñãßá ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò Õðïäåéêíýåé Ôé íá êÜíåôå

Áðïõóßá ¸íäåéîçò Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò ðáýåé íá ëåéôïõñãåß. Äåí 
õðÜñ÷åé ôñïöïäïóßá éó÷ýïò. Ôï ìç÷Üíçìá 
âáöÞò ìðïñåß íá âñßóêåôáé õðü ðßåóç.

Áðþëåéá éó÷ýïò. ÅëÝãîôå ôçí ðçãÞ ôñïöïäïóßáò 
éó÷ýïò. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç 
ðñïôïý íá ðñïâåßôå óå åðéóêåõÞ 
Þ áðïóõíáñìïëüãçóç.

3000 psi
210 bar
21 MPa

Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò âñßóêåôáé õðü ðßåóç. 
ÕðÜñ÷åé ôñïöïäïóßá éó÷ýïò. (Ç ðßåóç ðïéêßëåé 
áíÜëïãá ìå ôç äéÜìåôñï ôïõ ìðÝê êáé ôçí 
áñ÷éêÞ ñýèìéóç ôçò äéÜôáîçò åëÝã÷ïõ ðßåóçò.)

ÊáíïíéêÞ ëåéôïõñãßá. ÂáöÞ.

E=02 Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò ìðïñåß íá åîáêïëïõèÞóåé 
íá ëåéôïõñãåß. ÕðÜñ÷åé ôñïöïäïóßá éó÷ýïò.

Ðßåóç ìåãáëýôåñç áðü 
4500 psi (310 bar, 31 MPa) Þ 
ðñüâëçìá óôïí ñõèìéóôÞ 
ðßåóçò.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôïí ðßíáêá 
åëÝã÷ïõ ðßåóçò Þ ôïí ñõèìéóôÞ 
ðßåóçò.

E=03 Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò ðáýåé íá ëåéôïõñãåß. 
ÕðÜñ÷åé ôñïöïäïóßá éó÷ýïò.

ÂëÜâç ôïõ ñõèìéóôÞ 
ðßåóçò, åëáôôùìáôéêÞ 
óýíäåóç Þ óðáóìÝíï 
óýñìá.

ÅëÝãîôå ôç óýíäåóç ôïõ ñõèìéóôÞ 
ôçò ðßåóçò. Áíïßîôå ôç âáëâßäá 
åêêÝíùóçò. ÂÜëôå ôïí íÝï 
ñõèìéóôÞ óôï ìç÷Üíçìá âáöÞò. 
ÅÜí ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò 
ëåéôïõñãåß, áíôéêáôáóôÞóôå 
ôïí ñõèìéóôÞ.

E=04 Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò ðáýåé íá ëåéôïõñãåß. 
ÕðÜñ÷åé ôñïöïäïóßá éó÷ýïò.

ÕðåñâïëéêÜ õøçëÞ ôÜóç 
ãñáììÞò. 

ÅëÝãîôå ãéá ôõ÷üí ðñüâëçìá 
ôñïöïäïóßáò éó÷ýïò.

E=05 Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò äåí îåêéíÜ Þ óôáìáôÜ. 
ÕðÜñ÷åé ôñïöïäïóßá éó÷ýïò.

ÂëÜâç êéíçôÞñá. ÅëÝãîôå ãéá ôõ÷üí ìÜãêùìá ôïõ 
óôñïöÝá, âñá÷õêýêëùìá óôç 
óõñìÜôùóç Þ ãéá áðïóýíäåóç 
ôïõ êéíçôÞñá. ÅðéóêåõÜóôå 
Þ áíôéêáôáóôÞóôå ôá ìÝñç 
ðïõ öÝñïõí âëÜâåò.

- - - - ÕðÜñ÷åé ôñïöïäïóßá éó÷ýïò. Ðßåóç ÷áìçëüôåñç áðü 
200 psi (14 bar, 1,4 MPa).

ÁõîÞóôå ôçí ðßåóç åÜí 
áðáéôåßôáé. Ç âáëâßäá åêôüíùóçò 
ìðïñåß íá åßíáé áíïéêôÞ.

EMPTY (ÁÄÅÉÏ) Ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò ðáýåé íá ëåéôïõñãåß. 
ÕðÜñ÷åé ôñïöïäïóßá éó÷ýïò.

ÁäåéÜóôå ôï äï÷åßï 
÷ñþìáôïò. Áðþëåéá 
ðßåóçò.

Îáíáãåìßóôå ôï äï÷åßï 
÷ñþìáôïò. ÅëÝãîôå ãéá ôõ÷üí 
äéáññïÝò Þ öñáãìÝíï óôüìéï 
ôçò áíôëßáò. ÅðáíáëÜâåôå 
ôç äéáäéêáóßá åêêßíçóçò.



∆ιαγνωστικά πλακέτας ελέγχου κινητήρα 

30 333136A

Μηνύματα ψηφιακής οθόνης: FinishPro II 595

• Έχετε πάντα διαθέσιμο έναν νέο μετατροπέα, 
προκειμένου να τον χρησιμοποιήσετε για έλεγχο.

• Η απουσία ένδειξης δεν συνεπάγεται ότι το μηχάνημα 
βαφής δεν βρίσκεται υπό πίεση. Πριν από κάθε επισκευή, 
εκτελέστε εκτόνωση πίεσης, σελίδα 11.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιστρέψετε την ανάπτυξη πίεσης υγρού 
στον ψεκαστήρα χωρίς να έχει εγκατασταθεί μετατροπέας. 
Αφήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης ανοικτή εάν 
χρησιμοποιείται μετατροπέας.
1. Για ψεκαστήρες με ψηφιακή οθόνη, βλ. Μηνύματα 

ψηφιακής οθόνης.
2. Αφαιρέστε τις βίδες (12) και το κάλυμμα (50).
3. Γυρίστε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 

στη θέση ενεργοποίησης.
4. Παρατηρήστε τη λειτουργία της λυχνίας LED και 

ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

Οθόνη Λειτουργία ψεκαστήρα Υποδεικνύει Συνιστώμενη ενέργεια
Απουσία ένδειξης Ο ψεκαστήρας σταματάει. ∆εν 

υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος. Ο 
ψεκαστήρας ενδέχεται να βρίσκεται 
υπό πίεση.

Απώλεια ισχύος. Ελέγξτε την πηγή ισχύος. Εκτονώστε 
την πίεση πριν από κάθε επισκευή 
ή αποσυναρμολόγηση.

psi/bar/MPa Ο ψεκαστήρας βρίσκεται υπό πίεση. 
Υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος. (Η 
πίεση διαφοροποιείται αναλόγως με 
το μέγεθος μπεκ και τη ρύθμιση 
ελέγχου πίεσης.)

Κανονική λειτουργία. Μην κάνετε τίποτα

E=02 Ο ψεκαστήρας μπορεί να συνεχίσει 
να λειτουργεί. Υπάρχει τροφοδοσία 
ρεύματος.

Πίεση διαφυγής. Ηπίεση 
υπερβαίνει τα 4500 psi 
(310 bar, 31 MPa) ή ο 
μετατροπέας πίεσης έχει 
καταστραφεί

Αντικαταστήστε την πλακέτα ελέγχου κινητήρα 
ή το μετατροπέα πίεσης.

E=03 Ο ψεκαστήρας απενεργοποιείται 
και η λυχνία LED συνεχίζει να 
αναβοσβήνει τρεις φορές 
επαναλαμβανόμενα. Υπάρχει 
τροφοδοσία ρεύματος.

Ο μετατροπέας πίεσης 
είναι ελαττωματικός ή δεν 
υπάρχει.

Ελέγξτε τη σύνδεση του μετατροπέα. Ανοίξτε 
τη βαλβίδα αποστράγγισης. Αντικαταστήστε 
τον μετατροπέα του ψεκαστήρα με τον νέο 
μετατροπέα. Εάν λειτουργεί ο ψεκαστήρας, 
αντικαταστήστε τον μετατροπέα.

E=04 Ο  ψεκαστήρας απενεργοποιείται 
και η λυχνία LED συνεχίζει να 
αναβοσβήνει τέσσερις φορές 
επαναλαμβανόμενα. Υπάρχει 
τροφοδοσία ρεύματος.

Η τάση γραμμής είναι πολύ 
υψηλή.

Ελέγξτε αν υπάρχουν προβλήματα στην τάση 
τροφοδοσίας.

E=05 Ο ψεκαστήρας δεν ξεκινά ή σταματά 
και η λυχνία LED συνεχίζει να 
αναβοσβήνει πέντε φορές 
επαναλαμβανόμενα. Υπάρχει 
τροφοδοσία ρεύματος.

Ελαττωματικός κινητήρας. Ελέγξτε για ακινητοποιημένο ρότορα, 
βραχυκύκλωμα στην καλωδίωση ή 
αποσύνδεση του κινητήρα. Επισκευάστε ή 
αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.

E=06 Ο ψεκαστήρας σταματά και η λυχνία 
LED αναβοσβήνει έξι φορές 
επαναλαμβανόμενα. Υπάρχει 
τροφοδοσία ρεύματος.

Ο κινητήρας είναι 
υπερβολικά ζεστός ή 
υπάρχει πρόβλημα στη 
θερμική διάταξη του 
κινητήρα.

Αφήστε τον ψεκαστήρα να ψυχθεί. Εάν ο 
ψεκαστήρας λειτουργεί κανονικά όταν ψυχθεί, 
ελέγξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα του 
κινητήρα και τη ροή αέρα. ∆ιατηρήστε τον 
ψεκαστήρα σε δροσερό χώρο. Εάν ο 
ψεκαστήρας δεν λειτουργεί όταν ψυχθεί και 
συνεχίζει να αναβοσβήνει έξι φορές, 
αντικαταστήστε τον κινητήρα.

- - - - Υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος. Η πίεση είναι μικρότερη 
από 200 psi (14 bar, 
1,4 MPa)

Αυξήστε την τιμή της πίεσης εάν χρειάζεται. 
Η βαλβίδα αποστράγγισης μπορεί να είναι 
ανοικτή.

EMPTY (ΚΕΝΟ) Ο ψεκαστήρας σταματάει. Υπάρχει 
τροφοδοσία ρεύματος.

Κενό δοχείο βαφής. 
Απώλεια πίεσης.

Ξαναγεμίστε το δοχείο βαφής. Ελέγξτε για 
διαρροές ή φράξιμο στην είσοδο της αντλίας. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης.

E=10 Ο ψεκαστήρας δεν ξεκινά ή σταματά 
και η λυχνία LED συνεχίζει να 
αναβοσβήνει 10 φορές 
επαναλαμβανόμενα. Υπάρχει 
τροφοδοσία ρεύματος.

Υψηλή θερμοκρασία της 
πλακέτας ελέγχου.

• Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος αέρα του 
κινητήρα δεν είναι φραγμένη.

• Βεβαιωθείτε ότι η πλακέτα ελέγχου 
είναι σωστά συνδεδεμένη στην πλάκα 
στήριξης και ότι χρησιμοποιείται αγώγιμη 
θερμική πάστα στα στοιχεία ισχύος.



Μετατροπέας ελέγχου πίεσης
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Μετατροπέας ελέγχου 
πίεσης

Áöáßñåóç
1. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 11. ÁðïóõíäÝóôå ôï ìç÷Üíçìá 

âáöÞò áðü ôçí ðñßæá.

2. ÁöáéñÝóôå ôïõò êï÷ëßåò êáé ôï êÜëõììá.

3. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï (E) áðü ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ 
ôïõ êéíçôÞñá.

4. ÁöáéñÝóôå ôïõò äýï êï÷ëßåò êáé ôï ðåñßâëçìá ôïõ ößëôñïõ.

5. ÐåñÜóôå, áðü ðÜíù ðñïò ôá êÜôù, ôïí ðëáóôéêü óõíäÝôç 
ôïõ êáëùäßïõ ôïõ ñõèìéóôÞ áðü ôïí äáêôýëéï óôåñÝùóçò 
ôïõ ñõèìéóôÞ.

6. ÁöáéñÝóôå ôïí ñõèìéóôÞ åëÝã÷ïõ ôçò ðßåóçò 
êáé ôï óôåãáíïðïéçôéêü äáêôýëéï—Ï áðü ôï ðåñßâëçìá 
ôïõ ößëôñïõ.

ÅãêáôÜóôáóç
1. ÅãêáôáóôÞóôå ôï óôåãáíïðïéçôéêü äáêôýëéï-Ï êáé ôï 

ñõèìéóôÞ åëÝã÷ïõ ôçò ðßåóçò óôï ðåñßâëçìá ôïõ ößëôñïõ. 
ÑïðÞ 30—35 ft-lb.

2. ÐåñÜóôå, áðü êÜôù ðñïò ôá ðÜíù, ôïí ðëáóôéêü óõíäÝôç 
êáëùäßïõ ôïõ ñõèìéóôÞ áðü ôï äáêôýëéï óôåñÝùóçò 
ôïõ ñõèìéóôÞ.

3. ÅãêáôáóôÞóôå ôï ðåñßâëçìá ôïõ ößëôñïõ ìå ôïõò äýï êï÷ëßåò.

4. ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ êéíçôÞñá. 

5. ÔïðïèåôÞóôå ôï êÜëõììá ìå ôïõò êï÷ëßåò.

Ðïôåíóéüìåôñï ñýèìéóçò 
ðßåóçò 

Áöáßñåóç
1. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 11. ÁðïóõíäÝóôå ôï ìç÷Üíçìá 

âáöÞò áðü ôçí ðñßæá.

2. ÁöáéñÝóôå ôïõò êï÷ëßåò êáé ôï êÜëõììá.

3. ÁðïóõíäÝóôå üëá ôá êáëþäéá áðü ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ 
ôïõ êéíçôÞñá.

4. ÁöáéñÝóôå ôï êïõìðß ÷åéñéóìïý ôïõ ðïôåíóéüìåôñïõ 
êáé ôï ðïôåíóéüìåôñï ñýèìéóçò ðßåóçò.

ÅãêáôÜóôáóç
1. ÅãêáôáóôÞóôå ôï ðïôåíóéüìåôñï ñýèìéóçò ðßåóçò, 

ôï ðåñéêü÷ëéï êáé ôï êïõìðß ÷åéñéóìïý ôïõ ðïôåíóéüìåôñïõ.

a. ÓôñÝøôå ôï ðïôåíóéüìåôñï ðëÞñùò äåîéüóôñïöá.

b. ÈÝóôå ôï êïõìðß ÷åéñéóìïý óôçí ôåëåõôáßá èÝóç, 
óôñÝöïíôáò äåîéüóôñïöá.

2. ÓõíäÝóôå üëá ôá êáëþäéá ìå ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ ôïõ êéíçôÞñá.

3. ÔïðïèåôÞóôå ôï êÜëõììá ìå ôïõò êï÷ëßåò.
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Αποθηκευμένα δεδομένα
Ôï óýóôçìá SmartControl ðåñéÝ÷åé áðïèçêåõìÝíá äåäïìÝíá 
ðïõ ìðïñïýí íá óáò âïçèÞóïõí óôçí áíôéìåôþðéóç ðñïâëçìÜôùí 
êáé óôç óõíôÞñçóç. Ãéá íá åìöáíéóôïýí ôá áðïèçêåõìÝíá 
äåäïìÝíá óôçí øçöéáêÞ ïèüíç, ðñïâåßôå óôéò áêüëïõèåò 
åíÝñãåéåò:

1. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 11.

2. ÓõíäÝóôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò óôçí ðáñï÷Þ.

3. ÊñáôÞóôå ôï êïõìðß ôçò øçöéáêÞò ïèüíçò ðáôçìÝíï êáé èÝóôå 
óå ëåéôïõñãßá ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò (èÝóç ON).

4. ÁöÞóôå ôï êïõìðß ôçò ïèüíçò ðåñßðïõ 1 äåõôåñüëåðôï áöïý 
Ý÷åôå èÝóåé óå ëåéôïõñãßá ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò.

Óôçí ïèüíç åìöáíßæåôáé ãéá ëßãá äåõôåñüëåðôá ï áñéèìüò 
ìïíôÝëïõ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò êáé, óôç óõíÝ÷åéá, ôï óçìåßï 
1 ôùí äåäïìÝíùí.

5. ÐéÝóôå ôï êïõìðß ôçò ïèüíçò ãéá íá åìöáíéóôåß ôï åðüìåíï 
óçìåßï ôùí äåäïìÝíùí.

6. ÁðåíåñãïðïéÞóôå (èÝóç OFF) êáé, êáôüðéí, èÝóôå åê íÝïõ 
óå ëåéôïõñãßá (èÝóç ON) ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò 
ãéá íá åãêáôáëåßøåôå ôç ëåéôïõñãßá áðïèÞêåõóçò äåäïìÝíùí.

Óçìåßï 
ÄåäïìÝíùí

Ïñéóìüò

1 Áñéèìüò ôùí ùñþí êáôÜ ôéò ïðïßåò 
ï äéáêüðôçò ðáñÝìåéíå óôç èÝóç ON 
ìå ôñïöïäüôçóç éó÷ýïò

2 Áñéèìüò ôùí ùñþí ëåéôïõñãßáò 
ôïõ êéíçôÞñá

3 Ôåëåõôáßïò êùäéêüò óöÜëìáôïò. ÐéÝóôå 
êáé êñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôï êïõìðß 
ôçò ïèüíçò ãéá íá óâÞóåôå 
ôïí ôåëåõôáßï êùäéêü óöÜëìáôïò 
ìÝ÷ñé ôï E=00

4 Áíáèåþñçóç ëïãéóìéêïý



ÁíôéêáôÜóôáóç âáëâßäáò áðïóôñÜããéóçò
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ÁíôéêáôÜóôáóç âáëâßäáò 
áðïóôñÜããéóçò

Áöáßñåóç
1. Åêôüíùóç ôçò Ðßåóçò, óåëßäá 11. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï 

ðáñï÷Þò éó÷ýïò áðü ôçí ðñßæá.

2. ×ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá ôñõðçôÞñé êáé Ýíá óöõñß, ÷ôõðÞóôå 
åëáöñÜ êáé âãÜëôå ôçí ðåñüíç (26) áðü ôç ëáâÞ 
áðïóôñÜããéóçò (25).

3. ÔñáâÞîôå ôç ëáâÞ áðïóôñÜããéóçò (25) êáé ôç âÜóç (24) åêôüò 
ôçò âáëâßäáò áðïóôñÜããéóçò (23).

4. ×ñçóéìïðïéþíôáò êëåéäß, ÷áëáñþóôå ôç âáëâßäá 
áðïóôñÜããéóçò (23) êáé áöáéñÝóôå ôçí áðü ôçí 
ðïëëáðëÞ (15).

ÅãêáôÜóôáóç
σημείωση: Ðñéí íá ôïðïèåôÞóåôå ôç íÝá âáëâßäá áðïóôñÜããéóçò, 
âåâáéùèåßôå üôé ôï ðáëáéü ðáñÝìâõóìá (23a) êáé ôï Ýäñáíï (23b) 
äå âñßóêïíôáé ðëÝïí åíôüò ôçò ðïëëáðëÞò.

1. ÐåñÜóôå ôç âáëâßäá áðïóôñÜããéóçò (23) óôï Üíïéãìá 
ôçò ðïëëáðëÞò (15).

2. Óößîôå êáëÜ ìå ôï ÷Ýñé. ×ñçóéìïðïéþíôáò êëåéäß, óôñÝøôå 
ìå ñïðÞ 120 Ýùò 130 in-lb.

3. ÙèÞóôå ôç âÜóç (24) ðÜíù áðü ôç âáëâßäá áðïóôñÜããéóçò 
(23) êáé, êáôüðéí, ôç ëáâÞ áðïóôñÜããéóçò (25) ðÜíù 
áðü ôç âÜóç (24).

4. ÅðáíáôïðïèåôÞóôå ôçí ðåñüíç (26) óôç ëáâÞ áðïóôñÜããéóçò 
(25). ÅÜí ÷ñåéáóôåß, ÷ôõðÞóôå ôçí åëáöñÜ ìå óöõñß 
ãéá íá ôçí ôïðïèåôÞóåôå ðëÞñùò óôç èÝóç ôçò.

23a

23b

23

24

25

26
ti8384a
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Áöáßñåóç/áíôéêáôÜóôáóç 
áãùãïý áðïóôñÜããéóçò

Áöáßñåóç: Îåâéäþóôå ôïí áãùãü áðïóôñÜããéóçò (55) 
áðü ôçí ðïëëáðëÞ ößëôñïõ (15).

ÅãêáôÜóôáóç: Âéäþóôå ôïí áãùãü áðïóôñÜããéóçò (55) 
óôçí ðïëëáðëÞ ößëôñïõ (15).

55

15ti9603a



Αντικατάσταση κινητήρα
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Αντικατάσταση κινητήρα
FinishPro II 395
ÂëÝðå ôï ÄéÜãñáììá ÓõñìÜôùóçò, óåëßäá 36.

Áöáßñåóç
1. Αποσυνδέστε από το ρεύμα. 

2. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 11.

3. ÁöáéñÝóôå ôçí áíôëßá (41); ÁíôéêáôÜóôáóç Áíôëßáò 
ÂáöÞò, óåëßäá 18.

4. ÁöáéñÝóôå ôï ðåñßâëçìá ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò (42); 
ÁíôéêáôÜóôáóç ÐåñéâëÞìáôïò ÓõóôÞìáôïò Êßíçóçò, 
óåëßäá 20.

5. ÁöáéñÝóôå ôïõò êï÷ëßåò (12) áðü ôï êÜëõììá (50).

6. ÁðïóõíäÝóôå üëá ôá êáëþäéá áðü ôïí ðßíáêá (49). 
ÁöáéñÝóôå ôïõò êï÷ëßåò (6) êáé ôïí ðßíáêá.

7. ÁöáéñÝóôå ôïõò êï÷ëßåò (47) êáé ôï êéâþôéï åëÝã÷ïõ (48).

8. ÁöáéñÝóôå ôïõò êï÷ëßåò (47) êáé ôçí ðïëëáðëÞ (15).

9. ÁöáéñÝóôå ôïõò êï÷ëßåò (47) êáé ôïí êéíçôÞñá (54) 
áðü ôï ðëáßóéï (59).

ÅãêáôÜóôáóç
1. ÅãêáôáóôÞóôå ôï íÝï êéíçôÞñá (54) óôï ðëáßóéï (59) ìå 

êï÷ëßåò (47).

2. ÅãêáôáóôÞóôå ôçí ðïëëáðëÞ (15) ìå êï÷ëßåò (47).

3. ÅãêáôáóôÞóôå ôï ðåñßâëçìá (48) ôçò äéÜôáîçò åëÝã÷ïõ 
ìå êï÷ëßåò (47).

4. ÅãêáôáóôÞóôå ôïí ðßíáêá (49) ìå êï÷ëßåò (6). ÓõíäÝóôå üëá 
ôá êáëþäéá ìå ôïí ðßíáêá. Ãéá ôï ìïíôÝëï ôïõ ìç÷áíÞìáôïò 
âáöÞò óáò, óõìâïõëåõôåßôå ôï äéÜãñáììá óõñìÜôùóçò óôç 
óåëßäá 36.

5. ÅãêáôáóôÞóôå ôï ðåñßâëçìá ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò (42); 
ÁíôéêáôÜóôáóç ÐåñéâëÞìáôïò ÓõóôÞìáôïò Êßíçóçò, 
óåëßäá 20.

6. ÅãêáôáóôÞóôå ôçí áíôëßá (41), ÁíôéêáôÜóôáóç Áíôëßáò 
ÂáöÞò, óåëßäá 18.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Öñïíôßóôå íá ìçí ðÝóåé ôï óõãêñüôçìá ôùí ãñáíáæéþí 
(44) êáé (40) êáôÜ ôçí áöáßñåóÞ ôïõ áðü ôï ðåñßâëçìá 
ôïõ óõóôÞìáôïò êßíçóçò (42). Ôï óõãêñüôçìá ôùí ãñáíáæéþí 
åíäÝ÷åôáé íá ðáñáìåßíåé óõíäåäåìÝíï óôï åìðñüóèéï Üêñï 
óôÞñéîçò ôïõ êéíçôÞñá Þ óôï ðåñßâëçìá ôïõ óõóôÞìáôïò 
êßíçóçò.

48

12

50

49

6

47

15

47

47

54

59

ti9605a



Αντικατάσταση κινητήρα 
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Αντικατάσταση κινητήρα
FinishPro II 595
Βλέπε το διάγραμμα καλωδίωσης, σελίδα 36.

Αφαίρεση
1. Αποσυνδέστε από το ρεύμα.

2. Εκτονώστε την πίεση, σελίδα 11.

3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (12) και την καλύπτρα (23).

4. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (12) και το μπροστινό κάλυμμα 
(22).

5. Αφαιρέστε την αντλία (41): Αντικατάσταση αντλίας 
εκτόπισης, σελίδα 18.

6. Αφαιρέστε το περίβλημα του συστήματος κίνησης (42): 
Αντικατάσταση περιβλήματος του συστήματος 
κίνησης, σελίδα 20.

7. Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες του κινητήρα.

8. Αφαιρέστε τις βίδες (47) και την πολλαπλή (15).

9. Αφαιρέστε τις βίδες (47) και το θάλαμο ελέγχου (48).

10. Αφαιρέστε τις βίδες (47) και τον κινητήρα (54) από το 
πλαίσιο (59).

Τοποθέτηση
1. Εγκαταστήστε το νέο κινητήρα (54) στο πλαίσιο (59) με τις 

βίδες (47).

2. Τοποθετήστε το περίβλημα του θαλάμου ελέγχου (48) με 
τις βίδες (47).

3. Εγκαταστήστε την πολλαπλή (15) με τις βίδες (47).

4. Συνδέστε τους ακροδέκτες του κινητήρα. Βλέπε το 
∆ιάγραμμα καλωδίωσης στη σελίδα 36.

5. Τοποθετήστε το περίβλημα του συστήματος κίνησης (42): 
Αντικατάσταση περιβλήματος του συστήματος 
κίνησης, σελίδα 20.

6. Τοποθετήστε την αντλία (41): Αντικατάσταση αντλίας 
εκτόπισης, σελίδα 18.

7. Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα (22) και τις 
βίδες (12). Σφίξτε καλά τις βίδες.

8. Τοποθετήστε ξανά την καλύπτρα (23) και τις βίδες (12). 
Σφίξτε καλά τις βίδες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αποφύγετε την πτώση του συγκροτήματος οδοντοτροχών (44) 
και (40) όταν το αφαιρείτε από το περίβλημα του συστήματος 
κίνησης (42). Το συγκρότημα των οδοντοτροχών ενδέχεται να 
παραμείνει συνδεδεμένο στο εμπρόσθιο άκρο στήριξης του 
κινητήρα ή στο περίβλημα του συστήματος κίνησης.

ti7434a
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∆ιαγράμματα καλωδίωσης (μοντέλα 395)
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∆ιαγράμματα καλωδίωσης (μοντέλα 395)

RED (+)

BLACK/
WHITE (-)

ti22727a

240V

120V

RED (+)

BLACK/
WHITE (-)

ti22728a



∆ιαγράμματα καλωδίωσης (μοντέλα 595) 
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∆ιαγράμματα καλωδίωσης (μοντέλα 595)

L1B

GROUND
CONNECTS
TO CASTING

BLUE

BLACK

BLUE

BROWN

GROUND

COMPRESSOR

POWER
PLUG

ECM FILTER

L2B

L2B1

GREEN/YELLOW

PRESSURE
SWITCH

COMPRESSOR CORD

BLUE

BROWN

BROWN

BROWN
DIGITAL DISPLAYFROM

MOTOR

POTENTIOMETER

TRANSDUCER

ON/OFF
SWITCH

TIMER

WHITE WHITE

SOLENOID

BLACK

BLACK

L1

LIB

L2B

L2B1

ORANGE

ORANGE

GROUND
CONNECTS

TO CASTING

ON/OFF
SWITCH

POTENTIOMETER

TRANSDUCER

AASB

AASA
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Τεχνικά στοιχεία
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Τεχνικά στοιχεία
Ψεκαστήρες Finish Pro II 395

ΗΠΑ Μετρικό
Ψεκαστήρας 
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος 100/120V AC, 50/60 hz, 15A, 

μονοφασικό
 230V AC, 50/60 hz, 10A, μονοφασικό

Μέγιστο μέγεθος μπεκ
ΗΠΑ / Ηνωμ. Βασίλειο 0,021 0,021
Ευρώπη / Ασία/Αυστραλία 0,023 0,023

Μέγιστη έξοδος υλικού σε gpm (lpm)
ΗΠΑ / Ηνωμ. Βασίλειο 0,47 gpm 1,8 lpm
Ευρώπη / Ασία/Αυστραλία 0,54 gpm 2,0 lpm

Μέγιστη πίεση υλικού - Χωρίς αέρα
ΗΠΑ 3300 psi 227 bar
Ηνωμ. Βασίλειο 2800 psi 193 bar
Ευρώπη / Ασία/Αυστραλία 3300 psi 227 bar

Μέγιστη πίεση υλικού - ΑΑ
ΗΠΑ / Ηνωμ. Βασίλειο 2800 psi 193 bar
Ευρώπη / Ασία/Αυστραλία 3300 psi 227 bar

Ατομικοποίηση αέρα εξόδου
ΗΠΑ / Ηνωμ. Βασίλειο 3,2 cfm 3,2 cfm
Ευρώπη / Ασία/Αυστραλία 2,9 cfm 2,9 cfm

Πίεση αέρα 35 psi 2,4 bar
Πλαίσιο Hi-boy Hi-boy
∆ιαστάσεις

Μήκος 32,5 in. 82,5 cm
Πλάτος 21 in. 53,3 cm
Ύψος 40,5 in. 102,8 cm
Βάρος (καθαρό) 110 lb 49,9 kg

Κινητήρας αντλίας TEFC 7/8 HP DC TEFC 7/8 HP DC
Κινητήρας συμπιεστή Επαγωγή 1.0 HP AC Επαγωγή 1.0 HP AC
Εύκαμπτος σωλήνας υλικού 1/4 in. x 50-ft (μπλε) 1/4 in. x 15,2 m (μπλε)
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα 3/8 in. x 50-ft (διαυγής) 3/8 in. x 15,2 (διαυγής)
Πιστόλι Μπεκ G40 w RAC X Μπεκ G40 w RAC X
∆ιαβρεχόμενα εξαρτήματα ανθρακοχάλυβας με επίστρωση ψευδαργύρου, νάιλον, ανοξείδωτος χάλυβας, 

PTFE, ακετάλη, επίστρωση χρωμίου, δέρμα, UHMWPE, αλουμίνο, καρβίδιο του 
βολφραμίου
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Ψεκαστήρες Finish Pro II 595
ΗΠΑ Μετρικό

Ψεκαστήρας 
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος 100/120V AC, 50/60 hz, 15A, 

μονοφασικό
 230V AC, 50/60 hz, 10A, μονοφασικό

Μέγιστο μέγεθος μπεκ
Ευρώπη / Ασία/Αυστραλία 0,027 0,027

Μέγιστη έξοδος υλικού σε gpm (lpm)
ΗΠΑ / Ηνωμ. Βασίλειο 0,68 gpm 2,5 lpm
Ευρώπη / Ασία/Αυστραλία 0,68 gpm 2,5 lpm

Μέγιστη πίεση υλικού - Χωρίς αέρα
ΗΠΑ 3300 psi 227 bar
Ηνωμ. Βασίλειο 2800 psi 193 bar
Ευρώπη / Ασία/Αυστραλία 3300 psi 227 bar

Μέγιστη πίεση υλικού - ΑΑ
ΗΠΑ / Ηνωμ. Βασίλειο 2800 psi 193 bar
Ευρώπη / Ασία/Αυστραλία 3300 psi 227 bar

Ατομικοποίηση αέρα εξόδου
ΗΠΑ / Ηνωμ. Βασίλειο 3,2 cfm 3,2 cfm
Ευρώπη / Ασία/Αυστραλία 2,9 cfm 2,9 cfm

Πίεση αέρα 35 psi 2,4 bar
Πλαίσιο Hi-boy Hi-boy
∆ιαστάσεις

Μήκος 32,5 in. 82,5 cm
Πλάτος 21 in. 53,3 cm
Ύψος 40,5 in. 102,8 cm
Βάρος (καθαρό) 112 lb 50,8 kg

Κινητήρας αντλίας TEFC 7/8 HP DC 9110 HP χωρίς βούρτσα
Κινητήρας συμπιεστή Επαγωγή 1.0 HP AC Επαγωγή 1.0 HP AC
Εύκαμπτος σωλήνας υλικού 1/4 in. x 50-ft (μπλε) 1/4 in. x 15,2 m (μπλε)
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα 3/8 in. x 50-ft (διαυγής) 3/8 in. x 15,2 (διαυγής)
Πιστόλι Μπεκ G40 w RAC X Μπεκ G40 w RAC X
∆ιαβρεχόμενα εξαρτήματα ανθρακοχάλυβας με επίστρωση ψευδαργύρου, νάιλον, ανοξείδωτος χάλυβας, 

PTFE, ακετάλη, επίστρωση χρωμίου, δέρμα, UHMWPE, αλουμίνο, καρβίδιο του 
βολφραμίου
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Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων αποτελούν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης.

Η Graco επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.
Μετάφραση των αρχικών οδηγιών. This manual contains Greek. MM 311911

Κεντρικά γραφεία Graco: Minneapolis
∆ιεθνή γραφεία: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Πνευματικά δικαιώματα 2014, Graco Inc. Όλες οι τοποθεσίες κατασκευής της Graco εφαρμόζουν το πρότυπο ISO 9001.
www.graco.com

Αναθεώρηση A - 2014

Βασική εγγύηση Graco
Η Graco εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ο οποίος κατασκευάζεται από την Graco και φέρει το όνομά της, 
είναι απαλλαγμένος από ατέλειες στο υλικό και στην κατεργασία κατά την ημερομηνία πώλησης στον αρχικό αγοραστή για χρήση. Με εξαίρεση 
οποιασδήποτε πρόσθετης, διευρυμένης ή περιορισμένης εγγύησης που δημοσιεύεται από την Graco, η Graco, για μια περίοδο δώδεκα μηνών 
από την ημερομηνία πώλησης, θα επισκευάζει ή θα αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού που καθορίζεται από την Graco ότι είναι 
ελαττωματικό. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο όταν ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος, χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις γραπτές 
συστάσεις της Graco.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττωματική εγκατάσταση, κακή εφαρμογή, εκτριβή, διάβρωση, ανεπαρκή ή ανάρμοστη συντήρηση, αμέλεια, 
ατύχημα, παραποίηση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων τρίτων κατασκευαστών και η Graco δεν θα φέρει την ευθύνη για γενική φθορά λόγω χρήσης, 
ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ζημία ή φθορά που προκαλούνται από τα ανωτέρω. Επίσης, η Graco δεν θα είναι υπεύθυνη για δυσλειτουργία, 
ζημία ή φθορά που προκαλούνται από ασυμβατότητα του εξοπλισμού της Graco με δομές, εξαρτήματα, εξοπλισμό ή υλικά που δεν παρέχονται 
από την Graco, ή από ακατάλληλο σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση των δομών, εξαρτημάτων, εξοπλισμού ή υλικών 
που δεν παρέχονται από την Graco.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση της προπληρωμένης επιστροφής του εξοπλισμού που θεωρείται ότι είναι ελαττωματικός σε 
εξουσιοδοτημένο διανομέα της Graco για επαλήθευση της αναφερομένης βλάβης. Εάν η αναφερομένη βλάβη επιβεβαιωθεί, η Graco θα 
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει δωρεάν οποιαδήποτε ελαττωματικά εξαρτήματα. Ο εξοπλισμός θα επιστραφεί στον αρχικό αγοραστή, ο οποίος 
έχει προκαταβάλει τα έξοδα επιστροφής. Εάν η επιθεώρηση του εξοπλισμού δεν αποκαλύψει οποιαδήποτε βλάβη στο υλικό ή στην κατασκευή, οι 
επισκευές θα γίνουν με λογική δαπάνη, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τα έξοδα των εξαρτημάτων, της εργασίας και της μεταφοράς.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΩΝ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Η μόνη υποχρέωση της Graco και η μόνη αποζημίωση του αγοραστή για οποιαδήποτε παραβίαση της εγγύησης θα είναι όπως εκτίθεται ανωτέρω. 
Ο αγοραστής συμφωνεί ότι καμία άλλη αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, θετικών ή αποθετικών ζημιών για χαμένα κέρδη, 
απολεσθείσες πωλήσεις, προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη επί της περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη απρόβλεπτη ή επακόλουθη απώλεια) δεν θα 
είναι διαθέσιμη. Οποιαδήποτε αγωγή για την παραβίαση της εγγύησης πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία πώλησης.

Η GRACO ∆ΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GRACO ΑΛΛΑ 
∆ΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ . Αυτά τα είδη που πωλούνται, αλλά δεν κατασκευάζονται, από την Graco (όπως οι ηλεκτρικοί κινητήρες, οι 
διακόπτες, ο σωλήνας, κ.λπ.), υπόκεινται στην εγγύηση του κατασκευαστή τους, αν υπάρχει. Η Graco θα παράσχει στον αγοραστή λογική βοήθεια 
για την έγερση οποιασδήποτε αξίωσης όσον αφορά την παραβίαση αυτών των εγγυήσεων.

Σε καμία περίπτωση η Graco δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για έμμεσες, άμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες ως αποτέλεσμα της κάτωθι παροχής 
εξοπλισμού από την Graco, ή τον εφοδιασμό, την απόδοση ή τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή άλλων αγαθών που πωλούνται στο παρόν, 
λόγω παραβίασης της σύμβασης, παραβίασης της εγγύησης ή αμέλειας της Graco, ή άλλως.

Πληροφορίες Graco
Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Graco, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.graco.com.

Για πληροφορίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.graco.com/patents. 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, επικοινωνήστε με το διανομέα της Graco ή καλέστε στο 1-800-690-2894 για να εντοπίσετε τον 
πλησιέστερο διανομέα.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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