
DEPO MALZEMESİNİ ÇIKARMA
1. Tetik kilidini devreye alın. 2.  Astarı takın ve üçte birini 

püskürtülecek malzeme için 
uygun temizlik sıvısıyla 
doldurun. 

3. Kapağı hazneye takın ve 
hazneyi püskürtme makinesine 
bağlayın.

4.  Doldurma/basınç boşaltma 
valfini YUKARI konumuna 
getirin. 

5.  Basınç kontrolünü Prime/Clean 
(Doldurma/Temizleme) 
konumuna getirin.

6. Tetik kilidini çıkarın, püskürtme 
makinesini yukarıdan aşağıya 
çevirin ve 5 saniye boyunca 
tetikleyin. 

7. Memeyi TIKANIKLIK AÇMA 
konumuna döndürün. 
Doldurma/basınç boşaltma 
valfini püskürtme konumuna 
getirin ve 1-2 saniye boyunca 
tetikleyin.

8. Tetik kilidini devreye alın ve 
basıncı boşaltmak için 
doldurma/basınç boşaltma 
valfini YUKARI konumuna 
getirin. Malzeme haznesini 
çıkartın ve boşaltın.

YENİ BİR İŞ AYARLAMA/BAŞLATMA
1. Tetik kilidini devreye alın 

ve basıncı boşaltmak için 
doldurma/basınç boşaltma 
valfini YUKARI konumuna 
getirin. Malzeme haznesini 
çıkartın ve boşaltın.

2. Ön valf yuvasını püskürtme 
makinesinden çıkarın, filtreyi 
takın, ardından tekrar monte 
edin. 

3. Astarı malzeme haznesine 
takın ve malzemeyle doldurun. 
Kapağı malzeme haznesine 
yerleştirin ve hazneyi püskürtme 
makinesine bağlayın.

4.  Astardan maksimum miktarda 
havayı boşaltmak için 
püskürtme makinesini kontrol 
valfi en yüksek noktada olacak 
şekilde hafifçe eğin.

5.  Malzeme kontrol valfine 
ulaşana kadar kontrol valfiyle 
havayı temizlemek için astarı 
sıkın.

6.  Doldurma/basınç boşaltma 
valfini YUKARI doldurma 
konumuna getirin. Basınç 
kontrol düğmesini kırmızı 
gösterge noktasıyla hizalı 
olacak şekilde Prime/Clean 
(Doldurma/Temizleme) 
konumuna çevirin.

7.  Tetik kilidini çıkarın ve 
püskürtme makinesini 3 saniye 
boyunca tetikleyin. 

8.  Basınç kontrol düğmesini saat 
yönünün tersine en düşük 
konuma getirin. Püskürtme 
yapmak için doldurma/ 
boşaltma valfini AŞAĞI 
konumuna getirin. 

Filtre

WARNINGUYARI
Bu kılavuzun kolayca erişilebilir bir başvuru olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Doğru kullanımla ilgili tüm yönergeler ve tüm güvenlik uyarıları için püskürtme 

makinenizle birlikte verilen Çalışma kılavuzuna bakın.
Yangın ve patlamaları önlemek için: Yanıcı malzemeleri veya statik elektrik üreten yağ bazlı malzemeleri püskürtürken daima birlikte verilen topraklama 

kablosunu bağlayın.

Koruyucu Kaplamalı Elle Kullanılan Püskürtme Makineleri için Hızlı Başlangıç Kılavuzu
DİKKAT - Bu elle kullanılan püskürtme makinesi için basınç ayarı büyük püskürme makinelerine göre farklı bir yöntemle yapılır.

Maksimum ayar en iyi veya uygun fan modelini sağlamayabilir. Ayrıntılar için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzunu okuyun. 
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BASINCI AYARLAMA (Maksimum basınç tüm malzemeler için uygun DEĞİLDİR)

1.  Aşırı püskürtmeyi önlemek ve 
pil ömrünü uzatmak için her 
zaman istediğiniz püskürtme 
modelini sağlayan en düşük 
basınçta püskürtme yapın. 

2.  Kadranda "1" ile başlayın ve istediğiniz püskürtme modeline ulaşana 
kadar yavaş yavaş "1" derece artırın. Basınç kontrol düğmesini 
çevirmek için basınç boşaltma kabzasını YUKARI konumuna getirin, 
ardından püskürtme yapmak için kabzayı AŞAĞI konumuna 
döndürün.

3.  Tetikleme sırasında sarı ışık 
yanıp sönüyorsa, basınç çok 
yüksek olarak ayarlanmıştır. Sarı 
ışık artık yanıp sönmeyene 
kadar basıncı azaltın, meme 
boyutunu artırın veya çok ince 
malzeme kullanmayın. 

TEMİZLİK
1. Tetik kilidini devreye alın ve 

basıncı boşaltmak için doldurma/ 
basınç boşaltma valfini YUKARI 
konumuna getirin.

2.  Basınç kontrol düğmesini 
Prime/Clean (Doldurma/ 
Temizleme) konumuna çevirin.

3. Hazneyi püskürtme 
makinesinden ve kapağı 
hazneden çıkarın. Malzeme 
astarını ve kapağını çıkarın. 
Astarı ve artan malzemeyi 
uygun bir şekilde atın. 

4. Hazneye yeni bir astar takın ve 
1/3'ünü uygun yıkama sıvısıyla 
doldurun. Kapağı vidalayın ve 
hazneyi püskürtme makinesine 
takın. Püskürtme makinesini 
temizlemek için sallayın.

5.  Tetik kilidini çıkarın, püskürtme 
makinesini yukarıdan aşağıya 
çevirin ve 15 saniye boyunca 
tetikleyin. 

6.  Memeyi TIKANIKLIK AÇMA 
konumuna döndürün. 
Doldurma/basınç boşaltma 
valfini AŞAĞI püskürtme 
konumuna getirin, püskürtme 
makinesini aşağıdan yukarıya 
çevirin ve 2 saniye boyunca 
tetikleyin.

7. Tetik kilidini devreye alın. 
Doldurma/basınç boşaltma 
valfini YUKARI konumuna 
getirin. Memeyi/muhafazayı 
püskürtme makinesinden 
çıkarın ve yıkama sıvısında 
yıkayın. Hazneyi çıkarın ve 
sıvıyı uygun bir şekilde atın. 

8. Astarın 1/3'ünü doldurun. Tetik 
kilidini çıkarın, püskürtme 
makinesini yukarıdan aşağıya 
çevirin ve malzemeyi yeniden 
sirküle etmek için püskürtme 
makinesini 15 saniye boyunca 
tetikleyin. 

9.  Doldurma/basınç boşaltma 
valfini AŞAĞI püskürtme 
konumuna getirin. Kalan 
sıvı miktarını püskürtme 
makinesinin önü ile püskürtün. 
Püskürtme makinesi tamamen 
temizlenmediyse, adım 8-9'u 
tekrarlayın.

10. Tetik kilidini devreye alın ve 
basıncı boşaltmak için doldurma/ 
basınç boşaltma valfini YUKARI 
konumuna getirin. 

11.  Malzeme astarını ve kapağını 
çıkarın ve uygun bir şekilde 
atın. Kullanılmış sıvıyı uygun 
bir şekilde atın.

12. Püskürtme Makinesi Memesi/ 
Muhafazası takımını temiz bir 
yıkama sıvasıyla temizleyin. 
Gerekirse yumuşak bir fırça 
kullanın. Malzeme filtresini 
çıkarın. 

Saklama
Saklama için malzeme haznesinin 1/3'ünü mineral özüyle doldurun veya malzeme haznesinde 4 oz Pump Armor konsantresini 4 oz su ile sulandırın ve 
pompadan geçirin. Saklama sıvısını uygun bir şekilde atın. 
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