Tamirat

Elektrikli Havasýz Boya
Püskürtme Makineleri
311453H
Önemli Güvenlik Uyarýlarý. Bu el kitaplarýndaki bütün uyarý ve
talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý saklayýn. Modellerin bir listesi
sayfa 2’de yer almaktadýr.

- Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) Maksimum çalýþma basýncý

WLD

ti2399

UltraTM 395/495/595
Ultimate NovaTM 395
Super NovaTM 495/595
ST MaxTM 395/495/595
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UltraMax IITM 490/495/595
Ultimate MX IITM 490/495/595
ST Max IITM 490/495/595

Modelleri

Modelleri
VAC

120

Modeli

Ultra 395
Ultimate Nova 395

233960
826014

233961

233962

Ultra 495
Super Nova 495

233966
826017

233967
826018

233968
826019

234490
826052

234435
826046

Ultra 595
Super Nova 595
Ultra Max II 490
Ultimate MX II 490

249911
825028

249913
825029

249914
825036

Ultra Max II 495
Ultimate MX II 495

249915
825037

249916
825038

249917
825039

249918
825046

249919
825045

Ultra Max II 595
Ultimate MX II 595
ST Max 395 Hopper

230 CEE

233955

ST Max 395

234176

258662

ST Max 495

233956

233970

233971

248661

244437

ST Max 595
ST Max II 490 Hopper

253011

ST Max II 490

249926

253012

253013

ST Max II 495

249928

253014

249978

253015

249930

ST Max II 595

230
Avrupa

ST Max 395

223963

ST Max 495

233957

233975

ST Max 595

244436

ST Max II 490

249927

ST Max II 495

249929

249979

ST Max II 595

110
Ýngiltere

249931

ST Max 395

223972

ST Max 495

233973

233975

ST Max 595

244436

ST Max II 490

249935

ST Max II 495

249936

249980

ST Max II 595

230 Asya

249937

Ultra 395

234180

Ultra 495

234183

Ultra 595

2

234182

248660

244439

Ultra Max II 490

249932

Ultra Max II 495

249933

253104

253105

253107

249934

Ultra 495

234186

233974

UltraMax II 495

249938

253106

Ultra Max II 595

100
Japonya

234181
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Uyarýlar

Uyarýlar
Aþaðýdaki uyarýlar bu cihazýn kurulumu, kullanýmý, topraklanmasý, bakýmý ve onarýmý ile ilgili genel uyarýlardýr. Ýlave
olarak, eðer mevcutsa, daha spesifik uyarýlar bu el kitabýnýn metninde bulunabilir. El kitabý metninde yer alan
semboller bu genel uyarýlarla ilgilidir. Bu sembolleri el kitabýnda gördüðünüzde, spesifik tehlikenin tanýmý için bu
sayfalarý yeniden okuyun.

UYARI
YANGIN VE PATLAMA TEHLÝKESÝ
Çalýþma alanýndaki solvent veya boya buharý gibi yanýcý buharlar alev alabilir veya patlayabilir. Yangýn
ve patlama tehlikesini engellemek için aþaðýdaki önlemleri alýnýz:
• Cihazý sadece iyi havalandýrýlmýþ alanlarda kullanýn.
• Sigara, taþýnabilir elektrikli lambalar, yere serilen naylon türü örtüler (potansiyel statik elektrik
kaynaðý olmasýndan dolayý) gibi ateþlemeye sebep olabilecek tüm etkenleri uygulama sahasýndan
kaldýrýn.
• Boya püskürtme cihazý kývýlcým yaratýr. Püskürtme cihazýnýn içinde veya yakýnýnda veya temizleme
iþlemlerinde yanýcý sývý kullanýldýðýnda, boya püskürtme cihazýný patlayýcý buharlardan en az 6m
uzakta tutunuz.
• Çalýþma alanýný solvent, paçavra ve benzin dahil her türlü atýktan temizleyin.
• Ortamda yanýcý buharlar varsa prize fiþ takmayýn/prizden fiþ çýkarmayýn ve ýþýklarý açmayýn/
kapatmayýn.
• Çalýþma alanýndaki cihazlarý veya iletken cisimleri topraklayýn. Topraklama talimatlarýný okuyun.
• Statik kývýlcým oluþursa veya elektrik çarpmasý hissederseniz, çalýþmayý derhal durdurun.
Sebebinin ne olduðunu bulmadan ve sorunu çözmeden cihazý kullanmayýn.
• Çalýþma alanýnda yangýn söndürücü bulundurun.
ELEKTRÝK ÇARPMA TEHLÝKESÝ
Sisteme uygun olmayan topraklama, kurulum veya kullaným, elektrik çarpmasýna yol açabilir.
• Cihaza bakým yapmadan önce cihazý kapatýn ve fiþi çekin.
• Sadece topraklanmýþ elektrik prizi kullanýn.
• Sadece 3-kablolu uzatma kablosu kullanýn.
• Boya püskürtme parçasý ve uzatma kablolarýndaki topraklama uçlarýnýn saðlam olduðuna emin olun.
• Yaðmurdan koruyun. Kapalý mekanda saklayýn.
DERÝYE FIÞKIRMA TEHLÝKESÝ
Tabancadan, hortumdaki deliklerden veya delinmiþ parçalardan fýþkýran sývý, deriyi keserek içine nüfuz
eder. Bu basit bir kesik olarak görünebilir, ancak daha sonra uzvun operasyon ile kesilmesine yol
açabilecek ciddi bir yaralanmadýr. Derhal cerrahi yardým alýn.
• Boya tabancasýný bir baþkasýna veya vücudunuzun herhangi bir uzvuna doðrultmayýn.
• Püskürtme baþlýðýna elinizi koymayýn.
• Sýzýntýlarý eliniz, vücudunuz, eldiven veya bez parçasýyla durdurmaya veya saptýrmaya çalýþmayýn.
• Püskürtme yapmadiginiz zamanlarda tabancanýn emniyet kilidini kapalý tutun.
• Püskürtme iþlemini bitirdiðinizde ve cihazýnýzda temizlik, kontrol veya bakým yaptýðýnýzda bu
kýlavuzda yer alan Basýnç Tahliye Prosedürünü uygulayýn.
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Uyarýlar

CÝHAZIN HATALI KULLANIMININ YARATACAÐI TEHLÝKELER
Cihazýn hatalý kullanýmý ciddi yaralanmalara ve ölüme yol açabilir.
• En düþük deðere sahip sistem elemanýnýn maksimum çalýþma basýncýný veya nominal ýsý deðerini
aþmayýn. Cihazýn tüm el kitaplarýndaki Teknik Verileri okuyun.
• Cihazýn ýslak parçalarýyla uyumlu sývý ve solventler kullanýn. Tüm cihaz el kitaplarýnda yer alan
Teknik Veriler’i okuyun. Sývý ve solvent üreticilerinin uyarýlarýný okuyun. Malzemeniz hakkýnda tam
olarak bilgi edinmek için, bayiniz veya perakendecinizden MSDS’i isteyiniz.
• Cihazý günlük kontrol edin. Aþýnmýþ veya hasarlý parçalarý sadece orijinal Graco yedek parçalarý
kullanarak hemen onarýn veya deðiþtirin.
• Cihazda deðiþiklik veya modifikasyon yapmayýn.
• Cihazý sadece amacýna uygun olarak kullanýn. Bilgi için Graco bayinizi arayýn.
• Hortumlarý ve kablolarý sýkýþýk bölgelerden, keskin kenarlardan, hareketli parçalardan ve sýcak
yüzeylerden uzak tutun.
• Hortumlarý aþýrý bükmeyin veya cihazý çekmek için hortumlarý kullanmayýn.
• Tüm ilgili emniyet mevzuatýna uyun.
• Çocuklarý ve hayvanlarý çalýþma alanýndan uzak tutun.
• Yorgun olduðunuzda veya uyuþturucu veya alkolun etkisi altýndayken bu cihazý kullanmayýn.
BASINÇ ALTINDAKÝ ALÜMÝNYUM PARÇA TEHLÝKESÝ
Basýnç altýnda çalýþan alüminyum cihazlarda 1,1,1-trikloroetan, metilen klorür, ve/veya diðer halojene
hidrokarbon solventleri veya bu tür solventleri içeren sývýlar kullanmayýn. Bu tür kullaným ciddi kimyasal
reaksiyona ve cihazýn delinmesine sebep olarak ölüme, ciddi yaralanmalara ve/veya maddi hasara yol
açabilir.
TOKSÝK SIVI VEYA BUHAR TEHLÝKESÝ
Toksik akýþkan veya buharlar eðer gözlerle temas eder, solunumla alýnýr veya yutulursa ciddi yaralanma
veya ölümlere yol açabilir.
• Kullandýðýnýz sývýnýn yaratabileceði tehlikeler hakkýnda bilgi edinmek için sývýyý üreten firmanýn
uyarýlarýný (MSDS) okuyun.
• Tehlikeli sývýlarý uygunluðu onaylanmýþ bir kapta saklayýn ve bu sývýlarý ilgili kurallara uygun þekilde
çöpe dökün.
KÝÞÝSEL KORUYUCU DONANIM
Cihazý kullanýrken, bakýmýný yaparken veya cihazýn çalýþma alanýndayken; göz yaralanmasý, zehirleyici
buharlarýn solunmasý, yanýklar ve iþitme kaybý gibi ciddi zararlara engel olmak için koruyucu giysiler
giymelisiniz. Bu donaným, aþaðýdakilerle sýnýrlý kalmamakla birlikte þunlarý içerir:
• Koruyucu gözlük
• Akýþkan ve solvent üreticileri tarafýndan tavsiye edilen giysi ve maske
• Eldiven
• Kulaklýk
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Parça Tanýmlamasý

Parça Tanýmlamasý
Resimdeki Model 233960
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Bileþen

1

ON/OFF (Açma/Kapatma) düðmesi

2

Doldurma borusu

3

Emiþ borusu

4

Basýnç Kumandasý

5

Filtre

6

Tetik Kilidi

7

Pompa

8

Sývý çýkýþý

9

Ana/Püskürtme valfi

10

Bakým Etiketi (püskürtme kasasýnýn altýnda)
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Yerleþtirme

Yerleþtirme
Topraklama ve Elektrik
Gereksinimleri

Güç gereksinimleri

Boya püskürtme makinesi topraklanmalýdýr.
Topraklama, kýsa devre olmasý veya statik elektrik
birikmesi durumunda elektriðin topraklama kablosundan
akmasýný saðlayarak statik çarpma veya elektrik
çarpmasý ihtimalini azaltýr.

•

100-120V’luk üniteler 100-120VAC, 50/60 Hz, 15A,
1 faz gerektirir.

•

230V’luk üniteler 230VAC, 50/60 Hz, 7,5A, 1 faz
gerektirir.

•

Asla topraklanmamýþ priz veya adaptör
kullanmayýn.

Yalnýzca toprak kontaðý arýzalý olmayan bir uzatma
kablosu kullanýn. Eðer bir uzatma kablosu gerekliyse
minimum 3 hatlý, 12 AWG (2.5 mm2) kablo kullanýn.
Püskürtme elektrik kablosu uygun bir topraklama
ucuna sahip topraklama kablosu içerir.

Daha küçük gösterge veya daha uzun uzatma
kablolarý boya püskürtme cihazýnýn performansýný
düþürebilir.

Boya püskürtme tabancasý: uygun bir þekilde
topraklanmýþ bir sývý hortumu ve pompa baðlantýsýyla
topraklayýn.
Sývý tedarik kabý: yerel þartnamelere uyun.

Fiþ, yerel þartname ve kurallara uygun olarak monte
edilmiþ ve topraklanmýþ bir prize takýlmalýdýr. Adaptör
kullanmayýn.

Solvent ve yað/tabanlý sývýlar: yerel kurallara uyun.
Sadece beton gibi topraklanmýþ zeminler üzerinde
iletken metal kovalar kullanýn.
Kovayý, kaðýt veya karton gibi iletken olmayan,
iletkenlikte sürekliliði bozan bir yüzey üzerine koymayýn.
Metal bir kovanýn topraklanmasý: Topraklama
kablosunun bir ucunu kovaya diðer ucunu da su borusu
gibi topraklama saðlayan bir yere baðlayýn.

TIC

Elektrik kablosunun toprak ucu hasarlýysa boya
püskürtme cihazýný kullanmayýn. Fiþi deðiþtirmeyin.
Eðer fiþ prize uymazsa, yetkili bir elektrikçinin topraklý
priz monte etmesini saðlayýn.
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Temizleme veya basýnç tahliyesi sýrasýnda iletkenlikte
sürekliliði korumak için: boya püskürtme
tabancasýnýn metal bölümünü topraklamýþ metal
kovanýn kenarýna sýkýca tutun, ardýndan tabancayý
tetikleyin.

311453H

Kullaným

Kullaným
Basýnç Tahliye Ýþlemi
Basýnç tahliye etmeniz, püskürtme iþlemini bitirmeniz
ve cihazýnýzda kontrol veya bakým yapmanýz veya
püskürtme ucunu monte etmeniz veya temizlemeniz
istendiðinde fýþkýrma sonucu yaralanma riskini azaltmak
için bu prosedürü uygulayýn. Uyarýlarý okuyun, sayfa 3.

2. Basýncý en düþük ayara getirin. Tabancayý
topraklanmýþ metal boþaltma kovasýnýn kenarýna
tutun. Basýncý tahliye etmek için tabancayý tetikleyin,
ana valfi kýsýn.

-

ti2

ti2599a

1. Güç anahtarýný OFF konumuna getirin ve fiþi çekin.

ti2718a

FLUSH

ti2614a
\
3. Eðer ünite kapatýlacak veya operatörsüz
býrakýlacaksa tabanca üzerindeki tetik emniyet
kilidini devreye sokun.

Yeniden püskürtmeye hazýr olana kadar
Püskürtme–Doldurma/Boþaltma valfini
PRIME/DRAIN konumunda býrakýn.

ti2707a

Tabanca memesinin veya hortumun týkalý olduðundan
veya yukarýdaki iþlemlerden sonra basýncýn hala
tamamen boþalmamýþ olduðundan þüpheleniyorsanýz,
basýncý kademe kademe azaltmak için kelebek
sabitleme somununu veya hortum baðlantýsýný önce
ÇOK YAVAÞÇA, ardýndan tamamen gevþetin. Meme
veya hortumdaki týkanýklýðý temizleyin.

311453H
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Genel Tamir Bilgileri

Genel Tamir Bilgileri

Sýcak, çýplak motor üzerine dökülen yanýcý maddeler
yangýn veya patlamaya sebep olabilir. Yanýk oluþmasý,
yanma veya patlama riskini azaltmak için boya
püskürtme
cihazýný
kapaðý
çýkarýlmýþ
þekilde
çalýþtýrmayýn.
DÝKKAT
Basýnç kontrol arýzasý riskini azaltmak için:
•

Kablolarý sökmek için iðne uçlu pensler kullanýn.
Asla kabloyu çekmeyin, konektörü çekin.

•

Kablo konektörlerini uygun baðlayýn. Yalýtýmlý
erkek konektörün düz lamasýný diþi konektöre
merkezleyin.

Elektrik çarpmasý da dahil ciddi yaralanma riskini
azaltmak için:
•

Tamir için cihazý kontrol ederken hareket eden
parçalara veya elektrikli parçalara parmaklarýnýzla
veya aletlerle dokunmayýn.

•

Kontrol için elektriðin gerekmediði zamanlarda boya
püskürtme cihazýný prizden çekin.

•

Boya püskürtme cihazýný çalýþtýrmadan önce bütün
kapaklarý, contalarý, vidalarý ve rondelalarý yerlerine
takýn.

•
•

Basýnç kumandasý veya diðer baðlantýlar ile
etkileþime girmemesi için kablolarý dikkatlice
yönlendirin. Kapak ve kontrol kutusu arasýnda
kablolarý sýkmayýn.

•

Tamir prosedürü esnasýnda tüm vida, somun,
rondela, conta, ve elektrik baðlantýlarýný sökülmüþ
durumda tutun. Bu parçalar genellikle deðiþtirme
kitleriyle birlikte verilmez.

•

Sorunlar giderildikten sonra tamir olup olmadýðýný
test edin.

•

Eðer boya püskürtme cihazý doðru çalýþmaz ise,
tamiri doðru yapýp yapmadýðýnýzý kontrol etmek için
tamir prosedürünü gözden geçirin. Arýza Tespit,
sayfa 9,’ya bakýn.

•

Makineyi kullanmadan önce motor kýlýfýný takýn ve
hasarlýysa kýlýfý deðiþtirin. Motor kýlýfý motorun aþýrý
ýsýnmasýna engel olmak için motor etrafýndaki
soðutma havasýný yönlendirir. Kýlýf yanýk, yangýn,
patlama veya parmaklarýn kesilmesi gibi yaralanma
riskini azaltýr.
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DÝKKAT
Boya püskürtme cihazýný 30 saniyeden fazla kuru
çalýþtýrmayýn. Aksi taktirde pompa salmastralarýnda
hasar oluþabilir.

•

Bu boya püskürtme cihazýnýn dahili tahrik
parçalarýný sudan koruyun. Kapak üzerindeki
açýklýklar cihaz içindeki mekanik ve elektronik
parçalarýn havalandýrmasýný saðlar. Eðer bu
açýklýklardan su girerse, boya püskürtme cihazý
arýzalanabilir veya tamamen kullanýlamaz hale
gelebilir.

•

Pompa korozyonunu ve donma hasarýný önleyin.
Soðuk havada kullanýmda olmadýðý zamanlarda
boya püskürtme cihazýnda asla su veya su esaslý
boya býrakmayýn. Donan sývýlar pükürtme cihazýnda
ciddi hasar yaratabilir. Depoda sakladýðýnýz sürece
boya püskürtme cihazýný korumak için, cihazý Pump
Armor ile saklayýn.
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Arýza Tespiti

Arýza Tespiti

Sorun Tipi
Temel sývý basýncý problemleri.

Kontrol Edilecekler
(Kontrol OK ise bir sonraki
kontrolü yapýn)

Motorun çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol
Basýnç kumanda düðmesi ayarý.
etmek için yavaþça basýncý arttýrýn.
Düðme minimuma ayarlandýðýnda
(saat yönünün tam aksi yönde) motor
çalýþmýyor.
Püskürtme ucu veya sývý filtresi týkalý
olabilir.

Temel Mekanik Problemler.

Yapýlacaklar
(Eðer kontrol OK deðilse bu
kolona bakýn)

Basýncý tahliye edin, sayfa 7 ve
týkanýklýðý ortadan kaldýrýn, veya
filtreyi temizleyin; tabanca veya
uç kýlavuz kitapçýðýna bakýn.

Pompa donmuþ veya pompada boya Su veya su esaslý boya, püskürtme
sertleþmiþ.
cihazý içinde donmuþsa püskürtme
cihazýný ýsýtarak çözün. Çözülmesi
için boya püskürtme cihazýný ýlýk
bir bölgeye götürün. Tamamen
çözülene kadar püskürtme cihazýný
çalýþtýrmayýn. Eðer püskürtücüde
boya sertleþmiþse (kurumuþsa)
pompa salmastralarýný deðiþtirin.
Bakýnýz sayfa 15, Volümetrik
Pompanýn Deðiþtirilmesi.
Volümetrik pompa baðlantý rod pimi
baðlantý roduna tamamen itilmelidir
ve sabitleme yayý sýkýca pompa pim
kanalý içinde olmalýdýr. Bakýnýz
sayfa 15.

Pimi yerine itin ve yaylý sabitlemeyle
sýkýn.

Motor. Tahrik karter montajýný sökün. Fan dönmezse motoru deðiþtirin.
Bakýnýz sayfa 17. Faný elle
Bakýnýz sayfa 19.
döndürmeyi deneyin.
Motor kumanda kartý. Kart kapanýyor Sayfa 28’da yer alan Motor
ve arýza kodu gösteriyor.
Kumanda Kartý Arýza Tespit
bölümüne bakýn.

311453H
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Arýza Tespiti

Kontrol Edilecekler
(Kontrol OK ise bir sonraki
kontrolü yapýn)

Yapýlacaklar
(Eðer kontrol OK deðilse bu
kolona bakýn)

Elektrik kaynaðý. Voltmetrede þu
deðerler okunmalýdýr:

Binanýn akým anahtarýný yeniden
ayarlayýn, Binanýn sigortasýný
deðiþtirin. Bir baþka priz deneyin.

Sorun Tipi
Temel Elektrik Problemleri.

•
•

220-240V modelleri için
210-255 VAC.
100-120V modelleri için
85-130 VAC.

Uzatma kablosu. Voltmetreyle
uzatma kablosunun sürekliliðini
kontrol edin.

Uzatma kablosunu deðiþtirin.

Boya püskürtme cihazý elektrik
kablosu. Kabloda veya yalýtýmda
bozukluk gibi hasarlarýn olup
olmadýðýný kontrol edin.

Elektrik kablosunu deðiþtirin,
sayfa 24.

Motor ara kablolarý emniyetli bir
biçimde tutturulmuþ ve doðru
baðlanmýþ.

Gevþek terminalleri deðiþtirin; ara
kablolara doðru kývýrýn. Terminallerin
sýkýca baðlandýðýndan emin olun.
Devre kart terminallerini temizleyin.
Uçlarý güvenli biçimde yeniden
baðlayýn.

Temel Elektrik Problemleri – Bu
problemler sadece Ultra, Nova ve
STMax 395/495/595 model fýrça
motorlu boya püskürtme cihazlarý
için geçerlidir. UltraMax II,
Ultimate MX II ve ST Max II
490/495/595 model boya püskürtme
cihazlarý için geçerli deðildir.
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Armatür test aletiyle motor
armatüründe kýsa devre kontrolu
yapýn veya döndürme testi yapýn.
Bakýnýz sayfa 18.

Motoru deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 31.

Gevþek motor fýrça kablo baðlantýlarý Terminal vidalarýný sýkýn. Kablolar
ve terminalleri için.
hasarlýysa fýrçalarý deðiþtirin.
Fýrçalarý deðiþtirin, sayfa 20.
En az 1/2 in. olmasý gereken fýrça
uzunluðu. NOT: Fýrçalar motorun her
iki yanýnda ayný oranda aþýnmazlar.
Her iki fýrçayý da kontrol edin.
Hasarlý veya yanlýþ hizalanmýþ fýrça
yaylarý. Yayýn yuvarlanmýþ bölümü
fýrçanýn tepesine tam oturmalýdýr.

Arýzalýysa yayý deðiþtirin. Yayý fýrçayla
yeniden hizalandýrýn.

Motor fýrçalarý fýrça tutuculara
baðlanabilir.

Fýrça tutucularý temizleyin. Karbonu
küçük temizlik fýrçasýyla sökün.
Fýrçanýn serbest dikey hareketini
garanti etmek için fýrça uçlarýný fýrça
tutucusundaki kanalla hizalandýrýn.

Motor armatür komütatöründe yanýk
bölgeler, oyuklar ve aþýrý kaba
bölgeler.

Motoru sökün ve mümkünse motor
atölyesinin komütatör yüzeyinin
yenilenmesini saðlayýn. Bakýnýz
sayfa 31.

311453H

Arýza Tespiti

Kontrol Edilecekler
(Kontrol OK ise bir sonraki
kontrolü yapýn)

Sorun Tipi

Not: aþaðýdaki elektrik arýzalarý için, Elektrik kablosu. Voltmetreyi TP1
kablo þemasýna bakýnýz, sayfa 22, 23, (nötr) ve TP2 arasýna yerleþtirin.
ve 24 Test Noktalarýnýn (TP) tespiti. Makineyi prize takýn. Voltmetre
deðeri þu olmalýdýr:
•
•

Yapýlacaklar
(Eðer kontrol OK deðilse bu
kolona bakýn)
Elektrik kablosunu deðiþtirin,
sayfa 24.

220-240V modelleri için
210-255 VAC.
100-120V modelleri için
85-130 VAC.

Makineyi prizden çekin.
ON/OFF anahtarýný deðiþtirin.
ON/OFF Anahtarý. Voltmetreyi
ON/OFF anahtarý üzerindeki L1 ve L2 Bakýnýz sayfa 22.
terminali arasýna baðlayýn. Makineyi
prize takýn ve anahtarý ON konumuna
getirin. Voltmetre deðeri þu olmalýdýr:
•
•

Düþük Çýkýþ.

220-240V modelleri için
210-255 VAC.
100-120V modelleri için
85-130 VAC.

Tüm terminallerde arýza veya
gevþeklik olup olmadýðý.

Hasarlý kablolarý deðiþtirin ve güvenli
bir biçimde yeniden baðlayýn.

Aþýnmýþ boya püskürtme ucu için.

Basýncý azaltýn, sayfa 7. Ardýndan
ucu deðiþtirin. Ýlave talimat için
tabanca el kitabýna bakýn.

Tabancanýn tetiði býrakýldýðýnda
Pompanýn bakýmýný yapýn. Bakýnýz
pompanýn strok hareketi yapmadýðýný sayfa 15.
doðrulayýn.
Filtre týkalý.

Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Filtreyi
kontrol edin ve temizleyin.

Primer valf sýzdýrýyor.

Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Primer
valfi onarýn.

Emme hortumunda sýkýþma ve/veya
gevþek baðlantýlar.

Sýkýþmayý düzeltin ve/veya gevþek
baðlantýlarý sýkýn.

Voltmetreyle elektrik kaynaðýný
kontrol edin. Düþük voltaj makinenin
performansýný düþürür. Voltmetre
deðeri þu olmalýdýr:

Binanýn akým anahtarýný yeniden
ayarlayýn, binanýn sigortasýný
deðiþtirin. Prizi onarýn veya bir baþka
priz deneyin.

•
•

220-240V modelleri için
210-255 VAC.
100-120V modelleri için
85-130 VAC.

Uzatma kablo ölçü ve uzunluðu; en
azýndan 12’lik kablo olmalýdýr ve
300 ft’ten uzun olmamalýdýr.
Daha uzun kablolar makinenin
performansýný düþürür.

311453H

Uygun, topraklanmýþ bir uzatma
kablosuyla deðiþtirin.
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Arýza Tespiti

Sorun Tipi
Düþük Çýkýþ.

Kontrol Edilecekler
(Kontrol OK ise bir sonraki
kontrolü yapýn)

Yapýlacaklar
(Eðer kontrol OK deðilse bu
kolona bakýn)

Motordan basýnç kumanda devre
kartýna giden kablolar hasarlý veya
kablolar veya konektörleri gevþemiþ.
Kablo yalýtýmýnda ve terminallerde
aþýrý ýsýnma belirtisi olup olmadýðýný
kontrol edin.

Erkek terminal lamalarýnýn
merkezlendiðinden ve diþi uçlara
sýkýca baðlandýðýndan emin olun.
Gevþek terminalleri veya hasarlý
kablolarý deðiþtirin. Uçlarý güvenli
bir biçimde yeniden baðlayýn.

Düþük rölanti basýncý.

Ýkisinden birini veya her ikisini birden
yapýn:
a. Basýnç kontrol düðmesini
tam olarak saat yönünde
döndürün. Tam saat yönü
konumuna izin verebilmesi
için basýnç kontrol
düðmesinin doðru bir
biçimde monte edildiðinden
emin olun.
b. Yeni bir güç çeviricisini
deneyin.

Bu problemler sadece Ultra, Nova
ve STMax 395/495/595 model fýrça
motorlu boya püskürtme cihazlarý
için geçerlidir. UltraMax II,
Ultimate MX II ve ST Max II
490/495/595 model boya püskürtme
cihazlarý için geçerli deðildir.

Motor çalýþýyor ve pompa strok
hareketi yapýyor.

Armatür test aletiyle motor
armatüründe kýsa devre kontrolu
veya döndürme testi yapýn.
Bakýnýz sayfa 18.

Motoru deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 31.

Gevþek motor fýrçalarý ve terminalleri. Terminal vidalarýný sýkýn. Kablolar
hasarlýysa fýrçalarý deðiþtirin.
Aþýnmýþ motor fýrçalarý. (Fýrçalar
minimum 1/2 in. olmalýdýr.)

Fýrçalarý deðiþtirin.

Hasarlý ve yanlýþ hizalanmýþ motor
fýrça yaylarý. Yayýn yuvarlanmýþ
bölümü fýrçanýn tepesine tam
oturmalýdýr.

Arýzalýysa yayý deðiþtirin. Yayý fýrçayla
yeniden hizalandýrýn.

Motor fýrçalarý fýrça tutuculara
baðlanabilir.

Fýrça tutucularý temizleyin, karbon
tozunu küçük temizlik fýrçasýyla
çýkartýn. Fýrçanýn serbest dikey
hareketini garanti etmek için fýrça
kablolarýný fýrça tutucusundaki kanalla
hizalandýrýn.

Düþük boya tedariki.

Yeniden doldurun ve pompayý
yeniden baþlatýn.

Giriþ süzgeci týkalý.

Sökün ve temizleyin, ardýndan
yeniden monte edin.

Emiþ borusu veya baðlantýlar gevþek. Sýkýn; diþ keçesi veya gerekirse
diþlerde sýzdýrmazlýk bantý kullanýn.
Emme valf bilyasý ve piston bilyasýnýn Emme valfini sökün ve temizleyin.
Bilyalar ve yuvalarda çentik olup
doðru þekilde oturup oturmadýðýný
kontrol edin. Pompa el kitabýna bakýn. olmadýðýný kontrol edin. Pompayý
týkayabilecek parçacýklarý temizlemek
için kullanmadan önce boyayý süzün.
Pompa el kitabýna bakýn.
12
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Arýza Tespiti

Sorun Tipi

Motor çalýþýyor ama pompa strok
yapmýyor.

Motor sýcak ve kesik kesik çalýþýyor.

Kontrol Edilecekler
(Kontrol OK ise bir sonraki
kontrolü yapýn)

Yapýlacaklar
(Eðer kontrol OK deðilse bu
kolona bakýn)

Aþýnmýþ veya hasarlý salmastralarýn
belirtisi olabilen, boðaz salmastra
somununun çevresinde sýzýntý.
Pompa el kitabýna bakýn.

Salmastralarý deðiþtirin. Kurumuþ
boyalar veya çentikler olup olmadýðýný
tespit etmek için piston valf yuvasýný
kontrol edin, gerekirse deðiþtirin.
Salmastrayý/ýslak kupeli sýkýn. Pompa
el kitabýna bakýn.

Pompa rod hasarý.

Pompayý deðiþtirin, sayfa 15.

Volümetrik pompa pimi hasarlý veya
eksik.

Eðer yoksa pompa pimi takýn.
Sabitleme yayýnýn baðlantý rotunun
çevresinde tamamen kanalýn içinde
olduðundan emin olun, sayfa 15.

Baðlantý rod donanýmý hasarlý.

Baðlantý rod donanýmýný deðiþtirin.
Pompa el kitabýna bakýn.

Diþliler veya tahrik karteri hasarlý,
sayfa 17.

Tahrik karter donanýmýnda ve
diþililerde hasar olup olmadýðýný
kontrol edin, gerekirse deðiþtirin,
sayfa 17.

Makinenin, motorun aþýrý ýsýnmasýna
yol açan, düþük motor RPM’inde ve
yüksek basýnçta küçük uçlarla
çalýþtýrýlma durumunun olup
olmadýðýný belirleyin.

Basýnç ayarýný azaltýn veya uç
ölçüsünü arttýrýn.

Boya püskürtme cihazýnýn bulunduðu Eðer mümkünse püskürtme cihazýný
gölgeli, daha serin bir bölgeye
ortamýn sýcaklýðýnýn 90°F
(32,22°C)’den yüksek olmadýðýndan taþýyýn.
ve boya püskürtme cihazýnýn
doðrudan güneþ ýþýnýna maruz
kalmadýðýndan emin olun.
Bina sigortasý makine çalýþtýrýlýr
çalýþtýrýlmaz atýyor.
DÝKKAT
Motor elektrik devresinin herhangi bir
aprçasýndaki herhangi bir kýsa devre
kumanda devresinin boya püskürtme
cihazýna engel olmasýna yol
açacaktýr. Arýzayý doðru bir biçimde
tespit edin ve kumanda kartýný kontrol
etmeden ve deðiþtirmeden önce tüm
kýsa devreleri onarýn.

Tüm elektrikli kablolarda hasarlý
yalýtým ve tüm terminallerde gevþek
baðlantý veya hasar. Ayrýca basýnç
kumandasý ve motor arasýndaki
kablolar. Bakýnýz sayfa 29.

Tüm hasarlý kablolarý veya
terminalleri onarýn veya deðiþtirin.
Tüm kablolarý güvenli bir þekilde
yeniden baðlayýn.

Kayýp inceleme levha contasý için
sayfa 26’ye bakýnýz, eðilmiþ terminal
çatallarý veya kýsa devre oluþturan
diðer metalin metalle temaslarýnda.

Hatalý koþullarý düzeltin.

Kumanda kartý arýza teþhisiyle motor Yeni bir basýnç kumanda kartýyla
deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 26.
kumanda kartý. Bakýnýz sayfa 14.
Arýza teþhisi sonucunda gerekli
görülürse mevcut kartý iyi bir kartla
deðiþtirin.
DÝKKAT: Bu testi motor armatürünün
saðlam olduðunu tespit etmeden
yapmayýn. Kötü bir motor armatürü
saðlam bir kartý yakabilir.

311453H
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Arýza Tespiti

Kontrol Edilecekler
(Kontrol OK ise bir sonraki
kontrolü yapýn)

Sorun Tipi
Bina sigortasý makine çalýþtýrýlýr
çalýþtýrýlmaz atýyor.
Bu problem sadece Ultra, Nova ve
STMax 395/495/595 model fýrça
motorlu boya püskürtme cihazlarý
için geçerlidir. UltraMax II,
Ultimate MX II ve ST Max II
490/495/595 model boya püskürtme
cihazlarý için geçerli deðildir.

Motor armatüründe kýsa devre
kontrolu. Armatür test aleti kullanýn
veya döndürme testi yapýn. Bakýnýz
sayfa14. Sarýmlarda yanýk olup
olmadýðýný kontrol edin.

Bina sigortasý boya püskürtme cihazý Temel Elektrik Problemleri, Arýza
fiþe takýlýr takýlmaz ve makine
Tespit Bölümü sayfa 9.
ÇALIÞTIRILMADAN atýyor.

Yapýlacaklar
(Eðer kontrol OK deðilse bu
kolona bakýn)
Motoru deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 31.

Gerekli prosedürleri uygulayýn.

ON/OFF anahtarý. Bakýnýz sayfa 22. ON/OFF anahtarýný deðiþtirin.
Boya püskürtme cihazýnýn prizden Bakýnýz sayfa 22.
çekilmiþ olduðundan emin olun!
Anahtardan kablolarý sökün.
Ommetreyle anahtarý kontrol edin.
ON/OFF anahtarý OFF
konumundayken okunan deðer
sonsuz ve ON konumundayken
sýfýr olmalýdýr.

Makine 5 - 10 dakikalýk bir çalýþma
sonunda duruyor.

Basýnç kumandasýnda hasarlý veya
sýkýþmýþ kablolar. Bakýnýz sayfa 26.

Hasarlý parçalarý deðiþtirin.
Bakýnýz sayfa 26.

Temel Elektrik Problemleri, Arýza
Tespit Bölümü sayfa 9.

Gerekli prosedürleri uygulayýn.

Elektrik kaynaðý voltmetre. Voltmetre Eðer voltaj çok yüksekse, düzeltilene
kadar makineyi çalýþtýrmayýn.
þu deðeri göstermelidir:
•
•

220-240V modelleri için
210-255 VAC.
100-120V modelleri için
85-130 VAC.

Pompa salmastra somununun sýkýlýðý.
Aþýrý sýkma rod üzerindeki
salmastralarý sýkar, pompa hareketini
sýnýrlar ve motora aþýrý yük bindirir.

14

Salmastra somununu gevþetin.
Boðaz etrafýnda sýzýntý olup
olmadýðýný kontrol edin. Gerekirse
salmastralarý deðiþtirin. Pompa
kitapçýðýna bakýn.
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Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi

Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi
Pompa tamirat talimatlarý için 309053 el kitabýna bakýn.

4. Pompa pimi (32) sökülecek konuma gelene kadar
motoru devir daim ettirin.

Sökme
1. Pompayý temizleyin (13).

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.
2. (A tipi) Vidalarý gevþetin (12) ve kapaðý döndürün
(70). Not: Çizimlerin çoðunda A tipi gösterilmektedir.

WLD

32
5. Elektrik kablosunu prizden sökün.

(B tipi) Vidalarý gevþetin (12). Kapaðý yukarý itin (70)
ve makineyi çekin.

6. Düz tornavida kullanarak, sabitleme yayýný (31)
yukarý itin. Pompa pimini (32) dýþarý itin.

B Tipi

A Tipi

31
12
70

70
32

3. Emme borusunu (60) ve hortumu (45) sökün.

7. Pompa sýkma somununu (29) gevþetin. Vidayý
sökün ve pompayý (41) çýkartýn.

29
45
12

41

TIA

60

311453H
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Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi

Yerleþtirme

5. Tahrik karter açýklýðýnýn tepesiyle ayný seviyeye
gelene kadar pompayý vidalayýn.

UYARI
Eðer pompa pimi gevþerse, pompa etkisinin kuvvetiyle
parçalar kýrýlabilir. Parçalar havaya fýrlayabilir ve ciddi
yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.
DIKKAT
Eðer çalýþma sýrasýnda pompa sýkma vidasý gevþerse,
tahrik karterinin diþleri hasar görür.

6. Pompa çýkýþýný arkaya hizalandýrýn.

1. Pompa piston rodunu tam olarak uzatýn. Pompa
rodunun tepesine (A) veya baðlantý rotunun (43)
içine gres sürün. Pompa diþlerine sýkma somununu
(29) monte edin.

29

WLD

7. Somun durana kadar sýkma somununu (29) saat
yönünün tersine döndürün. Sýkma somununu elle
sýkýn, ardýndan bir 567 g’lik (maksimum) çekiç ile
1/8 ila 1/4 tur yaklaþýk 75 ft-lb (102 N•m) hafifçe
vurun.

A

8. Emme borusunu (60) ve yüksek basýnç hortumunu
(45) monte edin. Baðlantýlarý sýkýn.
.
WLD

2. Pompa rodunu (A) baðlantý rodunun (43) içine
monte edin.
45
43
A
60
29

9. Yað contanýn en tepesine akana kadar salmastrayý
Graco TSL (Makine Yaðý) ile doldurun.

TIA

3. Pompa pimini (32) monte edin. Sabitleme yayýný
(31) pompa piminin üzerinde kanalýn içine kaydýrýn.

31

12

70
WLD

10. (A Tipi) Kapaðý döndürün (70). Vidalarý sýkýn (12).
32
4. Pompa diþleri kavrayana kadar pompayý (41)
yukarý itin.
16

(B Tipi) Kapaðý (70) vidalar üzerinde deðiþtirin.
Kapaðý yerine itin. Vidalarý (12) sýkýn.
311453H

Tahrik Karterinin Deðiþtirilmesi

Tahrik Karterinin Deðiþtirilmesi
3. Vidalarý (12) ve pompa rod kapaðýný (70) sökün.
DÝKKAT
Tahrik karterinden sökerken (42) diþli grubunu (44) ve
(40) düþürmeyin. Diþli grubu motor ön yatak plakasýna
veya tahrik karterine baðlý kalabilir.

4. Pompayý (41) sökün. Volümetrik Pompanýn
Deðiþtirilmesi, sayfa 15.
5. Vidalarý (12) kýlýftan (23) sökün.

Sökme

6. Vidalarý (12) kontrol kartýndan (22) sökün.
7. Vidalarý (47) sökün.
8. Tahrik karterini (42) motordan (54) sökün.
9. Diþli gruplarý (44) ve (40) ve itme rondelasýný (25)
tahrik karterinden sökün.

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.
2. Elektrik kablosunu prizden sökün.










!





 






TIC







Yerleþtirme
1. Ýðneli yatak yüzeylerine ve diþlilere bolca gres
sürün.
2. Rondelalarý (8, 10) diþlinin (40) arkasýna yerleþtirin.
Diþiliyi motor yatak plakasýna monte edin. Tutturmak
için gres kullanarak, rondelayý (10) karter (42)
içindeki yataðýn üzerine yerleþtirin.

5. Diþli krank milini (44) baðlantý rodunun içindeki
deliðe (43) yönlendirirken tahrik karterini (42) motor
yatak plakasý üzerine itin.
6. Vidalarý (47) yerleþtirin.
7. Kapak (22) ve vidalarý (12) yerleþtirin.
8. Kýlýfý (23) ve vidalarý (12) yerleþtirin.

3. Rondelalarý (1, 9) diþlinin (44) arkasýna yerleþtirin.
Motor yatak plakasýný monte edin.

9. Pompayý (41) yerleþtirin. Volümetrik Pompanýn
Deðiþtirilmesi, sayfa 15.

4. Ýtme rondelasýný (25) diþliye (44) yerleþtirin.

10. Pompa rod kapaðýný (70) vidalarla (12) monte edin.

311453H
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Motor Arýza Tespiti

Motor Arýza Tespiti
Döndürme Testi

*Not: UltraMax II, Ultimate MX II ve ST Max II 490/495/595 model boya püskürtme cihazlarýnda kullanýlan motorlar
fýrçasýzdýr. Aþaðýdaki fýrça bilgileri ve talimatlarý sadece Ultra, Nova ve ST Max 395/495/595 model boya püskürtme
cihazlarý için geçerlidir.
Motor armatüründe, sarýmlarýnda ve fýrçasýnda* elektriksel süreklilik olup olup olmadýðýný aþaðýdaki þekilde kontrol
edin:
Eðer Motor Arýza Tespiti motorun hasarlý olduðunu ortaya çýkartýrsa veya motor fýrçalarý* 1/2 in. (12.7 mm)’ten daha
kýsa ise veya motor mili dönmüyorsa, motoru deðiþtirin, sayfa 31.

Montaj
1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.

Armatür, Fýrçalar ve Motor Kablo Açýk Devre Testi
(Süreklilik)
1. Kýrmýzý ve siyah motor ara kablolarýný test uçlarýna
baðlayýn.

2. Elektrik kordonunu prizden çekin.
3. Tahrik karterini sökün, Tahrik Karterinin
Deðiþtirilmesi, sayfa 17.
4. Basýnç kumanda kapaðýný (50) sökün. F konektörünü sökün.
5. Dört vidayý (12) ve motor kýlýfýný (23) ve inceleme
kapaklarýný sökün.
Armatür Kýsa Devre Testi

2. Motor fanýný yaklaþýk saniyede iki tur atacak þekilde
elle döndürün.
3. Eðer düzensiz bir direnç varsa veya direnç yoksa,
kýrýk fýrça yaylarý*, fýrça kablolarý*; gevþek fýrça
terminal vidalarý*, aþýnmýþ fýrçalar*, veya motor uç
terminalleri olup olmadýðýný kontrol edin. Gerekirse
onarýn, sayfa 20.
4. Hala düzensizse veya direnç yoksa, Motor Kit’ini
kullanarak motoru deðiþtirin, sayfa 31.

Motor fanýný hýzla elle döndürün. Elektrik kýsa devresi
yoksa motor tam olarak durmadan önce iki veya üç tur
atacaktýr. Motor serbest olarak dönmezse, armatür kýsa
devre yapmýþtýr. Motoru deðiþtirin, sayfa 31.

F

WLD

50

18
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Fanýn Deðiþtirilmesi

Fanýn Deðiþtirilmesi
Sökme
4. Faný (77) çekin.

Yerleþtirme
1. Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Elektrik kablosunu
prizden çýkartýn.

1. Motorun arkasýna yeni faný (125) kaydýrýn. Fan
býçaklarýnýn gösterilen þekilde motorun karþýsýna
geldiðinden emin olun.

2. Dört vidayý (12) ve kapaðý (23) sökün.

2. Vidayý (126) sýkýn.

3. Fan (125) üzerindeki germe vidasýný (126) gevþetin.

3. Kýlýfý (23) ve dört vidayý (12) deðiþtirin.

12

23

125

126

TIA
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Motor Fýrçasýnýn Deðiþtirilmesi

Motor Fýrçasýnýn Deðiþtirilmesi
Not: UltraMax II, Ultimate MX II ve ST Max II 490/495/595 model boya püskürtme cihazlarýnda kullanýlan motorlar
fýrçasýzdýr. Aþaðýdaki fýrça bilgileri ve talimatlarý sadece Ultra, Nova ve ST Max 395/495/595 model boya püskürtme
cihazlarý için geçerlidir.
Utlra, Nova ve ST Max 395/495/595 boya püskürtme cihazlarýnýn motorlarý iki farklý motor üreticisi tarafýndan üretilir.
A tipi motorun vidalarla tutturulan fýrça baþlýklarý vardýr. B tipi motorun, motora çýtlama ile geçen fýrça baþlýklarý vardýr.
Hangi tip motorun bakýmýný yaptýðýnýzý tespit edin ve aþaðýdaki tallimatlarda uygun resimlere bakýn.

Motor Fýrçasýnýn Sökülmesi

 Fýrça Onarým Kit’inde mevcuttur

1/2 in. ’den daha düþük seviyede aþýnmýþ fýrçalarý
deðiþtirin. Fýrçalar motorun her iki yanýnda farklý biçimde
aþýnýrlar, her iki yaný da kontrol edin. 287735 nolu Fýrça
Onarým Kiti mevcuttur.



D
G

Minimum 0,5 in. (12,5 mm)


 B

C

1. Genel Tamir Bilgilerini okuyun, sayfa 8.

F
WLD

2. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.

E
A Tipi

3. Motor kýlýfýný ve iki inceleme kapaðýný (A) sökün.
5. Fýrça kablosunu (E) terminalden (F) çekin. Fýrçayý
(G) sökün.

A Tipi

 Motor kablosu; sökmeyin
 Minimum 0,5 in. (12,5 mm)
Fýrça Onarým Kit’inde
 mevcuttur

C

D

E

WLD



A

B Tipi

WLD



F
 B
WLD

4. Çengeli (C) fýrça tutucusundan (D) çýkartmak için
klips yayýný (B) itin. Yay klipsini (B) dýþarý çýkartýn.

20

G
B Tipi

6. Komütatörde aþýrý yýpranma, yanma, veya oyuk
oluþumu olup olmadýðýný kontrol edin. Komütatörde
siyah renk normaldir. Eðer fýrçalar çok hýzlý
aþýnýyorsa motor tamir atölyesinde komütatörün
yüzeyinin yenilenmesini saðlayýn.

311453H

Motor Fýrçasýnýn Deðiþtirilmesi

Motor Fýrça Montajý
DÝKKAT
Fýrçalarý monte ederken, parçalara zarar vermemek
için tüm adýmlarý dikkatle uygulayýn.
A Tipi

B Tipi

G
D
C
D
B

WLD

E

F

1. Kablosunu fýrça tutucusuna (D) yerleþtirerek yeni
fýrçayý (G) monte edin.

B
WLD

E
c.

F

G

Makineyi ON konumuna getirin. Motor tam hýza
ulaþana kadar basýncý yavaþ yavaþ arttýrýn.

2. Fýrça kablosunu (E) terminale (F) kaydýrýn.
3. Yay klipsini (B) monte edin. Çengeli (C) fýrça
tutucusuna (D) yerleþtirmek için aþaðý itin.
4. Diðer taraf için tekrar edin.

DÝKKAT
Volümetrik pompanýn salmastralarýna zarar
vermemek için fýrçalarý kontrol ederken boya
püskürtme cihazýný 30 saniyeden fazla kuru olarak
çalýþtýrmayýn.

5. Fýrçalarý test edin.
a. Pompayý sökün. Volümetrik Pompanýn
Deðiþtirilmesi, sayfa 15.

6. Fýrça inceleme kapaklarýný (A) ve contalarý monte
edin.
7. Fýrçalarý kesin.

b. Makine OFF konumdayken, basýncý en aza
düþürmek için basýnç kontrol düðmesini
tamamen saat yönünün aksine çevirin. Makineyi
prize takýn.

311453H

a. Boya püskürtme cihazýný yüksüz halde 1 saat
çalýþtýrýn.
b. Pompayý yerleþtirin. Volümetrik Pompanýn
Deðiþtirilmesi, sayfa 15.
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On/Off Anahtarýnýn Deðiþtirilmesi

On/Off Anahtarýnýn Deðiþtirilmesi
100/120 VAC Ultra ve ST 395/495/595 modelleri
Sökme

4. Mafsal kolunu (30) ve kilitleme halkasýný sökün.
ON/OFF anahtarýný (58) sökün.

Yerleþtirme
1. Yeni ON/OFF anahtarýný (58) monte edin. Mafsal
kolunu (30) ve kilitleme halkasýný takýn.

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.

2. Ýki kabloyu (A) ON/OFF anahtarýna (58) takýn.

2. Dört vidayý (12) ve basýnç kontrol kapaðýný (50)
sökün.

3. Basýnç kontrol kapaðýný (50) dört vidayla (12) monte
edin.

3. Ýki kabloyu (A) ON/OFF anahtarýndan (58) sökün.


D




$










'



(




:LULQJ'LDJUDP

WLE

'RPHVWLF

Siyah
%ODFN
ON/OFF (Açma/
212))
Kapatma)

Siyah
%ODFN

6ZLWFK

Elektrik Fiþi
3RZHU3OXJ

TP1/L1

L2

J8

TP2
Siyah
%ODFN

Beyaz
:KLWH
Potansiyometre
3RWHQWLRPHWHU
Yeþil
*UHHQ

J7

Kýrmýzý
5HG (+)
Siyah (-)
%ODFN

WL

Motordan
IURP0RWRU
2 x Beyaz
[:KLWH
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On/Off Anahtarýnýn Deðiþtirilmesi

110/240 VAC Ultra, Nova, ve ST Max 395/495/595 modelleri
5. Mafsal kolunu (30) ve kilitleme halkasýný sökün.
ON/OFF anahtarýný (58) sökün.

Yerleþtirme
Sökme

1. Yeni ON/OFF anahtarýný (58) monte edin. Mafsal
kolunu (30) ve kilitleme halkasýný takýn.

1. Basýnç tahliyesi, sayfa 7.

2. Dört kabloyu (A) ON/OFF anahtarýna (58) baðlayýn.

2. Dört vidayý (12) ve basýnç kontrol kapaðýný (50)
sökün.

3. Gösterge konektörünü (B) prize (C) takýn.

3. Gösterge konektörünü (B) prizden (C) çekin.
4. Dört kabloyu (A) ON/OFF anahtarýndan (58) sökün.

4. Basýnç kontrol kapaðýný (50) dört vidayla (12) monte
edin.


A











!



$ %



#

DÝKKAT



Filtre kartýnýn endüktör bobininden yayýlan ýsý bobinin
temas ettiði yalýtým kablolarýný imha edebilir. Açýk kablolar
kýsa devrelere ve parçalarda hasara yol açabilir. Tüm
gevþek kablolarý filtre kartýnýn endüktör bobiniyle temas
etmeyecek þekilde toplayýn ve baðlayýn.

"
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/./&&
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On/Off Anahtarýnýn Deðiþtirilmesi

UltraMax II, Ultimate MX II ve ST Max II 490/495/595 modelleri
ON/OFF Anahtarý/Elektrik Kablosu Kart Kiti
9. Anahtar kablosunu kutudan sökün.

Yerleþtirme
1. Kumanda kartý ve anahtar kablosu arasýndaki siyah
kablolarý yeniden baðlayýn.

Sökme
1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.

2. ON/OFF anahtarýný (30) kontrol kutu karterindeki
delikten kaydýrýn ve anahtar kablosunu yerine
yerleþtirin.

2. Dört vidayý (12) ve kumanda kutusunun kapaðýný
(50) sökün.

3. Mafsal kolunu (58) ON/OFF anahtarý üzerine
yerleþtirin. 5/8 in.’lik derin soket anahtarý kullanarak
güvenli bir þekilde sýkýn.

Elektrik Kablosu
3. Yeþil topraklama vidasýný (19) sökün ve toprak þok
bobinini ve siyah kablolarý çýkartýn.

4. Anahtar kablosu montaj vidalarýný (6) takýn.

4. Kontrol kutusundaki (48) kanaldan çýkarmak için
siyah elektrik kablosunun drenaj tahliyesini (a) dýþarý
kaydýrýn.

5. Elektrik kablosunun drenaj tahliyesini (a) kumanda
kutusundaki (48) açýklýða kaydýrýn.

On/Off (Açma/Kapatma)

6. Siyah ve beyaz elektrik kablolarýný kumanda kartý ve
anahtar kablosuna yeniden baðlayýn.

5. Anahtar kablosu montaj vidasýný (6) sökün.
6. 5/8 in.’lik derin soket anahtarý kullanarak, ON/OFF
anahtar mafsal kolunu (58) sökün.

7. Toprak þok bobinini topraklama vidasýna (19)
yeniden baðlayýn. Yeþil topraklama vidasýný
deðiþtirin ve sýkýn.

7. Anahtarý (30) kumanda kutu karterindeki delikten
kaydýrýn.

8. Basýnç kontrol kapaðýný (50) dört vidayla (12) monte
edin.

8. Kumanda kartlarý arasýndaki siyah kabloyu sökün.

11
37

58
37a

5

a

48
20

49
12

6

15
127

6

30
50
24

38

3
TIA

19

47
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On/Off Anahtarýnýn Deðiþtirilmesi

Kablo Þemasý
MOTOR
02725

210

211

Potansiyometre
Ref 37

ON/OFF
Anahtarý
Ref 30
Siyah
J12

Topraklama

J11

Basýnç Güç
Çeviricisi
Ref 38

Elektrik Fiþi
Ref 56
Siyah
Yeþil
Beyaz

Siyah
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Basýnç Kontrol Onarýmý

Basýnç Kontrol Onarýmý
Motor Kontrol Kartý

5. Vidalarla (12) kapaðý (50) yerleþtirin.

Sadece Ultra, Nova, ve ST Max 395/495/595
Modelleri

Motor Kontrol Kart Kiti

Sayfa 22, ve 23’te gösterilen makine kablo þemasýna
bakýn.

Sadece UltraMax II, Ultimate MX II, ST Max II
490/495/595 Modelleri.

Sökme

Boya püskürtme cihazýnýzýn sayfa 24 ve 25’de gösterilen
kablo þemasýna bakýn.

1. Basýncý tahliye edin, sayfa 7, ve boya püskürtme
cihazýnýzý prizden çekin.

Sökme

2. Vidalarý (12) ve kapaðý (50) sökün.

2. ON/OFF Anahtarý/Elektrik Kablo Kart Kiti sökme
talimatlarýnýn 2- 9 adýmlarýný uygulayýn, sayfa 24.

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.

3. Motor kontrol kartýna (49) giden tüm kablolarý sökün.
4. Vidalarý (6) ve devre kartýný (49) sökün.

Yerleþtirme
1. Motor kontrol kartýnýn arkasýndaki terminal alanýný
temizleyin. Terminal alanýna az miktarda termal
bileþim 073019 sürün.
2. Vidalarla (6) motor kontrol kartýný (49) monte edin.
3. Tüm kablolarý motor kontrol kartýna (49) baðlayýn.
Makinenizin kablo þemasý için sayfa 22, 23, ve 24’ye
bakýn.
4. Kablolarýn endüktör bobiniyle temas etmesine engel
olmak için tüm gevþek kablolarý bir araya getirip
baðlayýn (120V cihaz modelleri için geçerli deðildir).
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3. Kumanda kutusunun dibindeki vidayý (127) ve motor
kontrol kartýný (49) kumanda kutusunun (48)
arkasýnda tutan vidalarý (6) sökün.
4. Motor kýlýfýný (23) ve vidalarý (12) sökün.
5. Motor ve termistör baðlantýlarýný (210, 211) sökün.
6. Basýnç güç çeviricisinin kablolarýný (J11) sökün.
7. Potansiyometre konektör kablosunu (J12) karttan
sökün.
8. Grommeti (5) kumanda kutusunun arkasýndan
sökün. Motor kablolarýný kumanda kutusunun (48)
arkasýndaki açýklýktan kaydýrýn.
9. Motor kontrol kartýný (49) kumanda kutusundan (48)
sökün.

311453H

Basýnç Kontrol Onarýmý

Yerleþtirme
1. Kumanda kutusunun (48) arkasýndaki açýklýktan
motor kablolarýný kaydýrýn.
2. Kumanda kutusundaki (48) grommeti (5) deðiþtirin.
3. Aþaðýdaki çizimi referans olarak kullanarak, motor
kontrol kartýnýn (49) arkasýnda yer alan taralý alanlara az miktarda termal bileþim (110009, kite dahil)
sürün.

4. Motor kontrol kartýný (49) kumanda kutusuna
yerleþtirin. Kontrol kartýndaki bütün vidalarý (6 ve
127) deðiþtirin ve saðlamca sýkýn.
5. Potansiyometreyi ve güç çeviricisi kablolarýný kontrol
kartýna yeniden baðlayýn.
6. Motor ve termistör kablolarýný (210, 211) yeniden
baðlayýn.
7. ON/OFF Anahtarý/Güç Kablo Kontrol Kit montaj
talimatlarýnýn 1-8 adýmlarýný uygulayýn, sayfa 24.
8. Kýlýfý (23) ve 4 vidayý (12) deðiþtirin. Vidalarý güvenli
biçimde sýkýn.

ti7910
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Basýnç Kontrol Onarýmý

Motor Kumanda Kartý Arýza Tesbiti
DÝKKAT
Makinede güç çeviricisi yokken sývý basýncýnýn birikmesine
ziin vermeyin. Test için güç çeviricisi kullanýlýyorsa tahliye
valfini açýk býrakýn.

NOT:
•

Test için kullanýlmak üzere yeni bir güç çeviricisini hazýrda
bulundurun.
Ekranýn olmamasý makinenin basýnç altýnda olmadýðý
anlamýna gelmez. Tamiratttan önce basýncý tahliye edin,
sayfa 7.

•

GÖSTERGE

LED YANIP
SÖNÜYOR

MAKÝNANIN DURUMU

1.
2.
3.
4.

Dijital göstergeli boya püskürtme cihazlarý için, Dijital
Ekran Mesajlarý bölümüne bakýn.
Vidalarý (12) ve kapaðý (50) sökün.
ON/OFF anahtarýný ON konumuna getirin.
LED’in çalýþmasýný gözlemleyin ve aþaðýdaki tabloyu inceleyin:

GÖSTERÝYOR

YAPILACAKLAR

Ekranda
görüntü yok

Hiç yanýp
sönmüyor

Makine duruyor. Elektrik yok.
Makine basýnçlý olmalýdýr.

Güç kaybý.

Güç kaynaðýna bakýn. Tamirat veya sökme
iþlemlerinden önce basýncý tahliye edin.

psi/bar/MPa

Bir kez

makine basýnç altýnda
olduðunda. Güç var. (Basýnç,
tabanca memesi ve basýnç
kumanda ayarý ile deðiþir).

Normal çalýþma.

Hiçbir þey yapmayýn.

E=02

Sürekli
olarak iki kez

Boya püskürtme cihazý
çalýþmaya devam edebilir.
Elektrik var.

Kaçýþ basýncý. Basýnç
4500 psi’dan (310 bar,
31 MPa) daha büyük veya
basýnç güç çeviricisi hasarlý.

Motor kontrol kartýný veya basýnç güç
çeviricisini deðiþtirin.

E=03

Sürekli
olarak üç
defa

Makine duruyor ve LED üç kez
sürekli yanýp sönmeye devam
ediyor.

Basýnç güç çeviricisi arýzalý
veya yok.

Güç çeviricisi baðlantýsýný kontrol edin.
Boþaltma valfini açýn. Makine içindeki güç
çeviricisini yeni güç çeviricisiyle deðiþtirin.
Boya püskürtme cihazý çalýþýrsa, güç
çeviricisini deðiþtirin.

E=04*

Sürekli
olarak dört
defa

Makine duruyor ve LED dört
defa sürekli yanýp sönüyor.
Elektrik var.

Hat gerilimi çok yüksek.

Þebeke voltaj problemi olup olmadýðýný
kontrol edin.

E=05

Sürekli
olarak beþ
defa

Boya püskürtme cihazý
çalýþmýyor veya duruyor ve LED
sürekli olarak beþ defa yanýp
sönmeye devam ediyor. Elektrik
var.

Motor arýzasý.

Motorda kilitlenme, kablolarda kýsa devre
veya motor elektrik baðlantýsýnda kopukluk
olup olmadýðýný kontrol edin. Arýzalý
parçalarý onarýn veya deðiþtirin.

E=06

Sürekli
olarak altý
defa

Boya püskürtme cihazý duruyor
ve LED sürekli olarak altý defa
yanýp sönmeye devam ediyor.
Elektrik var.

Motor aþýrý sýcak olabilir
veya motor termal
cihazýnda bir hata olabilir.

Makinenin soðumasýna izin verin.
Soðuduðunda motor sorunsuz çalýþýyorsa,
motor fan fonksiyonunu ve hava akýmýný
kontrol edin. Makineyi serin bir yerde tutun.
Eðer makine soðuduðunda çalýþmýyorsa ve
altý defa yanýp sönme devam ediyorsa,
motoru deðiþtirin.

---

Elektrik var.

Basýnç 14 bar’dan
(1,4 MPa) daha az.

Gerekirse basýncý arttýrýn. Boþaltma valfi
açýk olabilir.

EMPTY*

Boya püskürtme cihazý duruyor.
Elektrik var.

Boþ boya kovasý. Basýnç
kaybý.

Boya kabýný yeniden doldurun. Pompa
giriþinde týkanma veya boya sýzýntýsý olup
olmadýðýný kontrol edin. Baþlatma
prosedürünü tekrarlayýn.

Boya püskürtme cihazý
çalýþmýyor veya duruyor ve LED
sürekli olarak 10 defa yanýp
sönmeye devam ediyor. Elektrik
var.

Yüksek kontrol kart
sýcaklýðý.

E=10**

Sürekli
olarak 10
defa yanýp
sönüyor

•
•

Motor hava emiþinin
engellenmediðinden emin olun.
Kontrol kartýnýn arka plakaya doðru bir
þekilde baðlandýðýndan ve iletken termal
macunun elektrik donanýmýnda
kullanýldýðýndan emin olun.

* Sadece Ultra, Ultimate Nova, Super Nova ve ST Max 395/495/595.
** Sadece Ultra Max II, Ultimate MX II ve ST Max II 490/495/595.
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Basýnç Kumanda Güç Çeviricisi
Sökme

Basýnç Ayarlama
Potansiyometresi
Sökme

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.
2. Vidalarý (12) ve kapaðý (50) sökün.
3. Güç çeviricisi kablosunu motor kontrol kartýndan
(49) sökün.
4. Güç çeviricisi grommetini (20) kumanda kutusundan
(48) dýþarý kaydýrýn.
5. Basýnç kumanda güç çeviricisini (38) ve salmastra
o-halkasýný (3) filtre muhafazasýndan sökün.

Yerleþtirme
1. Salmastra o-halkasýný (3) ve basýnç güç çeviricisini
(38) filtre muhafazasýna (15) yerleþtirin.
30-35 ft-lb.’a torklayýn.
2. Güç çeviricisinin kablo plastik konektörünü güç
çeviricisinin grommetinden (20) geçirin ve kumanda
kutusu karterindeki (48) kanala grommeti kaydýrýn.
3. Filtre muhafazasý (15) vidalarla (47) monte edin.
4. Güç çeviricisi kablosunu (J7 veya J11) motor kontrol
kartýna (49) takýn.
5. Vidalarla (12) kapaðý (50) yerleþtirin.

311453H

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.
2. Vidalarý (12) kapaktan (50) sökün.
3. Potansiyometre kablosunu motor kontrol kartýndan
(49) sökün.
4. Potansiyometre butonunu (11), somunu (37a)
basýnç ayar potansiyometresini (37) sökün.

Yerleþtirme
1. Basýnç ayar potansiyometresini (37) ve somunu
(37a) sökün.
a. Potansiyometreyi saat yönünde tamamen
döndürün.
b. Butonu (11) tam saat yönü konumunda monte
edin.
2. Potansiyometre kablosunu (J8 veya J12) motor
kontrol kartýna (49) baðlayýn. Makine modelinize
göre kablo þema sayfalarý 22, 23, ve 24’ye bakýn.
3. Vidalarla (12) kapaðý (50) yerleþtirin.

29

Basýnç Kontrol Onarýmý

SmartControl

3. Ekran tuþunu basýlý tutun ve makineyi çalýþtýrýn.

SmartControl arýza tespiti ve bakým sýrasýnda yardýmcý
olacak saklanmýþ verileri içerir. Bu saklanmýþ verileri
dijital ekranda görebilmek için:

4. Makineyi çalýþtýrdýktan yaklaþýk 1 saniye sonra ekran
tuþunu býrakýn.
Makinenin model numarasý birkaç saniye için
(U395/U495) ekranda görünür ve ardýndan 1 nolu
veri noktasý ekrana gelir.

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.
2. Boya püskürtme cihazýný prize takýn.

Veri
Noktasý
1

6. Saklanmýþ veri modundan çýkmak için makineyi
önce OFF ve ardýndan ON konumuna getirin.

Taným
•
•
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5. Ekran tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki veri noktasý
ekrana gelir.

Elektrik varken ve güç anahtarý ON konumundayken saat cinsinden geçen
süre. (Sadece Ultra, Ultimate Nova, Super Nova ve ST Max 395/495/595.)
Makinenin seri numarasý. (Sadece UltraMax II, Ultimate Max II ve ST Max II
490/495/595.)

2

Saat cinsinden motorun çalýþma süresi.

3

Son hata kodu. Son hata kodunu E=00’a silmek için ekran düðmesine basýn ve
basýlý tutun.

4

Yazýlým güncellemesi.
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Motorun Deðiþtirilmesi

Motorun Deðiþtirilmesi
Sadece Ultra, Nova, ve ST Max 395/495/595
Modelleri

6. Vidalarý (47) ve kumanda kutusunu (48) sökün.
7. Vidalarý (47) ve manifoldu (15) sökün.
8. Vidalarý (47) ve motoru (54) kasadan (59) sökün.

DÝKKAT
Tahrik karterinden sökerken (42) diþli grubunu (44) ve
(40) düþürmeyin. Diþli grubu motor ön yatak plakasýna
veya tahrik karterine baðlý kalabilir.

Yerleþtirme
1. Yeni motoru (54) kasaya (59) vidalarla (47) monte
edin.

Sökme

2. Manifoldu (15) vidalarla (47) monte edin.
3. Kumanda muhafazasýný (48) vidalarla (47)
yerleþtirin.
4. Kartý (49) vidalarla (6) monte edin. Tüm kablolarý
karta takýn. Makine modelinize göre kablo þema
sayfalarý 22, 23 ve 24’ye bakýn.

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.
2. Pompayý (41) sökün; Volümetrik Pompanýn
Deðiþtirilmesi, sayfa 15.

5. Tahrik Karterini yerleþtirin (42); Tahrik Karterinin
Deðiþtirilmesi, sayfa 17.

3. Tahrik karterini sökün (42); Tahrik Karterinin
Deðiþtirilmesi, sayfa 17.

6. Pompayý (41) yerleþtirin. Volümetrik Pompanýn
Deðiþtirilmesi, sayfa 15.

4. Vidalarý (12) kapaktan (50) sökün.
5. Tüm kablolarý karttan (49) sökün. Vidalarý (6) ve
kartý çýkartýn.























WLE
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Motorun Deðiþtirilmesi

Sadece UltraMax II, Ultimate II,
ve ST Max II 490/495/595 Modelleri

7. Vidalarý (47) ve manifoldu (15) sökün.
8. Vidalarý (47) ve kumanda kutusunu (48) sökün.

DÝKKAT
Tahrik karterinden sökerken (42) diþli grubunu (44) ve
(40) düþürmeyin. Diþli grubu motor ön yatak plakasýna
veya tahrik karterine baðlý kalabilir.

Sökme

9. Vidalarý (47) ve motoru (54) kasadan (59) sökün.

Yerleþtirme
1. Yeni motoru (54) kasaya (59) vidalarla (47) monte
edin.
2. Kumanda muhafazasýný (48) vidalarla (47)
yerleþtirin.
3. Manifoldu (15) vidalarla (47) monte edin.
4. Motor kablolarýný baðlayýn. Sayfa 25’de kablo
þemasýna bakýn.

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.
2. Dört vidayý (12) ve kapaðý (23) sökün.
3. Ýki vidayý (12) ön kapaðý (22) sökün.

5. Tahrik Karterini yerleþtirin (42); Tahrik Karterinin
Deðiþtirilmesi, sayfa 17.

4. Pompayý (41) sökün; Volümetrik Pompanýn
Deðiþtirilmesi, sayfa 15.

6. Pompayý (41) yerleþtirin. Volümetrik Pompanýn
Deðiþtirilmesi, sayfa 15.

5. Tahrik karterini sökün (42); Tahrik Karterinin
Deðiþtirilmesi, sayfa 17.

7. Ön kapaðý (22) ve vidalarý (12) deðiþtirin. Vidalarý
emniyetle sýkýn.

6. Motor kablolarýný sökün.

8. Kýlýfý (23) ve vidalarý (12) deðiþtirin. Vidalarý güvenli
bir biçimde sýkýn.
12

23
54

48

22
12
49
12

59

47
50

47
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Teknik Bilgiler

Teknik Bilgiler

Modeli

100-120V
Ø, A, Hz

220-240 V
Ø, A, Hz

Jeneratör
Minimum W

Motor
HP (W)

Devir/
Gal (l)

Maks
Tedarik
gpm (lpm)

Max Uç
Ölçüsü

Sývý çýktýsý
npsm

395

1, 11, 50/60

1, 5,5, 50/60

3000

5/8 (466)

680 (180)

0,45 (1,7)

0,021

1/4 in.

490

1, 12, 50/60

1, 6, 50/60

3500

7/10 (510)

680 (180)

0,50 (1,9)

0,022

1/4 in.

495

1, 13, 50/60

1, 7, 50/60

3750

3/4 (560)

680 (180)

0,54 (2,0)

0,023

1/4 in.

595

1, 15, 50/60

1, 7, 50/60

4000

9/10 (671)

585 (155)

0,60 (2,3)

0,026

1/4 in.

Boya Püskürtme Cihazý Temel Islak Parçalarý:
çinko kaplamalý karbon çeliði, naylon, paslanmaz çelik, PTFE, Delrin®, krom kaplama, deri, UHMWPE,
alüminyum, tungsten karbür
Delrin® DuPont Þirketinin tescilli bir markasýdýr.

Gürültü seviyesi:
Ses Gücü . . . . . . . . . . 100 dBa*
Ses Basýncý . . . . . . . . . . 90 dBa*
*Cihazdan bir metre mesafede ölçülmüþtür.

Ölçüler
Aðýrlýk lb (kg)

Yükseklik
in. (cm)

Uzunluk
in. (cm)

En
in. (cm)

N/A

21 (53,3)

15 (38,1)

14 (35,6)

69 (31)

21 (53,3)

26 (66,0)

20,5 (52,1)

72 (33)

Kol aþaðýya:
29,5 (74,9)

21 (53,3)

20,5 (52,1)

Modeli

Ultra 395

UltraMax II
490

Ultra 495

UltraMax II
495

Ultra 595

UltraMax II
595

Ayak

43 (20)

34 (19)

43 (20)

34 (19)

N/A

Lo-Boy

63 (29)

54 (25)

63 (29)

54 (25)

69 (31)

Hi-Boy

66 (30)

57 (26)

66 (30)

57 (26)

72 (33)

Kol yukarý:
39,5 (100,3)
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Graco Standart Garantisi

Graco Standart Garantisi
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.
TÜRKÇE BÝLEN GRACO MÜÞTERÝLERÝ ÝÇÝN
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. Ýþbu belgenin ve doðrudan veya dolaylý olarak
ilgili tüm dokümanlar, ihbarnameler, adli iþlemlerin Ýngilizce yapýlacaðýna dair Taraflar karþýlýklý anlaþmýþlardýr.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor, or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.
All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
mm 309674
This manual contains Turkish
Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, Korea, China, Japan
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

http://www.graco.com
PRINTED IN U.S.A. 311453, 12/2002 - Revised 2/2006
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