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- Te gebruiken met GH833 spuitapparaten -
Maximum werkdruk 4000 psi (27,6 MPa, 275,8 bar)

Model: 288097

Drukontlastingsprocedure

1 Zet de pompkraan op OFF. Schakel de motor UIT.

2 Draai de druk op de laagste stand. Spuit in een emmer om de druk te ontlasten.

3 Open de vulkraan (verticaal).

Als u vermoedt dat de spuittip of de slang geheel verstopt is, of dat de druk niet volledig afgebouwd is na
het uitvoeren van bovengenoemde stappen, draai dan HEEL LANGZAAM de klemmoer van de spuittip
of de slangkoppeling iets los, en ontlast geleidelijk de druk. Draai de moer daarna pas geheel los. Reinig
vervolgens de tip en de slang.

Belangrijke veiligheidsinstructies. Lees alle 
waarschuwingen en instructies in deze 
handleiding. Bewaar deze instructies.

De systeemdruk moet handmatig worden ontlast om 
te voorkomen dat het apparaat onverhoeds start of 
gaat spuiten. Materiaal onder hoge druk kan door de 
huid heen binnendringen en ernstige verwondingen 
veroorzaken. Om het risico van letsel door materiaal-
injectie te verminderen, moet u deze procedure volgen 
de instructie krijgt om de druk te ontlasten, ophoudt 
met spuiten, onderhoud aan het apparaat pleegt of een 
spuittip installeert of reinigt. Lees de waarschuwingen 
in de bedieningshandleiding.
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Installatie
1. Volg de Drukontlastingsprocedure op blz. 1.

2. Verwijder de plug (A) uit de buis.

3. Breng dichtmiddel voor buizen (3) aan op de bus (2) 
en schroef deze in het materiaalfilter (B).

4. Breng dichtmiddel voor buizen (3) aan op het 
schroefdraaduiteinde van de meter (1) en schroef 
het in de bus (2).

Onderhoud
De meter kan niet worden gerepareerd; bij beschadiging 
vervangen.

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.
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Ref 
No. Part No. Description Qty
1 102814 GAUGE, fluid pressure 1
2 119969 BUSHING, pipe 1
3 070408 SEALANT (not shown) 1
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