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- GH833 Püskürtme Cihazýyla kullanýn -
4000 psi (27,6 MPa, 275,8 bar) Maksimum Çalýþma Basýncý

Model: 288097

Basýnç Tahliye Prosedürü

1 Pompa valfini OFF (kapalý) konumuna getirin. Motoru kapatýn (OFF konumu).

2 Basýncý en düþük ayara getirin. Basýncý tahliye etmek için tabancayý kovaya tetikleyin. 

3 Ana valfi açýn (dikey).

Tabanca memesinin veya hortumun tamamen týkalý olduðundan veya yukarýdaki iþlemlerden sonra
basýncýn hala tamamen boþalmamýþ olduðundan þüpheleniyorsanýz, basýncý kademe kademe azaltmak
için hortum baðlantýsýný önce ÇOK YAVAÞÇA, ardýndan tamamen gevþetin. Sonra memeyi ve hortumu
temizleyin.

Önemli Güvenlik Uyarýlarý Bu el kitabýndaki 
bütün uyarý ve talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý 
saklayýn.

Makinenin kazara çalýþmasýna veya boya püskürtmesine 
engel olmak için sistem basýncý elle tahliye edilmelidir. 
Yüksek basýnçlý sývý fýþkýrarak deriye enjekte olabilir ve 
ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Basýnç tahliye 
etmeniz, püskürtme iþlemini bitirmeniz ve cihazýnýzda 
bakým yapmanýz veya püskürtme ucunu monte etmeniz 
veya temizlemeniz istendiðinde fýþkýrma sonucu 
yaralanma riskini azaltmak için bu prosedürü uygulayýn. 
Ýþletim kýlavuzundaki uyarýlarý okuyun.
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Parça Çizimi 
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Parça Çizimi

Yerleþtirme
1. Sayfa 1’de yer alan Basýnç Tahliye Prosedürünü 

uygulayýn.

2. Boru tapasýný (A) sökün.

3. Kovana (2) boru dolgu macunu (3) sürün 
ve sývý filtresine (B) vidalayýn.

4. Ölçme cihazýnýn (1) diþli ucuna boru dolgu 
macunu (3) sürün ve kovana (2) vidalayýn.

Bakým
Ölçme cihazý onarýlamaz, hasarlýysa deðiþtirin.

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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