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- Använd tillsammans med GH833-system -
27,6 Mpa, 275,8 bar maximalt arbetstryck

Modell 288097

Anvisningar för tryckavlastning

1 Slå av pumpbrytaren OFF. Stäng av motorn OFF.

2 Vrid ned trycket till lägsta inställning. Tryck av pistolen ned i kärlet så att trycket avlastas.

3 Öppna dräneringskranen (vertikalt).

Misstänker du att munstycket eller slangen är helt igensatt eller att trycket inte har avlastats helt efter att
du följt anvisningarna ovan, ska du lossa munstycksskyddets hållarmutter eller slangkopplingen MYCKET
SAKTA och avlasta trycket gradvis. Lossa sedan helt. Nu kan du rensa munstycket eller slangen.

Viktiga säkerhetsföreskrifter. Läs alla 
meddelanden och föreskrifter i handboken. 
Spara föreskrifterna.

Systemtrycket måste avlastas manuellt så att det inte 
startar oväntat. Vätska med högt tryck kan tränga genom 
huden och orsaka svåra skador. Följ anvisningarna 
varje gång du uppmanas att avlasta trycket, avbryter 
sprutningen, reparerar systemet och monterar eller 
rengör munstycket. Studera säkerhetsföreskrifterna 
i användarhandboken.
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Montering
1. Följ Anvisningar för tryckavlastning på sidan 1.

2. Ta bort rörpluggen (A).

3. Stryk på gängtätning (3) på bussningen (2) och 
skruva in den i vätskefiltret (B).

4. Stryk på gängtätning (3) på den gängade änden på 
manometern (1) och skruva i den i bussningen (2).

Skötsel
Manometern kan inte repareras, byt ut den om 
den skadas.

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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