Müteahhit & FTx Püskürtme Tabancalarý

Türkçe

Müteahhit Modelleri: 288420, 288421, 288425, 288475, 288477, 288478, 826085, 288009, 262114,
17C926
FTx Modelleri: 288427, 288428, 288429, 288430, 288431, 288436, 288438, 288477, 288478, 826086,
288008, 262116, 826256
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TR

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI. Basýnç tahliyesi,
devir-daim ve püskürtme talimatlarý için makinenizin talimat
kitapçýðýna bakýn. Bu talimatlarý saklayýn.
ti8501b

ti8522b

Maksimum Çalýþma Basýncý: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)

- Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için Aþaðýdaki Uyarýlar bu cihazýn kurulumu, kullanýmý, topraklanmasý, bakýmý ve onarýmý içindir. Ünlem iþareti genel bir uyarýyý ve
tehlike sembolleri uygulamaya özel riskleri gösterir. Bu Uyarýlarý daima göz önünde bulundurun. Ürüne özel ilave uyarýlar, gerekli oldukça, bu kitapçýðýn ilgili bölümlerinde yer almaktadýr.
CÝHAZIN HATALI KULLANIMININ YARATACAÐI
TEHLÝKELER

UYARILAR

Cihazýn hatalý kullanýmý ciddi yaralanmalara ve ölüme
yol açabilir.

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.
• Kelebek veya tetik emniyeti olmadan püskürtme yapmayýnýz.
• 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.

Talimatlar/Parçalar

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.
Çalýþma alanýný solvent, paçavra ve benzin dahil her türlü atýktan temizleyin.
Ortamda yanýcý buharlar varsa prize fiþ takmayýn/prizden fiþ
çýkarmayýn ve cihazý ve ýþýklarý açmayýn/kapatmayýn.
Çalýþma alanýndaki tüm cihazlarý topraklayýn. Bakýnýz Topraklama talimatlarý.
Yalnýzca topraklanmýþ hortumlarý kullanýn.
Kovanýn içine tetikleme yaparken, tabancayý topraklanmýþ metal
kovanýn kenarýnda sýkýca tutun.
Statik kývýlcým oluþursa veya elektrik çarpmasý hissederseniz,
çalýþmayý derhal durdurun. Sebebinin ne olduðunu bulmadan
ve sorunu çözmeden cihazý kullanmayýn.
Çalýþma alanýnda saðlam bir yangýn söndürücü bulundurun.

• Yorgun olduðunuzda veya uyuþturucu veya alkolun etkisi altýndayken bu cihazý kullanmayýn.
• En düþük deðere sahip sistem elemanýnýn maksimum çalýþma
basýncýný veya nominal ýsý deðerini aþmayýn. Cihazýn tüm el
kitaplarýndaki Teknik Verilere bakýn.
• Cihazýn ýslak parçalarýyla uyumlu sývý ve solventler kullanýn.
Tüm cihaz el kitaplarýnda yer alan Teknik Veriler’e bakýn.
Sývý ve solvent üreticilerinin uyarýlarýný okuyun. Malzemeniz hakkýnda tam olarak bilgi edinmek için, bayiniz veya
perakendecinizden MSDS formlarýný isteyiniz.
• Cihazý günlük kontrol edin. Aþýnmýþ veya hasarlý parçalarý
sadece orijinal Üreticinin yedek parçalarýný kullanarak hemen
onarýn veya deðiþtirin.
• Cihazda deðiþiklik veya modifikasyon yapmayýn.
• Cihazý sadece amacýna uygun olarak kullanýn. Bilgi için 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.
• Çocuklarý ve hayvanlarý çalýþma alanýndan uzak tutun.
• Tüm ilgili emniyet mevzuatýna uyun.

BASINÇ ALTINDAKÝ ALÜMÝNYUM PARÇA
TEHLÝKESÝ
Basýnç altýnda çalýþan alüminyum cihazlarda 1,1,1-trikloroetan, metilen klorür, 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 maddi hasara yol açabilir.

KÝÞÝSEL KORUYUCU DONANIM

•
•
•
•

Cihazý kullanýrken, bakýmýný yaparken veya cihazýn çalýþma
alanýndayken ciddi yaralanmalara 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

Basýnç Tahliye Prosedürü

Uç (26) ve Kelebeðin (25) Tabancaya
Yerleþtirilmesi

UYARI

UYARI

Basýnç tahliye etmeniz, püskürtme iþlemini
bitirmeniz ve cihazýnýzda kontrol veya bakým
yapmanýz, veya püskürtme ucunu monte
etmeniz veya temizlemeniz istendiðinde bu
Basýnç Tahliye Prosedürünü uygulayýn.
1.
2.

Makineyi kapatýn ve makinenin basýnç kumandasýný en
düþük ayara getirin.
Tabancayý devir daim kovasýnýn kenarýna doðru tutun.
Basýncý tahliye etmek için tabancayý kovaya tetikleyin.

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.

Tabanca Tetik Kilidi (2)

1.Makine yakýn zamanda kullanýlmýþsa,
basýncý azaltýn. Tetiði kilitleyin (2).
2.
3.
4.

Kullaným
Boya püskürtme
1.
2.
3.

UYARI
4.
Tabanca kullanýlmadýðýnda yaralanmalara engel
olmak için, cihaz kapatýlýyorsa veya operatör cihazýn
baþýndan ayrýlýyorsa daima tabancanýn tetiðini
kilitleyin (2).

Bir kalem veya benzeri bir cisim kullanarak, contayý (24)
kelebeðin (25) arkasýna yerleþtirin.
Kelebeði (25) tabancanýn ucuna (1) yerleþtirin.
Ucu (26) kelebeðe (25) yerleþtirin. Sabitleme somununu
sýkýn.

Tetik kilidini (2) açýn.
Ok biçimindeki ucun (26) ileriye (püskürtme) dönük
olduðundan emin olun.
Tabancayý dik olarak ve yüzeyden yaklaþýk 12 in.
(304 mm) mesafede tutun. Önce tabancayý hareket
ettirin, ardýndan test deseni püskürtmek için tabancanýn
tetiðini (13) çekin.
Boyama alaný düzenli ve homojen olana kadar pompa
basýncýný yavaþça artýrýn (ilave bilgi için makine talimat
kitapçýðýna bakýn).

Boyamanýn Hizalandýrýlmasý
UYARI

Tetik Kilitli
(püskürtmeyin)

Tetik Açýk
(püskürtün)

1.Basýncý tahliye edin. Tetiði kilitleyin (2).
2.
3.

ti10166a

ti10167a

4.

Montaj

(3) Yatay
Kelebek sabitleme
somununu gevþetin.
Yatay desen
püskürtmek için
kelebeði (25) yatay
olarak hizalandýrýn.
Dikey desen
ti9535b
püskürtmek içiný
kelebeði (25) dikey olarak hizalandýrýn.

(4) Dikey

ti9535b

Týkanýklýklarýn Temizlenmesi
UYARI
UYARI
Makinenin kapalý olduðundan ve fiþinin prizden çekilmiþ
olduðundan emin olun. Çalýþtýrma ve boya püskürtme
talimatlarý için boya püskürtme makinesi kitapçýðýna bakýn.

Tabancayý Cihaza Baðlayýn
1.
2.

3.
2

Tedarik hortumunu makinenin sývý çýkýþýna baðlayýn.
Sývý tedarik hortumunun diðer ucunu tabanca muylu
kasnaðýna (8) takýn. Tüm baðlantlarý emniyetli bir þekilde
sýkmak için iki anahtar (biri muylu kasnak (8) diðeri hortum
üzerinde) kullanýn.
Baþlatma talimatlarý için boya püskürtme makinesi talimat
kitapçýðýna bakýn.

1.
2.
3.

Basýncý tahliye edin. Tetiði kilitleyin (2).
Ucu (26) 180° döndürün. Tetik kilidini (2) açýn. Týkanýklýðý
temizlemek için tabancayý kovaya veya yere tetikleyin.
Tetik emniyetini (2) kilitleyin. Ucu (26) 180° yeniden
püskürtme konumuna getirin.

Temizleme
Çalýþma bitiminde tabancayý temizleyin ve kuru bir yerde
saklayýn. Tabancayý veya tabancanýn herhangi bir parçasýný
suda veya temizlik solventinde býrakmayýn.
312268J

Parçalar
1

20

14

22

21

15a
15b

16/17 (bakýnýz sayfa 4)
6
5
2

13
11

7b

19

12

7a
9

31

10
ti8502b
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Ref
No.
1
5
6
7
7a
7b
8
9
10
11
12
13

Part. No.
288812
289914
287032
287033
287034
120777
15K282
15J735
15J736
288811
120733
15J706
15J698
120834
15J409

Description
Qty
HOUSING, assy., Contractor
1
HOUSING, assy., FTx
1
FILTER, 60 mesh
1
FILTER, 100 mesh
1
FILTER, 60 and 100 mesh combo
1
PACKING, o-ring
1
HANDLE
1
Contractor Gun
1
FTX Gun
1
FTX-A Gun (not shown)
1
SWIVEL, assy, gun
1
O-RING, urethane, clear
1
RETAINER, guard, trigger
1
TUBE, handle, Contractor Gun
1
SCREW, set, Contractor Gun
1
TRIGGER, Contractor /FTX Gun, 2-fin- 1
ger

Ref
No.

14
15
15a
15b
16
17
19
20
21
22
31

Part. No. Description
15J768 TRIGGER, Contractor Gun, 4-finger
(not shown)
15J769 TRIGGER, FTX Gun, 4-finger (not
shown)
117602 SCREW, shoulder, pan hd
288488 KIT, needle, repair
NEEDLE, assembly
DIFFUSER, assembly
15J696 PIN, trigger (sayfa 4)
105334 NUT, lock, hex (sayfa 4)
15J464 GUARD, trigger
15J528 GUIDE, spring
121093 SPRING, compression
15B549 NUT, end
119799 BRUSH, cleaning

Qty
1

Part. No.
246453
243281
246215
243161
LTX515
LTX517
286515
286517
PAA517
PAA515
262517
LP515
LP517

Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Uç ve Kelebek
RAC X

24

24

RAC 5

Ref
No.
24
25
26

25

312268J

26

25
ti8505a

26

_

Description
OneSeal™,

RAC X (5-pack)
OneSeal™, RAC 5 (5-pack)
GUARD, RAC X
GUARD, RAC 5
TIP, spray 515, RAC X
TIP, spray 517, RAC X
TIP, spray 515, RAC 5
TIP, spray 517, RAC 5
TIP, spray 517, RAC X Europe
TIP, spray 515, RAC X Europe
TIP, spray 517, RAC 5 Europe
TIP, spray, LP 515, RAC X
TIP, spray, LP 517, RAC X

3

Bakým

UYARI
UYARI

Tabancaya bakým yapmadan önce, bu kitapçýðýn ön kapaðýnda
yer alan tüm uyarýlarý okuyun ve basýncý tahliye edin.

Filtrenin (5)Temizlenmesi/Deðiþtirilmesi
1.Basýncý tahliye edin. Tetik emniyetini (2)
kilitleyin

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Muylu kasnaktaki (8) tabancadan sývý hortumunu çýkartýn.
Tetik emniyetini (19) emniyet tespitinden (10) sökün.
Sapý (7) tabancadan (1) çevirerek çýkartýn.
Filtreyi (5) sapýn tepesinden (7) geçirerek çýkartýn.
Filtreyi (5) temizleyin. Aþýrý kiri gevþetmek ve sökmek için
yumuþak bir fýrça kullanýn.
Temiz filtreyi (5) sapa (7) monte edin.
Sapý (7) tabancaya (1) yeniden baðlayýn. Emniyetli bir
biçimde sýkýn.
Tetik emniyetini (19) emniyet tespitine (10) yeniden
baðlayýn.

Tamirat
Gereken aletler:
• 8-inç ayarlanabilir anahtar
• 1/4-inç somun anahtarý

Ýðnenin Deðiþtirilmesi
15a
17

1.Basýncý tahliye edin. Tetiði kilitleyin (2).
2.
3.
4.
5.
6.

Ucu (26) ve kelebeði (25) tabancadan (1) sökün.
Muylu kasnaktaki (8) tabancadan sývý hortumunu çýkartýn.
Somunu (17) ve tetik pimini (16) sökün.
Difüzörü (15a) tabancanýn önünden (1) çevirerek çýkartýn.
Ýðne grubunu (15b) tabancanýn önünden geçirerek (1)
çýkartýn.
7. Tabanca içindeki kanallarý temizlemek için yumuþak bir
fýrça kullanýn.
8. Silikonlu olmayan gres kullanarak yeni iðnenin halka
contalarýný yaðlayýn.
9. Yeni iðneyi (15b) iðnenin düz yan yüzeylerinin (a) tabanca
karterinin yan yüzeyleriyle karþý karþýya geldiðinden emin
olarak tabancanýn (1) önünden geçirin.
10. Difüzörü (15a) monte edin. Difüzörü 26-30 ft-lbs
(35,25 - 43.38 N•m)’e torklayýn.
11. Pimi (16) ve somunu (17) deðiþtirin.

Tercüme Edilmiþ Kitapçýklar
Ýspanyolca – 312098

Estonyaca - 312277

Fransýzca - 312099

Latviyaca - 312278

Flemenkçe - 312265

Litvanyaca - 312279

Almanca - 312266

Lehçe - 312280

Italyanca - 312267

Macarca - 312281

Türkçe - 312268

Çekçe - 312282

Yunanca - 312269

Slovakça - 312283

HIrvatça - 312270

Slovence - 312284

Portekizce - 312271

Romence - 312285

15b

Danimarkaca - 312272

Bulgarca - 312286

16

Fince - 312273

Çince - 312287

Ýsveççe - 312274

Japonca - 312288

Norveççe - 312275

Korece - 312289

1

a

ti8510b

Teknik Bilgiler

Rusça - 312276
Tercüme edilmiþ kitapçýklar bayiden veya
www.graco.com ‘dan istenebilir.

Maksimum çalýþma basýncý
3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)
Sývý delik ölçüsü
0,125 in. (3.18 mm)
Aðýrlýk (uç ve kelebeðiyle birlikte)
22 oz (630 g)
Giriþ
1/4 npsm muylu kasnak
Maksimum malzeme sýcaklýðý
120°F (49°C)
Islak parçalar
Paslanmaz çelik, poliüretan, naylon, alüminyum, tungsten karbür, solvente daynýklý elastomer, pirinç
Gürültü seviyesi*
Ses gücü
87 dBa
Ses basýncý
78 dBa
*3,1 ayak (1m) mesafede özgül aðýrlýðý 1,36 olan su esaslý boya püskürtürken, 517 nolu uçtan geçerken 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa) basýnç altýnda
ISO 3744’e göre ölçülmüþtür

For complete warranty information contact your local Graco distributor, call Graco customer service:
1-800-690-2894 or visit our website: www.graco.com.
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.
Patent bilgileri için bkz. www.graco.com/patents.
Orijinal talimatların çevirisi. This manual contains Turkish. MM 311861
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