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Havasýz/Hava-Destekli Boya 
Püskürtme Makinesi

- Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için - 

Maksimum Sývý Çalýþma Basýncý: 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)

Maksimum Hava Çalýþma Basýncý: 35 psi (2,4 bar, 0,24 MPa)

Modeller:

Ýlgili Kýlavuz Kitapçýklar:

Avustralya Patent 2004313479

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK UYARILARI!
Tüm uyarý ve talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý saklayýn. Anadilinizde bir kýlavuz kitapçýk edinebilmek 
için Graco Müþteri Hizmetlerine veya Graco bayinize baþvurun veya www.graco.com websitesine bakýn.  

Bölge FinishPro 390 FinishPro 395 

ABD 249690 249691

Avrupa CEE 7/7 255110 255111

Avrupa Multi-Cord 255112 255113

Ýngiltere 255114 255115

Asya/Avusturalya 255116 255117
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Uyarý
Aþaðýdaki uyarýlar bu cihazýn kurulumu, kullanýmý, topraklanmasý, bakýmý ve onarýmý içindir. Ünlem iþareti genel bir uyarýyý 
ve tehlike sembolü uygulamaya özel riskleri gösterir. Bu uyarýlarý daima göz önünde bulundurun. Ürüne özel ilave uyarýlar, 
gerekli oldukça, bu kitapçýðýn ilgili bölümlerinde yer almaktadýr.

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 saðlam bir 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. 



Uyarý

311916E 3

UYARI

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.
• Çocuklarý ve hayvanlarý çalýþma alanýndan uzak tutun.
• 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, 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. 

YANIK TEHLÝKESÝ
Cihaz yüzeyleri çalýþma sýrasýnda çok sýcak olabilir. Ciddi yanýklara engel olmak için, cihaza dokunmayýn. 
Cihaz tamamen soðuyana kadar bekleyin. 

HAREKET EDEN PARÇA TEHLÝKESÝ
Hareket eden parçalar parmaklarýnýza veya vücudunuzun diðer uzuvlarýna zarar verebilir veya koparabilir.
• Hareket eden parçalardan uzak durun.
• Koruyucu giysiler veya donaným olmadan cihazý kullanmayýn. 
• Basýnç altýndaki cihaz aniden çalýþmaya baþlayabilir. Cihazý kontrol etmeden, taþýmadan veya bakýmýný 

yapmadan önce bu el kitabýnda yer alan Basýnç Tahliye Prosedürü’nü okuyun. Cihazý fiþten çekin veya 
hava tedarikini kesin.

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

Madde Bileþen

1 Ana/Drenaj Borusu/Hortumu

2 Hava Hortum Baðlantýsý

3 Ana/Püskürtme Valfi

4 Sývý çýkýþý

5 Hava/Sývý Tedarik Hortumu

6 Volümetrik pompa

7 Tabanca (el kitapçýðýna bakýn)

8 Filtre Manifoldu

9 Sývý Basýnç Kumandasý

10 Güç/Fonksiyon Seçici

11 Emme Borusu

12 Tabanca Hava Regülatörü

13 Doðrudan Daldýrma Borusu (Sadece FinishPro 390 Modeli)

14 Boya Püskürtme Cihazý Basýnç Regülatörü 
(Sadece FinishPro 395 Modeli)

15 Dijital Gösterge (Sadece FinishPro 395 Modeli)

16 Hava Basýnç Göstergesi (Sadece FinishPro 395 Modeli)

17 Tabanca Filtresi

18 Yüksek Basýnçlý Boya Muylu Mil Kasnaðý

19 Hortum T-klipsi

20 Esnek Sargý Hava Hortumu

21 Sývý Basýncý Ölçüm Aleti (Sadece FinishPro 390 modeli)



Yerleþtirme 

6 311916E

Yerleþtirme
Topraklama ve Elektrik 
Gereksinimleri

Püskürtme kablosu uygun bir topraklama ucuna sahip 
topraklama kablosu içerir.

Boya püskürtme cihazýnýn çalýþmasý için gerekli koþullar:
110-120Vac Makineleri: 100-120Vac, 50/60 Hz, 15A, 1 fazlý, 
topraklama kabý ile birlikte devre.

230 Vac Makineleri: 230 Vac, 50/60 Hz, 10A,1 fazlý, 
topraklama kabý ile birlikte devre. 

Asla topraklanmamýþ priz veya adaptör kullanmayýn.

Elektrik kablosunun toprak kontaðý arýzalý ise boya püskürtme 
cihazýný kullanmayýn. Yalnýzca toprak kontaðý arýzalý olmayan 
bir elektrik kablosu kullanýn.

Bu boya püskürtme cihazýyla birlikte kullanýlmasý tavsiye 
edilen uzatma kablolarý:

• 3-kablolu, 12 AWG (2,5 mm2) minimum, 300 ft. (90 m) 
maksimum uzunluk.

NOT: 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.

Solvent ve Yað esaslý sývýlar: yerel þartnamelere uyun. 
Sadece beton gibi topraklanmýþ zeminlere yerleþtirilen 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. 

Ýletkenlikte sürekliliði korumak için temizleme veya basýnç 
tahliyesi sýrasýnda: topraklamýþ metal kovanýn kenarýna boya 
püskürtme tabancasýnýn metal bölümünü sýkýca tutun, ardýndan 
tabancayý tetikleyin.

ti9590a

ti5573a

ti4297a

ti4297a

ti9270a
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Basýnç Tahliye Ýþlemi

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. Fonksiyon seçim anahtarýný OFF 
konumuna getirin ve cihazý fiþten 
çekin. 

2. Basýncý en düþük ayara getirin.

3. Tabancayý topraklanmýþ 
devir daim teknesinin 
kenarýna doðru tutun. 
Basýncý tahliye etmek 
için tabancayý tetikleyin.

4. Ana valfi kýsýn.

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.

5. Eðer ünite kapatýlacak veya operatörsüz býrakýlacaksa 
tabanca üzerindeki tetik emniyet kilidini devreye sokun.

Genel Tamir Bilgileri

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

• Sorunlar çözüldükten sonra onarýmlarý test edin. Eðer 
boya püskürtme cihazý doðru çalýþmaz ise, tamiri doðru 
yapýp yapmadýðýnýzý kontrol etmek için tamir prosedürünü 
gözden geçirin. Arýza Tespit, sayfa 8,’ya bakýn.

• Hava kanallarýnda püskürtme tortusu oluþabilir. Boya 
püskürtme cihazýnýza her bakým yaptýðýnýzda hava 
kanallarýndan ve çevredeki açýklýklardan tüm tortu 
ve artýklarý temizleyin.

• Motor kýlýfý olmadan püskürtme cihazýný çalýþtýrmayýn. Kýlýf 
hasarlýysa deðiþtirin. Motor kýlýfý aþýrý ýsýnmayý önlemek 
için soðuyan havayý motor çevresine yönlendirir ve kazara 
oluþabilecek elektrik çarpmasýna karþý kontrol kartýný yalýtýr.

ti8798a

ti9270a

ti2719a

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.

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.

UYARI
• 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 
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.

• Malzemenin tabanca hava baþlýðý üzerinde kurumasýna izin 
vermeyin. Son kat boya kötü olabilir.
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Arýza Tespiti

Sorun

Kontrol Edilecekler
(Kontrol OK ise bir sonraki 

kontrolü yapýn.)

Yapýlacaklar
(Eðer kontrol OK deðilse 

bu kolona bakýn.)

Makine çalýþmýyor

Temel Sývý Basýncý 1. Basýnç kumanda düðmesi ayarý. Düðme 
minimuma ayarlandýðýnda (saat yönünün 
tam aksi yönde) motor çalýþmýyor.

Motorun çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol etmek için yavaþça 
basýnç ayarýný arttýrýn.

2. Püskürtme ucu veya sývý filtresi týkalý 
olabilir.

Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Ardýndan týkanýklýðý giderin 
veya tabanca filtresini temizleyin. 311937 nolu tabanca 
talimat kitapçýðýna bakýn.

Temel Mekanik 1. Pompa donmuþ veya sertleþmiþ boya. Su veya su esaslý boya, püskürtme 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 13, Volümetrik 
Pompanýn Deðiþtirilmesi.

2. Volümetrik pompa baðlantý çubuk pimi. 
Pim baðlantý çubuðuna tamamen 
itilmelidir ve sabitleme yayý sýkýca kanal 
veya pompa pimi içinde olmalýdýr.

Pimi yerine itin ve yaylý sabitlemeyle sýkýn. Bakýnýz sayfa 13, 
Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi.

3. Motor. Tahrik karter montajýný sökün. 
Bakýnýz sayfa 15, Tahrik Karterinin 
Deðiþtirilmesi. Faný elle döndürmeyi 
deneyin.

Fan dönmezse motoru deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 34, 
Motorun Deðiþtirilmesi.

Temel Hava Basýncý 1. Güç/fonksiyon seçici. AA’nýn seçildiðinden emin olun.

2. Makinenin hava basýnç regülatörü kapalý 
olabilir (FinishPro 395).

Emniyet konumundan çýkarmak için hava regülatörünü 
çekin ve açmak için saat yönünde döndürün.

3. Tabancanýn hava valfi kapalý olabilir. Açmak için hava regülatörünü saat yönünün aksine çevirin.
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Temel Elektrik Donanýmý
Kablo Þemasýna bakýn, sayfa 36

1. Elektrik kaynaðý. Voltmetrede 
110-130 Vac modelleri için 105-120 Vac 
ve 230 Vac modelleri için 210-255 Vac 
okunmalýdýr.

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

2. Uzatma kablosu. Voltmetreyle uzatma 
kablosunun sürekliliðini kontrol edin.

Uzatma kablosunu deðiþtirin. Daha kýsa uzatma kablosu 
kullanýn.

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

Elektrik kablosunu deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 21, Elektrik 
Kablosunun Deðiþtirilmesi.

4. Sigorta (FinishPro 390). Kontrol 
kartýndaki deðiþtirilebilir sigortaya bakýn 
(ON/OFF düðmesinin yanýnda).

Motor kontrolünden sonra sigortayý deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 
23, Sigortanýn Deðiþtirilmesi.

5. Motor ara kablolarý emniyetli bir biçimde 
tutturulmuþ ve kontrol kartýna doðru 
baðlanmýþ.

Gevþek terminalleri deðiþtirin; ara kablolara doðru kývýrýn. 
Terminallerin sýkýca baðlandýðýndan emin olun.

Devre kart terminallerini temizleyin. Uçlarý güvenli biçimde 
yeniden baðlayýn.

6. Motor termal anahtarý. Sarý motor ara 
kablolarý termal anahtarlar boyunca 
sürekliliðe sahip olmalýdýr.

Motoru deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 34, Motorun 
Deðiþtirilmesine.

7. Fýrça kapaðý yok veya gevþek fýrça kablo 
baðlantýlarý.

Fýrça kapaðý takýn veya kablolar hasarlýysa fýrçalarý 
deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 18, Motor Fýrçasýnýn 
Deðiþtirilmesi.

8. En az 1/4 in. (6mm) olmasý gereken fýrça 
uzunluðu.

NOT: Fýrçalar motorun her iki yanýnda 
ayný oranda aþýnmazlar. Her iki fýrçayý 
da kontrol edin.

Fýrçalarý deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 18, Motor Fýrçasýnýn 
Deðiþtirilmesi.

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

Motoru sökün ve mümkünse motor atölyesinin komütatör 
yüzeyinin yenilemesini saðlayýn. Bakýnýz sayfa 34, Motorun 
Deðiþtirilmesi.

10. Armatür test aletiyle motor armatüründe 
kýsa devre kontrolu yapýn veya döndürme 
testi yapýn, sayfa 16.

Motoru deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 34, Motorun 
Deðiþtirilmesi.

11. Basýnç kumandasý kontrol kartýna 
takýlmamýþ.

Basýnç kumanda konektörünü kontrol kartýna takýn.

Sorun

Kontrol Edilecekler
(Kontrol OK ise bir sonraki 

kontrolü yapýn.)

Yapýlacaklar
(Eðer kontrol OK deðilse 

bu kolona bakýn.)
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Düþük Sývý Çýktýsý 1. Aþýnmýþ boya püskürtme ucu. Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Ucu deðiþtirin. 311937 nolu 
tabanca talimat kitapçýðýna bakýn.

2. Tabancanýn tetiði býrakýldýðýnda pompanýn 
strok hareketi yapmadýðýný doðrulayýn.

Pompanýn bakýmýný yapýn. Bakýnýz sayfa 13, Volümetrik 
Pompanýn Deðiþtirilmesi.

3. Primer valf sýzdýrýyor. Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Ardýndan ana valfi onarýn. 
Bakýnýz sayfa 28, Basýnç Kumandasýnýn Deðiþtirilmesi.

4. Emme hortum baðlantýlarý. Tüm gevþek baðlantýlarý sýkýn. Emme hortumu muylu 
kasnaðýndaki tüm halka contalarý kontrol edin.

5. Voltmetreyle elektrik kaynaðýný kontrol 
edin. Voltmetrede 110-120 Vac modelleri 
için 105-130 Vac ve 240 Vac modelleri 
için 210-255 Vac okunmalýdýr. Düþük 
voltaj boya püskürtme cihazýnýn 
performansýný düþürür.

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

6. Uzatma kablo ölçüsü ve uzunluðu. Uygun, topraklanmýþ bir uzatma kablosuyla deðiþtirin. 
Bakýnýz sayfa 6, Topraklama ve Elektrik Gereksinimleri.

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

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

8. Minimum 1/4 in. (6 mm) olmasý gereken 
aþýnmýþ motor fýrçalarý.

Fýrçalarý deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 18, Motor Fýrçasýnýn 
Deðiþtirilmesi.

9. Fýrça tutuculara motor fýrçalarýnýn 
baðlanmasý.

Fýrça tutucularý temizleyin. Fýrça tozunu dýþarý üflemek 
için basýnçlý hava kullanarak karbon tozunu çýkartýn. 

10. Düþük rölanti basýncý. Basýnç kontrol 
düðmesini saat yönünde tamamen 
döndürün.

Basýnç kumanda donanýmýný deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 28, 
Basýnç Kumanda Donanýmýnýn Deðiþtirilmesi’ne bakýn.

11. Armatür test aletiyle motor armatüründe 
kýsa devre kontrolu veya döndürme testi 
yapýn, sayfa 16.

Motoru deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 34, Motorun 
Deðiþtirilmesi.

Sorun

Kontrol Edilecekler
(Kontrol OK ise bir sonraki 

kontrolü yapýn.)

Yapýlacaklar
(Eðer kontrol OK deðilse 

bu kolona bakýn.)
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Motor çalýþýyor ve pompa strok 
hareketi yapýyor

1. Primer Valf Açýk. Primer valfi kapatýn.

2. Boya tedariki. Yeniden doldurun ve pompayý yeniden baþlatýn.

3. Giriþ süzgeci týkalý. Sökün ve temizleyin, ardýndan yeniden monte edin.

4. Emme hortumu hava sýzdýrýyor. Somunu sýkýn. Muylu kasnaktaki halka contalarý 
kontrol edin.

5. Emme valf bilyasý ve piston bilyasý doðru 
þekilde oturuyor.

309250 nolu Pompa Kitapçýðýna bakýn. Pompayý 
týkayabilecek parçacýklarý çýkarmak için kullanmadan 
önce boyayý süzgeçten geçirin.

6. Aþýnmýþ veya hasarlý salmastralarýn 
belirtisi olabilen, boðaz salmastra 
somununun çevresinde sýzýntý.

309250 nolu Pompa Kitapçýðýna bakýn.

7. Pompa rotu hasarlý. 309250 nolu Pompa Kitapçýðýna bakýn.

Motor çalýþýyor ama pompa strok 
yapmýyor

1. Volümetrik pompa pimi hasarlý veya 
eksik.

Eðer yoksa pompa pimi takýn. Sabitleme yayýnýn baðlantý 
rotunun çevresinde tamamen kanalýn içinde olduðundan 
emin olun. Bakýnýz sayfa 13, Volümetrik Pompanýn 
Deðiþtirilmesi.

2. Hasar durumunda rod donanýmýnýn 
baðlanmasý.

Baðlantý rod donanýmýný deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 13, 
Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi.

3. Diþliler veya tahrik karteri. Tahrik karter donanýmýnda ve diþililerde hasar olup 
olmadýðýný kontrol edin, gerekirse deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 
15, Tahrik Karterinin Deðiþtirilmesi.

Motor sýcak ve kesik kesik çalýþýyor 1. Boya püskürtme cihazýnýn bulunduðu 
ortamýn sýcaklýðýnýn 115°F (46°C)’tan 
yüksek olmadýðýndan ve boya püskürtme 
cihazýnýn doðrudan güneþ ýþýnýna maruz 
kalmadýðýndan emin olun.

Eðer mümkünse püskürtme cihazýný gölgeli, daha serin 
bir bölgeye taþýyýn.

2. Pozitif (kýrmýzý) fýrçanýn sökülmesi 
ve yanýndaki yanýk komütatör 
çubuklarýnýn mevcudiyetiyle ortaya 
çýkan yanýk motor sarýmlarý var.

Motoru deðiþtirin. Bakýnýz sayfa 34, Motorun 
Deðiþtirilmesi.

3. Pompa salmastra somununun sýkýlýðý. 
Aþýrý sýkma rod üzerindeki salmastralarý 
sýkar, pompa hareketini sýnýrlar 
ve salmastralara zarar verir.

Salmastra somununu gevþetin. Boðaz etrafýnda sýzýntý 
olup olmadýðýný kontrol edin. Gerekirse salmastralarý 
deðiþtirin. 309250 nolu pompa kitapçýðýna bakýn.

Tabancada düþük hava çýktýsý 1. Tabancanýn hava valfi kapalý olabilir. Açmak için hava valfini saat yönünün aksine çevirin.

2. Boya püskürtme cihazý hava regülatörü 
kapalý olabilir (FinishPro 395).

Emniyeti açmak için çekin ve açmak için hava regülatörünü 
saat yönünde çevirin.

3. Hava baðlantýlarý gevþek olabilir. Baðlantýlarda hava sýzýntýsý olup olmadýðýný kontrol edin.

Sorun

Kontrol Edilecekler
(Kontrol OK ise bir sonraki 

kontrolü yapýn.)

Yapýlacaklar
(Eðer kontrol OK deðilse 

bu kolona bakýn.)
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Tabancada düþük hava çýktýsý 4. Hasarlý (sýzdýran) hava tedarik hortumu. Hava tedarik hortumunu deðiþtirin.

5. Hava emme filtresi týkalý. Hava emme filtre kitini temizleyin veya deðiþtirin.

6. Mekanik hava boþaltýcýsý açýk konumda 
sýkýþmýþ.

Mekanik hava boþaltýcýsýný deðiþtirin.

7. Elektrikli hava boþaltýcýsý açýk konumda 
sýkýþmýþ.

Elektrikli hava boþaltýcýsýný deðiþtirin.

Hava kompresörü çalýþmýyor 1. Güç/fonksiyon seçme anahtarý. Fonksiyon seçme anahtarýný AA’ya ayarlayýn; anahtarý 
deðiþtirin.

2. 110 - 120 Vac modelleri için kompresör 
voltajý 105 Vac’nin altýnda veya 240 Vac 
modelleri için 210 Vac’i altýnda.

Baþka bir priz deneyin. Uzatma kablosunu kýsaltýn veya 
uzatma kablosu ayarýný arttýrýn.

3. Elektrik baðlantýlarý gevþek. Tüm baðlantýlarýn sýký olduðundan emin olun.

4. Aþýrý baþlýk basýncý (kompresör gürültüsü). Hava tedarik borusunda donmuþ nem.

5. Aþýrý baþlýk basýncý (kompresör gürültüsü). Hava basýncýnýn sýfýra düþmesini bekleyin.

6. Aþýrý baþlýk basýncý (kompresör gürültüsü). Elektrikli hava boþaltýcýsý kapalý konumda sýkýþmýþ. Elektrikli 
hava boþaltýcýsýný deðiþtirin.

7. Aþýrý baþlýk basýncý (kompresör gürültüsü). Hava regülatörünü açýn (FinishPro 395).
Hava borusunu monte edin.
Çalýþtýrma’yý uygulayýn, Kullanma Kitapçýðý 311905.

8. Kompresör termal anahtarý açýk. 
Dýþ hava sýcaklýðýnýn 115 °F (46 °C)’nin 
altýnda olduðundan emin olun.

Püskürtme cihazýný gölgeli, daha serin bir bölgeye taþýyýn.

9. Düþük kompresör performansý. Aþýnmýþ Kompresör, Kompresör Bakım Kiti No 288723, 
kompresör onarım.

Hava püskürtme yoðunluðu zayýf 1. Hava baþlýðý hava giriþleri týkalý. Temizlemek için solvente batýrýn.

2. Hava baþlýðý aþýnmýþ. Hava baþlýðýný deðiþtirin.

3. Aþýnmýþ boya püskürtme ucu. Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Ucu deðiþtirin. 311937 
nolu tabanca talimat kitapçýðýna bakýn.

Su desen 1. Su hava hattı. Hava hattı, su ayırıcı kiti 289535 ekleyin.

Sorun

Kontrol Edilecekler
(Kontrol OK ise bir sonraki 

kontrolü yapýn.)

Yapýlacaklar
(Eðer kontrol OK deðilse 

bu kolona bakýn.)
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Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi 
Pompa tamirat talimatlarý için 309250 el kitabýna bakýn.

Sökme

1. Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Makinenin fiþini prizden 
çýkartýn.

2. Ýki vidayý (30) gevþetin ve kapaðý (44) döndürün.

3. Somunu (A) gevþetin ve emme hortum setini (35) sökün. 
Somunu (B) gevþetin ve yüksek basýnç hortumunu 
(14) sökün.

4. Pim (32) sökülecek konumda olana kadar pompayý devir 
daim ettirin.

5. Elektrik kablosunu prizden sökün.

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

7. Çekiç kullanarak, pompa sýkma somununu (11) gevþetin. 
Vidayý sökün ve pompayý (9) çýkartýn.
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Yerleþtirme

1. Pompa piston rotunu tam olarak uzatýn. Pompa rotunun 
tepesine (D) veya baðlantý rotunun (7) içine gres sürün. 
Pompa diþlerine sýkma somununu (11) monte edin.

2. Pompa rotunu (D) baðlantý rotuna (7) monte edin.

3. Pompa pimini (32) monte edin. Sabitleme yayýnýn (C) 
pompa piminin üzerinde kanalýn içinde olduðunu 
doðrulayýn.

4. Pompa diþleri kavrayana kadar pompayý (9) yukarý itin.

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

6. Pompa çýkýþýný (E) arkaya hizalandýrýn.

7. Somun durana kadar sýkma somununu (11) pompaya 
takýn. Sýkma somununu elle sýkýn, ardýndan bir 567 g’lik 
(maksimum) çekiç ile 1/8 ila 1/4 tur yaklaþýk 102 N•m 
hafifçe vurun.

8. Emme borusunu (35) ve yüksek basýnç hortumunu (14) 
monte edin. (A) ve (B) somunlarýný sýkýn.

.

9. Yað contanýn en tepesine akana kadar salmastrayý Graco 
TSL (Makina Yað) ile doldurun. Kapaðý döndürün (44). 
Vidalarý sýkýn (30).

Eðer pompa pimi gevþerse, pompa etkisinin kuvvetiyle parçalar 
kýrýlabilir. Parçalar havaya fýrlayabilir ve ciddi yaralanmalara veya 
maddi hasara yol açabilir. 

UYARI
Eðer çalýþma sýrasýnda pompa sýkma vidasý gevþerse, tahrik 
karterinin diþleri hasar görür. 
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Tahrik Karterinin Deðiþtirilmesi

Sökme

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.

2. Pompayý (9) sökün. Volümetrik Pompanýn 
Deðiþtirilmesi, sayfa 13.

3. Elektrik kablosunu prizden sökün.

4. Ýki vidayý (30) ve kapaðý (32) sökün.

5. Dört vidayý (6) sökün.

6. Tahrik karterini (5) motor ön yatak plakasýndan çekin.

7. Diþli gruplarý (2) ve (3) ve itme yataðýný (4) tahrik 
karterinden sökün.

Yerleþtirme

1. Ýðneli yatak yüzeylerine ve diþlilere bolca gres sürün. 
Ýtme yataðý (4) ve diþlileri (2) ve (3) ön yatak plakasý 
karterine yerleþtirin.

2. Tahrik karterini ön yatak plakasý kateri içine itin. 
Diþli krank milini (3) baðlantý rotunun içindeki deliðe (7) 
yerleþtirin.

3. Dört vidayý (6) yerleþtirin.

4. Ýki vidayla (30) kapaðý (32) yerleþtirin.

5. Pompayý (9) yerleþtirin. Volümetrik Pompanýn 
Deðiþtirilmesi, sayfa 13.

UYARI
Tahrik karterini (5) sökerken diþli grubunu (3) ve (2) düþürmeyin. 
Diþli grubu motor ön yatak plakasýna veya tahrik karterine baðlý 
kalabilir.
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Döndürme Testi
Kablo Þemasýna bakýn, sayfa 36.

Armatürü, motor sargýsýný ve fýrçanýn elektrik sürekliliðini 
kontrol etmek için:

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

2. Ýki vidayý (30) ve kýlýfý (29) sökün.

3. Tahrik muhafazasýný sökün (5), sayfa 15.

4. Motor konektörünü (F) sökün.

Armatür Kýsa Devre Testi

Motor fanýný hýzla elle döndürün. Eðer motor tam olarak 
durmadan önce iki veya üç tur atarsa, elektrik kýsa devresi 
yoktur. Motor serbest olarak dönmezse, armatür kýsa devre 
yapmýþtýr. Motoru deðiþtirin, sayfa 34.

Armatür, Fýrçalar, ve Motor Kablo Açýk 
Devre Testi (Süreklilik)

1. Kýrmýzý ve siyah motor ara kablolarýný test uçlarýna 
baðlayýn. Motor fanýný yaklaþýk saniyede iki tur atacak 
þekilde elle döndürün.

2. Eðer düzensizse veya direnç yoksa, eksik fýrça kapaklarý, 
kýrýk fýrça yaylarý, arýzalý fýrça kablolarý, ve aþýnmýþ fýrçalar 
olup olmadýðýný kontrol edin. Gerekirse onarýn, sayfa 18.

3. Hala düzensizse veya direnç yoksa, motoru deðiþtirin, 
sayfa 34.

4. Motor konektörünü (F) yeniden baðlayýn.

5. Tahrik muhafazasýný deðiþtirin,sayfa 15.

6. Kýlýfý (29) ve iki vidayý (30) deðiþtirin.
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Fanýn Deðiþtirilmesi

FinishPro 390
Sökme
1. Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Elektrik kablosunu prizden 

çýkartýn.

2. Ýki vidayý (30) ve kýlýfý (29) sökün.

3. Motorun arkasýndaki yay klipsini (1b) sökün.

4. Faný (100) çekin.

Yerleþtirme

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

2. Yay klipsini (1b) yerleþtirin.

3. Kýlýfý (29) ve iki vidayý (30) deðiþtirin.

FinishPro 395 
1. Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Elektrik kablosunu prizden 

çýkartýn.

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

3. Fan (125) üzerindeki tespit halkasýný (126) sökün.

4. Faný çekin.

Yerleþtirme

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

2. Tespit halkasýný (126) takýn.

3. Kýlýfý (23) ve dört vidayý (12) deðiþtirin.
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Motor Fýrçasýnýn Deðiþtirilmesi
Kablo Þemasýna bakýn, sayfa 36.

FinishPro 390

Sökme

1/4 in. (6mm)’den daha düþük seviyede aþýnmýþ fýrçalarý 
deðiþtirin. Fýrçalar motorun her iki yanýnda farklý biçimde 
aþýnýrlar, her iki yaný da kontrol edin.
1. Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Elektrik kablosunu prizden 

çýkartýn.

2. Ýki vidayý (30) ve kýlýfý (29) sökün (sayfa 16’de yer alan 
çizime bakýn).

3. Motor konektörünü (D) kontrol kartýndan (33) sökün.

4. Bað sarýmýný (F) çözün.

5. Ýki sarý kabloyu (C) (termal kablolar) bulun. Her bir sarý 
kabloyu ortasýndan kesin.

6. Düz bir tornavida kullanarak (iki) fýrça kapaðýný (A) 
kaldýrýn. Fýrçalarý motordan (B) sökün.

7. Eski fýrça koþumunu atýn.

8. Faný elle döndürürken, fýrça tozunu temizlemek için, 
basýnçlý hava kullanarak, pozitif (üst) fýrça tutucusuna 
hava üfleyin.

NOT: Toz almak için atölyenizin elektrik süpürgesini kullanýn. 
Pozitif (üst) fýrça tutucusuna basýnçlý hava üflerken hortumun 
ucunu negatif (alt) fýrça tutucusunun üzerine yerleþtirin.

Yerleþtirme

NOT: Fýrça kitindeki tüm yeni parçalarý kullanýn. Yeni deðiþim 
parçalarý saðlanmýþ ise eski parçalarý yeniden kullanmayýn.

1. Kablolar motorun önüne doðru geldiðinde, motora yeni 
fýrçalarý (B) yerleþtirin. Pozitif (kýrmýzý) fýrça kablosunu 
motorun üstüne (gösterilen þekilde) ve negatif (siyah) fýrça 
kablosunu motorun yanýna yerleþtirdiðinizden emin olun.

2. Her bir kapaðý (A) fýrça üzerindeki yerlerine itin. Fýrça 
kablosunun yanlarýndan birinde 2 çýkýntýyla her bir kapaða 
yön verin. Kapak yerine emniyetli bir þekilde oturduðunda 
bir “týk” sesi duyacaksýnýz.

3. Bir kablo sýyýrýcýsý kullanarak, motordan gelen 
her bir sarý kablonun (C) ucundan yaklaþýk 1/4 inç (6 mm) 
kablo yalýtýmýný sýyýrýn. 

4. Yeni fýrça donanýmýndaki baðlantý yerine (E) sýyýrýlmýþ 
ucu yerleþtirin.

5. Baðlantý yerinin (E) uçlarýný her bir kablonun etrafýnda 
sýkýca sýkýþtýrmak için bir kývýrma aleti kullanýn. Baðlantý 
yerinden çýkmadýðýndan emin olmak için her bir kabloyu 
hafifçe çekin.

6. Kit içindeki yeni bað sarýmýný (F) kullanarak sadece motor 
ve kablolarýn etrafýný sarýn. Fazlasýný kesin. Bað sarýmýnýn 
basýnç hortumu ve kablo uçlarýný sýkmadýðýndan 
emin olun. 

7. Motor konektörünü (D) kontrol kartýna (33) yeniden 
baðlayýn.

8. Kýlýfý (29) ve iki vidayý (30) deðiþtirin (sayfa 16’de yer alan 
çizime bakýn).

29

A

33

A

B

Kýrmýzý

Siyah

F

C

E

D

ti5637a
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Motor Fýrçasýnýn Deðiþtirilmesi
FinishPro 395 

Sökme

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. 

1. Genel Tamir Bilgilerini okuyun, sayfa 7.

2. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.

3. Motor kýlýfýný ve iki inceleme kapaðýný (A) sökün.

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

5. Fýrça kablosunu (E) terminalden (F) çekin. Fýrçayý (G) sökün.

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.

Yerleþtirme

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

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.

5. Fýrçalarý test edin.
a. Pompayý sökün. Volümetrik Pompanýn 

Deðiþtirilmesi, sayfa 13.
b. Makine OFF konumdayken, basýncý en aza düþürmek 

için basýnç kontrol düðmesini tamamen saat yönünün 
aksine çevirin. Makineyi prize takýn.

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

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

7. Fýrçalarý kesin.

a. Boya püskürtme cihazýný yüksüz halde 1 saat 
çalýþtýrýn.

b. Pompayý yerleþtirin. Volümetrik Pompanýn 
Deðiþtirilmesi, sayfa 13.

A

ti7386a

B

C

G

E

F

D

1

1

2

2

3

3

Motor kablosu; sökmeyin

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

Fýrça Onarým Kit’inde mevcuttur

ti7387a

UYARI
Fýrçalarý monte ederken, parçalara zarar vermemek için tüm 
adýmlarý dikkatle uygulayýn.

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

B

E

D

C

G
F ti7388a
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Kontrol Kartýnýn Deðiþtirilmesi
Kablo Þemasýna bakýn, sayfa 36.

FinishPro 390
Sökme

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

2. Ýki vidayý (30) ve kýlýfý (29) sökün (sayfa16’de yer alan 
çizime bakýn).

3. Basýnç anahtar konektörünü (A) kontrol kartýndan 
(33) sökün.

4. Motor konektörünü (B) kontrol kartýndan (33) sökün.

5. Kontrol kartýný kartere baðlayan üç vidayý (30) sökün 
(ikisi önde ve biri arkada elektrik kablosunun yanýndadýr).

6. Kontrol kartýný hafifçe çekin ve ardýndan geriye 
ve kasadan uzaða kaydýrýn.

NOT: Elektrik kablosunun serbest olduðundan ve kablo sarýmý 
etrafýna dolanmadýðýndan emin olun.

7. Grommeti ve kablolarý süzgeç tahliyesinden sökün.

NOT: Topraklama kablosu topraklama vidasýyla boya 
püskürtme cihazýna baðlý kalacaktýr.
.

8. Elektrik kablo konektörlerini (C) kontrol kartýndan çýkartýn.
 

120V240V
ti6143b

33

33

A

B
B

A

30

33

ti9258a

ti6122a

33

Grommet

Süzgeç Tahliyesi

120V240V

 

ti6143b

33

33

C

C
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Yerleþtirme

1. Grommet ve elektrik kablo tellerini kontrol kartýndaki (33) 
süzgeç tahliyesinin içinden geçecek þekilde konumlandýrýn.

2. Elektrik kablo konektörlerini kontrol kartýnda (33) belirtilen 
doðru terminallere baðlayýn (120V, siyah ve beyaz, 240V, 
mavi ve kahverengi).

3. Kontrol kartýný motor kasasýnýn yanýndaki yerine dikkatle 
kaydýrýn.

4. Üç vidayý (30) monte edin. 30-35 in-lb (3.4-3.9 N.m)’ya 
torklayýn.

5. Motor konektörünü (B) ve basýnç kumanda donaným 
konektörünü (A) baðlayýn.

6. Kýlýfý (29) ve iki vidayý (30) yerleþtirin 
(sayfa 16’de yer alan çizime bakýn).

ti6122a

33

Grommet

Süzgeç Tahliyesi

 

120V240V
ti6143b

33
33

C
C
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33
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FinishPro 395 
Kablo Þemasýna bakýn, sayfa 36.

Sökme

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

2. Dört vidayý (12) ve kapaðý (50) sökün.

3. Motor kontrol kartýna (49) giden tüm kablolarý sökün.

4. Vidalarý (6) ve motor kontrol kartýný sökün.

Yerleþtirme

1. Motor kontrol kartýnýn arkasýndaki terminal alanýný 
temizleyin. Terminal alanýna az miktarda termal 
bileþim (49) sürün.

2. Vidalarla (6) motor kontrol kartýný monte edin.

3. Motor kontrol kartýna giden tüm kablolarý takýn.

4. Tüm gevþek kablolarý filtre kartýnýn endüktör bobiniyle 
temas etmeyecek þekilde toplayýn ve baðlayýn.

5. Kapaðý (50) dört vidayla (6) monte edin.

To Compressor

Yellow

White

Black

Green

Brown

Green/Yellow

Black

Black

To Power Plug

From Motor

ON/OFF
Switch

Digital Display

Transducer

Potentiometer

BlackBlue

2X White

Red (+)

Black /
White (-)

50

12

6

49

ti9715a

1

1 Sarý kablolar 240V’da kullanýlmaz

Transdüzer 
(Güç çevirici)

Potansiyometre

Motordan

Elektrik prizine

Kompresöre

ON/OFF (Açma/Kapatma) Mavi Siyah Sarý
Siyah

Siyah

2 x Beyaz

Kahve/Sarý

Yeþil/Sarý

Siyah

Yeþil

Beyaz
Kýrmýzý (+)

Siyah/
Beyaz (-)

Dijital Gösterge
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On/Off Anahtarýnýn Deðiþtirilmesi
Kablo Þemasýna bakýn, sayfa 36.

FinishPro 395 
1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.

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

Not: Montaj sýrasýnda tanýyabilmek için kablolarý sökmeden 
önce etiketleyin.

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

4. Mafsal kolunu/somununu (30) sökün.

5. ON/OFF anahtarýndan iki sarý kabloyu (B) sökün. 
ON/OFF anahtarýný sökün.

Yerleþtirme

1. Ýki sarý kabloyu (B) ON/OFF anahtarýna (58) baðlayýn.

2. Yeni ON/OFF anahtarýný (58) monte edin. Mafsal kolunu 
(30) ve somununu takýn.

3. Üç kabloyu (A) ON/OFF anahtarýna baðlayýn.

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

30

50

12

A
B

58

ti9665a



On/Off Anahtarýnýn Deðiþtirilmesi 

24 311916E

FinishPro 390

Sökme

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.

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

NOT: Not: Montaj sýrasýnda tanýyabilmek için kablolarý 
sökmeden önce etiketleyin.

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

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

Yerleþtirme

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

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

3. Dört vida ile (12) anahtar kutusunun kapaðýný (50) takýn.

A

58

50

12

30

ti9649a



Sigortanýn Deðiþtirilmesi
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Sigortanýn Deðiþtirilmesi

Sadece FinishPro390 Modeli

Sökme

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

2. Ýki vidayý (30) ve kýlýfý (29) sökün 
(sayfa 16’de yer alan çizime bakýn).

3. Kontrol kartýndan sigortayý sökün.

4. Motor yedek sigorta çıkarın.

Yerleþtirme

1. Kontrol kartýna yeni sigortayý takýn.

2. Kýlýfý (29) ve iki vidayý (30) yerleþtirin 
(sayfa 16’de yer alan çizime bakýn).

Replaceable FuseDeðiþtirilebilir Sigorta

ti9134b

Yedek sigorta



Hava Filtresinin Sökülmesi ve Takýlmasý 
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Hava Filtresinin Sökülmesi ve Takýlmasý

Sökme

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

2. FinishPro 390: Filtreyi (D) makinenin arkasýndan 
çevirerek çýkartýn. Kompresör Filtre Kiti 288724’deki 
yeni filtreyi monte edin.

FinishPro 395:
a. Dört vidayý(12) sýrtý louvered kapaktan (64) 

sökün.

b. Filtreyi (D) makinenin arkasýndan çevirerek 
çýkartýn. Kompresör Filtre Kiti 288724’deki yeni 
filtreyi monte edin.

c. Arka kapaðý (64) dört vidayla (12) monte edin.

D

ti9266a

12

64

D

ti9261a



Kompresör Deðiþtirme ve Onarým
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Kompresör Deðiþtirme ve Onarým

Kompresörü onarmak için Kompresör Servis Kiti 
288723'ü kullanýn. Ekte saðlanan Thomas Kompresör 
kýlavuzuna baþvurun. Kompresör piston grubunu 
deðiþtirmek için Kit 288723'ü kullanýn.

Kompresörü Püskürtücüden Çýkarma

1. Basýncý boþaltýn, sayfa 7. Güç kablosunu prizden 
çýkarýn.

2. Püskürtücünün ön ve arka havalandýrma kapaklarýný 
çýkarýn.

3. Araç kutusunu püskürtücüden çýkarýn.

4. Püskürtücünün ön ve arka tarafýndaki sýkýþtýrma 
baðlantýlarýný gevþetin.

5. Tüp sistemini çýkarýn.

6. Püskürtücünün arkasýndaki selenoid valfine giden 
elektrik baðlantýsýný kesin.

7. Susturucuyu kompresörün arkasýndan çýkarýn.

8. Çýkarýlan araç kutusunun alt tarafýnda bulunan dört 
vidayý püskürtücüden çýkarýn.

NOT: Önce alt vidalarý çýkarýn. Çýkarýlacak tek bir vida 
kaldýðýnda, yere düþmemesi için kompresörü tutun.

9. Kompresörü püskürtücüden çýkarýn. 

10. Elektrik baðlantýsýný kesin.

UYARI

Tüp sistemine zarar vermemek için ilk önce sýkýþtýrma 
baðlantýlarýnýn çýkarýlmasý gerekir.

Ön Louvers Arka Louvers
ti9259a ti9261a

ti9262a

ti9265a

ti9263a



Basýnç Kumandasýnýn Deðiþtirilmesi: FinishPro 390 
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Basýnç Kumandasýnýn Deðiþtirilmesi: FinishPro 390
Kablo Þemasýna bakýn, sayfa 36.

Sökme

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

2. Ýki vidayý (30) ve kýlýfý (29) sökün (sayfa 16’de yer alan 
çizime bakýn).

3. Basýnç anahtar konektörünü (A) kontrol kartýndan (33) 
sökün.

4. Manifolda kablolarý baðlayan bantý (22) sökün.

5. Karterdeki delikten (K) kablolarý geri çekin.

6. Basýnç kumanda donanýmýnýn her iki yanýndaki 
düz yüzeylere eriþmek için basýnç kumanda düðmesini 
(16) yapabildiðiniz kadar saat yönünün aksine döndürün.

7. 1 inçlik (26 mm) anahtar kullanarak basýnç kumanda 
donanýmýný gevþetin ve vidalarýný sökün.

NOT: Basýnç kumanda donanýmýný yeniden kullanmayý 
düþünüyorsanýz, donanýmýn vidalarýný sökerken kablolara zarar 
vermemeye ve kablolarý dolaþtýrmamaya çok dikkat edin.

8. Basýnç kumanda donanýmýný sökün.

Yerleþtirme

NOT: Halka contanýn yerleþtirildiðinden ve yerinde olduðundan 
emin olmak için basýnç kumanda donanýmýný montajdan önce 
kontrol edin.

1. Açýklýk motora doðru olacak þekilde grommet bileziðini 
(17) sývý manifoldu üzerinde hizalandýrýn.

2. Basýnç kumanda donaným diþlerine (16) Loktit® sürün.

3. Basýnç kumanda donanýmýný (16) manifolda vidalayýn 
ve 150 in-lbs (17,0 N.m)’ye torklayýn.

NOT: Basýnç kumanda düðmesini sýkarken kablolarýn basýnç 
kumanda donanýmý ve sývý manifoldu arasýnda sýkýþmamasýna 
dikkat edin.

4. Kablolarý düðme etrafýna sarýn ve grommetteki kanal (21) 
üzerinden ilerletin.

5. Grommeti (21) karterdeki deliðe (K) sokun. Kablolarý (22) 
bantla manifold karterine emniyetli bir biçimde tutturun.

6. Basýnç anahtar konektörünü (A) kontrol kartýna (33) 
yeniden baðlayýn.

7. Kýlýfý (29) ve iki vidayý (30) yerleþtirin 
(sayfa 15’de yer alan çizime bakýn).

Motor Kumanda Kartý Arýza Tespiti: FinishPro 395

16

17

21

22

A

K

ti5768e

ti5766c

UYARI
Makinede güç çeviricisi yokken sývý basýncýnýn birikmesine 
ziin vermeyin. Test için güç çeviricisi kullanýlýyorsa tahliye 
valfini açýk býrakýn.
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• Test için kullanýlmak üzere yeni bir güç çeviricisini hazýrda 
bulundurun.

• Dijital Ekran Mesajlarý bölümüne bakýn, sayfa 30.

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

2. Vidalarý ve kapaðý sökün.

3. ON/OFF anahtarýný ON konumuna getirin.

4. LED’in çalýþmasýný gözlemleyin ve aþaðýdaki tabloyu 
inceleyin:

.

LED yanýp 
sönüyor

Makinenin Durumu Gösteriyor Yapýlacaklar

Bir kez Makine çalýþýyor. Normal çalýþma Hiçbir þey yapmayýn.

Sürekli olarak iki kez Makine duruyor ve LED 
iki defa sürekli yanýp 
sönüyor.

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.

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.

Sürekli olarak dört 
defa

Makine duruyor ve LED 
dört defa sürekli yanýp 
sönüyor.

Hat gerilimi çok yüksek. Þebeke voltaj problemi olup 
olmadýðýný kontrol edin.

Sürekli olarak beþ 
defa

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

Motor arýzasý. Motorda kilitlenme, kablolarda 
kýsa devre veya motor elektrik 
baðlantýsýnda kopukluk olup 
olmadýðýný kontrol edin. Arýzalý 
parçalarý onarýn veya deðiþtirin.
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Dijital Gösterge Mesajlarý: FinishPro 395
• Ekranýn olmamasý makinenin basýnç altýnda olmadýðý 

anlamýna gelmez. Onarýma baþlamadan önce basýncý 
tahliye edin.

Basýnç Kumanda Güç Çeviricisi: 
FinishPro 395

Sökme
1. Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Makinenin fiþini prizden 

çýkartýn.

2. Vidalarý ve kapaðý sökün.

3. Ucu (E) motor kontrol kartýndan sökün.

4. Ýki vidayý ve filtre karterini sökün.

5. Güç çeviricisinin kablo plastik konektörünü 
güç çeviricisinin grommetine vidalayýn.

6. Basýnç kumanda güç çeviricisini ve salmastra o-halkasýný 
filtre muhafazasýndan sökün.

Yerleþtirme
1. Salmastra o-halkasýný ve basýnç kumanda güç çeviricisini 

filtre muhafazasýna yerleþtirin. 30-35 ft-lb.’a torklayýn.

2. Güç çeviricisinin kablo plastik konektörünü 
güç çeviricisinin grommetinden yukarý doðru geçirin.

3. Ýki vida ile filtre muhafazasý yerleþtirin.

4. Kabloyu motor kumanda kartýna baðlayýn.

5. Vidalarla kapaðý yerleþtirin.

Gösterge Makinenin Durumu Gösteriyor Yapýlacaklar

Ekranda görüntü yok Makine duruyor. Elektrik yok. Makine basýnçlý 
olabilir.

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

3000 psi
210 bar
21 MPa

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

Normal çalýþma. Püskürtün.

E=02 Boya püskürtme cihazý çalýþmaya devam 
edebilir. Elektrik var.

Basýnç 4500 psi’dan 
(310 bar, 31 MPa) daha 
büyük veya basýnç güç 
çeviricisi arýzalý

Basýnç kontrol kartýný veya 
basýnç güç çeviricisini 
deðiþtirin.

E=03 Boya püskürtme cihazý duruyor. Elektrik var. Basýnç güç çeviricisi 
hatalý, baðlantý hatalý 
veya kablo kopmuþ. 

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 Boya püskürtme cihazý duruyor. Elektrik var. Hat gerilimi çok yüksek. Þebeke voltaj problemi olup 
olmadýðýný kontrol edin.

E=05 Boya püskürtme cihazý çalýþmýyor veya 
duruyor. Elektrik var.

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

- - - - Elektrik var. Basýnç 200 psi’den 
(14 bar, 1.4 MPa) 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.
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Basýnç Ayar Potansiyometresi: 
FinishPro 395

Sökme

1. Basýncý tahliye edin, sayfa 7. Makinenin fiþini prizden 
çýkartýn.

2. Vidalarý ve kapaðý sökün.

3. Tüm kablolarý motor kontrol kartýndan çýkartýn.

4. Potansiyometre butonunu, somunu ve basýnç ayar 
potansiyometresini sökün.

Yerleþtirme

1. Basýnç ayar potansiyometresini, somunu 
ve potansiyometre butonunu takýn.

a. Potansiyometreyi saat yönünde tamamen döndürün.

b. Butonu tam saat yönü konumunda monte edin.

2. Tüm kablolarý motor kontrol kartýna baðlayýn.

3. Vidalarla kapaðý yerleþtirin.

Saklanmýþ Veriler

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

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.

2. Boya püskürtme cihazýný prize takýn.

3. Dijital ekran tuþunu basýlý tutun ve makineyi çalýþtýrýn.

4. Makineyi çalýþtýrdýktan yaklaþýk 1 saniye sonra ekran 
tuþunu býrakýn. 

Makinenin model numarasý birkaç saniye için ekranda görünür 
ve ardýndan 1 nolu veri noktasý ekrana gelir.

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

6. Saklanmýþ veri modunda býrakmak için makineyi önce 
OFF ve ardýndan ON konumuna getirin.

Veri 
Noktasý

Taným

1 Elektrik varken ve güç anahtarý ON 
konumundayken saat cinsinden geçen 
süre

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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Boþaltma Valfinin Deðiþtirilmesi

Sökme

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

2. Delgi ve çekiç kullanarak, pimi (26) boþaltma sapýndan 
(25) çýkartýn.

3. Boþaltma sapýný (25) ve tabanýný (24) boþaltma valfinden 
(23) çekin.

4. Anahtar kullanarak boþaltma valfini (23) gevþetin 
ve manifolddan (15) sökün.

Yerleþtirme

NOT: Yeni boþaltma valfini monte etmeden önce, eski 
contanýn (23a) ve yuvanýn (23b) hala manifold içinde 
olmadýðýndan emin olun.

1. Boþaltma valfini (23) manifold (15) açýklýðýna vidalayýn.

2. Elle güvenli bir biçimde sýkýn. Bir anahtar kullanarak 
120 ila 130 in-lbs’a sýkýn.

3. Tabaný (24) boþaltma valfi (23) üzerine, ardýndan 
boþaltma sapýný (25) taban üzerine (24) itin.

4. Boþaltma sapýndaki (25) pimi (26) deðiþtirin. Gerekirse 
pimi yerine tamamen yerleþtirmek için bir çekiç kullanýn.

23a

23b

23
24

25

26
ti8384a
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Boþaltma Borusunun Sökülmesi/Deðiþtirilmesi 

FinishPro 390
Sökme

Manifolddan boþaltma borusunu (40) sökmek için :

1. Boþaltma borusunu (40) týrnaklý rakordan (20) kesin.

2. Týrnaklý rakoru (20) manifolddan sökün.

NOT: Manifoldu deðiþtiriyorsanýz ve mevcut týrnaklý rakoru (20) 
ve boþaltma borusunu (40) kullanacaksanýz, týrnaklý rakorun 
(20) ucunda arta kalan boþaltma borusunu keskin bir býçakla 
kesin.

Yerleþtirme

1. Týrnaklý rakoru (20) manifolda vidalayýn.

2. Boþaltma borusunu (40) týrnaklý rakorun (20) üzerine itin.

NOT: Boþaltma borusunu daha esnek ve týrnaklý rakora 
montajýný daha kolay hale getirebilmek için boþaltma 
boru ucunu (40) bir saç kurutma makinasýyla ýsýtýn veya 
ucu sýcak suda birkaç saniye bekletin.

FinishPro 395 
Sökme: Drenaj borusunu (55) filtre manifoldundan (15) 
çevirerek çýkartýn.

Montaj: Drenaj borusunu (55) filtre manifolduna (15) 
çevirerek takýn.

20

40

ti8333a

FinishPro 390 FinishPro 395 
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Motorun Deðiþtirilmesi
Kablo Þemasýna bakýn, sayfa 36.

FinishPro 390

Sökme

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

2. Pompayý (9) sökün. Volümetrik Pompanýn 
Deðiþtirilmesi, sayfa 13.

3. Tahrik karterini sökün, Tahrik Karterinin Deðiþtirilmesi, 
sayfa 15.

4. Ýki vidayý (6) ve manifoldu (15) sökün.

5. Tüm kablolarý karttan (33) sökün ve kontrol kartýný çýkartýn. 
Kontrol Kartýnýn Deðiþtirilmesi, FinishPro 390, Sökme, 
sayfa 19.

6. Topraklama kablosunu (G) motor yatak plakasýndan 
sökün.

7. Dört vidayý (6) ve motoru (1) kasadan (45) sökün.

Yerleþtirme

1. Yeni motoru (1) kasaya (45) dört vidayla (6) monte edin.

2. Manifoldu (15) iki vidayla (6) yerleþtirin.

3. Kontrol kartýný (33) üç vidayla (30) monte edin. 
Tüm kablolarý karta baðlayýn. Bakýnýz Kontrol Kartýnýn 
Deðiþtirilmesi, FinishPro 390, Yerleþtirme, 
sayfa 19 ve Kablo þemasý, sayfa 36.

4. Topraklama kablosunu (G) motora yeþil topraklama 
vidasýyla (31) baðlayýn.

5. Tahrik Karterini yerleþtirin. Tahrik Karterinin 
Deðiþtirilmesi, sayfa 15.

6. Pompayý (9) yerleþtirin. Volümetrik Pompanýn 
Deðiþtirilmesi, sayfa 13.

7. Kýlýfý (29) iki vidayla (30) yerleþtirin 
(sayfa 16’de yer alan çizime bakýn).

UYARI
Tahrik karterini sökerken (5) diþli grubunu (3) ve (2) 
düþürmeyin. Diþli grubu motor ön yatak plakasýna veya 
tahrik karterine baðlý kalabilir.

31
33

30

6

1
3

2

645

34

1

1 Bolca gres sürün

1

ti9260a



Motorun Deðiþtirilmesi

311916E 35

Motorun Deðiþtirilmesi
Kablo Þemasýna bakýn, sayfa 36.

FinishPro 395 

Sökme

1. Basýnç Tahliyesi, sayfa 7.

2. Pompayý (41) sökün; Volümetrik Pompanýn 
Deðiþtirilmesi, sayfa 13.

3. Tahrik karterini sökün (42); Tahrik Karterinin 
Deðiþtirilmesi, sayfa 15.

4. Vidalarý (12) kapaktan (50) sökün.

5. Tüm kablolarý karttan (49) sökün. Vidalarý (6) ve kartý 
çýkartýn. 

6. Vidalarý (47) ve kumanda kutusunu (48) sökün.

7. Vidalarý (47) ve manifoldu (15) sökün.

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

Yerleþtirme

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

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 þemasý için sayfa 
36’ye bakýn.

5. Tahrik Karterini yerleþtirin (42); Tahrik Karterinin 
Deðiþtirilmesi, sayfa 15.

6. Pompayý (41) yerleþtirin. Volümetrik Pompanýn 
Deðiþtirilmesi, sayfa 13.

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

48

12

50

49

6

47

15

47

47

54

59

ti9605a
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Kablo Þemasý
FinishPro 395 
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Capacitor
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Pressure
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Assembly
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Red (+)
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FinishPro 390
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120 Vac

120 Vac
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Dijital Gösterge
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To Compressor

ON/OFF
Switch

Power
Plug

Capacitor

Pressure Control
AssemblyFrom Motor

Replaceable Fuse

Black (-)

Red (+)

2X Yellow

FinishPro 390
240 Vac

Kondensatör

Motordan Basýnç Kumanda Donanýmý

Deðiþtirilebilir Sigorta

Kompresöre

ON/OFF (Açma/Kapatma)

Elektrik Fiþi

Kýrmýzý (+)

Siyah (-)2 x Sarý
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Notlar
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Teknik Bilgiler

Ölçüler

FinishPro 390 Modelleri FinishPro 395 Modelleri

Güç gereksinimleri 120 Vac, 50/60 Hz, 15A, 1 
fazlý

230 Vac, 50/60 Hz, 10A, 
1 fazlý

120 Vac, 50/60 Hz, 15A, 1 
fazlý

230 Vac, 50/60 Hz, 10A, 
1 fazlý

Max uç ölçüsü 0,020 0,021 0,021 0,023

Maks. malzeme debisi 
gpm (lpm)

43 gpm (1,6 lpm) 47 gpm (1,8 lpm) 47 gpm (1,8 lpm) 54 gpm (2,0 lpm)

Maksimum malzeme 
basýncý - Havasýz

2600 psi (180 bar) 2600 psi (180 bar) 3300 psi (228 bar) 2600 psi (180 bar)

Maksimum malzeme 
basýncý - AA 

2600 psi (180 bar) 2600 psi (180 bar) 2800 psi (193 bar) 2600 psi (180 bar)

Hava çýktýsýnýn 
atomizasyonu

3,2 cfm 2,9 cfm 3,2 cfm 2,9 cfm

Hava basýncý 35 psi (2,4 bar) 35 psi (2,4 bar) 35 psi (2,4 bar) 35 psi (2,4 bar)

Pompa motoru 5/8 HP DC 5/8 HP DC TEFC 7/8 HP DC TEFC 7/8 HP DC

Kompresör motoru 1,0 HP AC Endüksiyon 1,0 HP AC Endüksiyon 1,0 HP AC Endüksiyon 1,0 HP AC Endüksiyon

Malzeme hortumu 3/16 in. x 50-ft (mavi) 3/16 in. x 50-ft (mavi) 3/16 in. x 50-ft (mavi) 3/16 in. x 50-ft (mavi)

Hava hortumu 3/8 in. x 50-ft (açýk) 3/8 in. x 50-ft (açýk) 3/8 in. x 50-ft (açýk) 3/8 in. x 50-ft (açýk)

Tabanca G40 w RAC X meme G40 w RAC X meme G40 w RAC X meme G40 w RAC X meme

Islak parçalar çinko kaplamalý karbon çeliði, naylon, paslanmaz çelik, PTFE, asetal, krom kaplama, deri, UHMWPE, alüminyum, 
tungsten karbür

FinishPro 390 Modelleri FinishPro 395 Modelleri

Uzunluk 28 in. (71 cm) 28 in. (71 cm)
Geniþlik 22 in. (56 cm) 23 in. (58 cm)
Yükseklik 25 in. (64 cm) 32 in. (80 cm)

Aðýrlýk - çýplak 78 lb (43,6 kg) 96 lb (43,6 kg)
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Garanti
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.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE 
Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.

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

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.
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