
- Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için. Yalnızca profesyonel 
kullanım için.- 

Model: 288513, 289604

Maksimum Çalýþma Basýncý: 4000 psi (280 bar, 28 MPa)
Maksimum Hava Çalýþma Basýncý: 100 psi (7 bar, 0.7 MPa)

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

Talimatlar/Parçalar

G40 Hava Destekli Boya 
Püskürtme Tabancasý
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Uyarilar
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.

UYARILAR
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.
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.
CÝHAZIN HATALI KULLANIMININ YARATACAÐI TEHLÝKELER
Cihazýn hatalý kullanýmý ciddi yaralanmalara ve ölüme yol açabilir.
• 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 yüzey-

lerden uzak tutun. 
• Hortumlarý aþýrý bükmeyin veya cihazý çekmek için hortumlarý kullanmayýn.
• Çocuklarý ve hayvanlarý çalýþma alanýndan uzak tutun.
• Tüm ilgili emniyet mevzuatýna uyun.
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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

UYARILAR
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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. Tetiði kilitleyin. Elektriði KAPATIN ve basýnç kumandasýný en 

düþük basýnç seviyesine getirin.
2. Tetik kilidini açýn. 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

Tabancanýn kullanýlmadýðý zamanlarda yaralanmalara engel olmak 
için, cihaz kapatýldýðýnda veya cihazýn yanýndan ayrýlacaksanýz daima 
tetiði kilitleyin.

Montaj

Makinenin kapatýldýðýndan ve fiþinin güç kaynaðýndan çekildiðinden ve 
tetiðin kilitli olduðundan emin olun. Devir-daim ve boya püskürtme 
talimatlarý için makinenin talimat kitapçýðýna bakýn.

Tabancayý Cihaza Baðlayýn

1. Hava giriþ baðlantýsýný (17) ve sývý giriþ 
baðlantýsýný (25) tabancaya baðlayýn. 

2. Hava-Destekli boya püskürtme için, önce 
siyah, sargýlý, hava tedarik hortumunu (a) 
tabanca hava giriþ baðlantýsýna (17) 
baðlayýn.
NOT: Tabancayý boya püskürtmede ilk kez 
kullandýðýnýzda siyah hava hortumunu 
istenen uzunluða kesmeniz gerekecektir.

3. Mavi sývý tedarik hortumunu (b) tabanca sývý 
giriþ baðlantýsýna (25) baðlayýn.

4. Hava ve sývý tedarik hortumlarýnýn diðer 
uçlarýný boya püskürtme cihazýna baðlayýn. 
Tüm baðlantýlarý emniyetli bir biçimde sýkmak 
için iki anahtar kullanýn. (311905 nolu makine 
kullanma kitapçýðýnda yer alan cihaz kurulum 
talimatlarýna bakýn.)

Uç (33) ve Muhafazanýn (6) Tabancaya 
Yerleþtirilmesi

1. Eðer cihaz kýsa bir süre önce kullanýldýysa, basýncý tahliye edin.
2. Yatak karterini (6b) 

muhafazaya (6) yerleþtirin.
3. Ucu (33) yerleþtirin.
4. Contayý (33b) yatak (35a) 

üzerine yerleþtirin ve yatak 
karterine (25) yerleþtirin. Su 
bazlý malzemeler için siyah 
conta, solvent bazlý malzemeler için portakal renkli conta kullanýn.

5. Muhafazayý (6) tabancanýn ucuna yerleþtirin. Elle sýkýn.

Eðer tabancanýn ön kýsmýndan sývý sýzdýðýný farkederseniz, yataðý (33a) 
deðiþtirin ve/veya muhafaza somununu yeniden sýkýn.

Kullaným
Not: Aþaðýdaki talimatlar Graco FinishPro Boya Püskürtme 
Makinelerinde kullanýlan tabancalar içindir. 311905 nolu makine 
talimat kitapçýðýna bakýn. Eðer farklý bir makine kullanýyorsanýz, 
makinenizin talimat kitapçýðýna bakýn.

Eðer FinishPro™ 390 Model Boya Püskürtme Makinesi 
kullanýyorsanýz, hava regülasyonu sadece tabancada yapýlmaktadýr. 

FinishPro™ 395 Model Boya Püskürtme Makineleri makinede ilave 

hava regülasyon imkaný saðlar.

1. Tabanca tetiðini (1a) çözün.
2. Ok biçimindeki ucun (33) ileriye (püskürtme) dönük olduðundan 

emin olun.
3. Tabancayý dik olarak ve yüzeyden yaklaþýk 12 in. (304 mm) 

mesafede tutun. Önce tabancayý hareket ettirin, ardýndan test 
deseni püskürtmek için tabancanýn tetiðini (3) çekin.

4. Tabancayý daima yüzeye dik tutunuz. Tabancayla yay 
çizmeyiniz. Aksi takdirde sývý kaplamasý düzensiz olur. Homojen 
boyama için, boyanan cisim boyunca %50 üstüste gelecek 
þekilde eþit düzgün geçiþler yapýn.

Tetik Kilitli Tetik Açýk

ti6581a ti6582a

(püskürtün)(püskürtmeyin)

17

25

ti9444a

a

17

ti9022a

b

25

33a

6

33

6b

33b

ti8249a
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Týkanýklýðýn Temizlenmesi

1. Basýnç Tahliyesi yapýn. Tetiði (1a) kilitleyin.
2. Memeyi (33) 180° döndürün. Tetiði (1a) açýn. Týkanýklýðý 

temizlemek için tabancayý kovaya veya yere doðru tetikleyin.
3. Tetiði klitleyin (1a). Memeyi (33) püskürtme konumuna 180° geri 

çevirin.

Boya püskürtme
Boya Püskürtme Makinenizin talimat kitapçýðýna bakýn. Aþaðýdaki 
talimatlar Graco FinishPro Boya Püskürtme Makinelerinde kullanýlan 

tabancalar içindir.

Hava-Destekli Boya Püskürtme
1. Püskürtme makinesi fonksiyon seçim anahtarýný AIRLESS 

püskürtme konumuna getirin.
2. Tabanca hava basýnç regülatörünü sonuna kadar açýn.
3. 311905 nolu makine kullanma kitapçýðýnda belirtildiði þekilde 

aþaðýdaki devir-daim talimatlarýný uygulayarak pompayý 
devir-daim ettirin.

4. Makine sývý basýnç kumandasýný en yüksek seviyeye getirin.
5. Tetik kilidini (1a) açýn. Tabancayý tetiklerken, püskürtme 

deseninde kuyruk oluþmaya baþlayýncaya kadar makine sývý 
basýncýný düþürün.

6. Tabancayý tetiklemeyi durdurun.
7. Makine ayar anahtarýný AA (Hava Destekli) püskürtmeye getirin.
8. Tabancayý tetikleyin. Püskürtme yaparken tabanca hava basýnç 

regülatörünü kuyruk oluþumu yokoluncaya kadar arttýrýn.
9. Tabanca hava regülatörünü püskürtme deseninde ince ayar 

yapmak için kullanýn.

Havasýz Boya Püskürtme
1. Püskürtme makinesi fonksiyon seçim anahtarýný AIRLESS 

püskürtme konumuna getirin.
2. 311905 nolu makine kullanma kitapçýðýnda belirtildiði þekilde 

aþaðýdaki devir-daim talimatlarýný uygulayarak pompayý 
devir-daim ettirin.

3. Makine basýnç ayarý en düþük noktadayken püskürtmeye 
baþlayýn.

4. Test þekli püskürtün. Aðýr kenarlar oluþmadan düzenli bir 
püskürtme deseni elde edene kadar makine basýncýný yavaþça 
arttýrýn. Basýnç ayarý tek baþýna aðýr kenarlarý ortadan 
kaldýrmazsa daha küçük meme ölçüsü kullanýn.

Not: Düzensiz bir püskürtme deseni 
oluþuyorsa, hava deliklerini solvent ve bir 
yumuþak fýrça veya kürdanla temizleyin. Hava 
baþlýðýnýn deliklerini temizlemek için metal 
aletler kullanmayýn çünkü bu aletler delikleri 
çizebilir. Çizikler püskürtme desenini bozabilir.

Bakým

Tabancaya bakým yapmadan önce, bu kitapçýðýn ön kapaðýnda yer 
alan tüm uyarýlarý okuyun ve basýncý tahliye edin, sayfa 4.

Günlük Bakým

Her vardiyadan sonra tabancayý su/solventle temizleyin ve kuru bir 
yerde saklayýn.

Tabancayý veya herhangi bir parçayý su veya temizleme solventi içine 
batýrmayýn.
• Temizleme sýrasýnda tabancayý yukarý doðru doðrultmayýn.
• Solvente daldýrýlmýþ bir bezle tabancayý temizlemeden önce bezi 

sýkarak fazla solventi süzün.
• Tabancanýn hava kanallarýnda kalan solvent boya katýnda kalite 

kaybýna yol açabilir. Temizleme sýrasýnda tabancanýn hava 
kanallarýna solventin girmesine neden olabilecek yöntemden 
kaçýnýn.

Temizleme

• Renkleri deðiþtirirken, tabancayý depoya kaldýrmadan ve 
onarmadan önce tabancayý temizleyin.

• Olabilecek en düþük basýnçta temizleyin. Konektörlerde sýzýntý olup 
olmadýðýný kontrol edin ve gerekirse konektörleri sýkýn.

• Makinede kullanýlan sývýya ve makinenin ýslak parçalarýna uygun 
sývýyla temizleyin.

1. Basýncý tahliye edin, sayfa 4. Makinenin fiþini prizden çýkartýn.
2. Ucu (33) ve muhafazayý (6) sökün.
3. Siyah hava tedarik hortumunu tabancadan sökün.
4. Makinenin sifon boru setini boyadan çýkartýn ve temizleme sývýsý 

içine yerleþtirin. 311905 nolu makine kullanma kitapçýðýnda yer 
alan Temizleme talimatlarýna bakýn.

5. Boya püskürtme makinesini fiþe takýn. Makine fonksiyon seçim 
anahtarýný AIRLESS’e ayarlayýn.

6. Basýncý yavaþça arttýrýn. Tabancayý topraklanmýþ metal bir kaba 
aþaðý doðru tutun. Tabancanýn tetiðini çekin ve tüm sývý kalýntýlarý 
tabanca kanallarýndan çýkartýlana kadar tabancayý solventle 
temizleyin.

7. Makine fonksiyon seçim anahtarýný OFF konumuna getirin.
8. Basýnç Tahliyesi, sayfa 4.
9. Sývý tedarik hortumunu tabancadan sökün.
10. Temizlemek için difüzörü (5) sökmek gerekirse, tabanca aletiyle 

(30) difüzörü çýkartýrken tabancayý tetikleyin.
11. Yumuþak kýllý bir fýrçanýn yumuþak ucunu uygun solvente daldýrýn. 

Fýrça kýllarýný sürekli solventle ýslatmayýn ve tel fýrça 
kullanmayýn.

12. Tabancayý aþaðý doðru tutarken, tabancanýn ön kýsmýný yumuþak 
kýllý fýrça ve solventle temizleyin.

13. Ucu (33) ve muhafazayý (6) yumuþak kýllý bir fýrçayla fýrçalayýn. 
Hava baþlýk deliklerini temizlerken, kritik yüzeylere hasar 
vermemek için kürdan gibi yumuþak bir alet kullanýn. Deliðin 
temiz olduðundan emin olmak için püskürtme ucundan hava 
üfleyin.

14. Eðer difüzör (5) çýkarýlmýþsa, tabanca aletiyle (30) difüzörü 
yeniden takarken tabancayý tetikleyin. Ýyi bir sýzdýrmazlýk elde 
etmek için difüzörü emniyetlice sýkýn. 155-165 in-lb 
(18-19 N•m)’ye torklayýn. Eðer uygun bir biçimde sýkýlýrsa, 
flanþ tabancanýn dibine yerleþecektir.

15. Ucu (33) ve kelebeði (6) tabancaya monte edin, sayfa 4.
16. Solventle ýslatýlmýþ yumuþak bir bez kullanarak tabancanýn dýþýný 

silin.

TI8792a
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17. Temizlikten sonra, 111265 nolu 
yaðla aþaðýdaki parçalarý her 
hafta yaðlayýn.
• Tetik mil pimi (A)
• Tetiðin tabancaya temas eden 

her iki yaný (B)
• Tetik arkasýndaki sývý iðne 

mili (C)

Filtrenin (24) 
Temizlenmesi/Deðiþtirilmesi

1. Basýnç tahliyesi yapýn, sayfa 4. Tetiði (1a) kilitleyin.
2. Sývý giriþ baðlantýsýný (25) çevirerek çýkartýn.
3. Sýralý sývý filtresini (24) sökün.
4. Filtreyi yumuþak bir fýrça ve uygun bir solventle temizleyin. Filtreyi 

kontrol edin ve hasarlýysa deðiþtirin.
5. Sýralý sývý filtresini (24) sývý boru (16) tabanýna yerleþtirin.
6. Sývý giriþ baðlantýsýný (25) borunun tabanýna çevirerek takýn. 

175-185 in-lb (20-21 N•m)’ya torklayýn.

Tamirat

Yatak Onarýmý

Karbür Yatak Onarým Kitini – 249456 kullanýn. En iyi sonucu elde 
etmek için kit içinde bulunan tüm yeni parçalarý kullanýn.

1. Basýncý tahliye edin, sayfa 4. Sývý ve hava hortumlarýný 
tabancadan sökün.

2. Muhafazayý (6) ve püskürtme ucunu (33) çýkartýn.
3. Tabanca aletiyle (30) difüzörü (5) tabanca gövdesinden (1) 

çevirerek çýkartýrken yataktan iðne karterini sökmek için 
tabancayý tetikleyin.

4. Mevcut halka contalarý (5e, 5f, ve 6a) kontrol edin. Halka 
contalarý difüzör karterinden (5a) dikkatle çýkartýn, ve gerekirse 
deðiþtirin.

5. Yatak somununu (5d), yataðý (5c) ve yatak contasýný (5b) 
7/32 inç. altý köþeli anahtar kullanarak çýkartýn.

6. Yataðý (5c) ve yatak contasýný (5b) kontrol edin ve gerekirse 
deðiþtirin.

7. Yatak contasýný (5b) yataðý (5c) ve yatak somununu (5d) yeniden 
yerleþtirin. 45-50 in-lb (5.0-5.6 N•m)’ye torklayýn. Somunu aþýrý 
sýkmamaya dikkat edin.

• Karbür yataðý (5c) yeniden yerleþtirirken yataðýn konik ucu 
tabanca ucunu iþaret etmelidir.

Ýðne Onarýmý (2)

1. Basýncý tahliye edin, sayfa 4. Difüzörü (5) sökün, bakýnýz Yatak 
Onarýmý, sayfa 6.

2. Tetik mili pim somununu (14), mil 
pimini (13), ve tetiði (3) tabanca 
aleti (30) ve somun anahtarý (29) 
kullanarak çýkartýn.

3. Sývý iðne grubunu (2) 
somun anahtarý (29) 
kullanarak 
tabancanýn ön 
kýsmýndan sökün. 
Eðer iðne eðilmiþ 
veya hasarlýysa, veya 
salmastra aþýnmýþsa 
veya sýzdýrýyorsa, tüm 
iðne grubunu 
deðiþtirin. Deðiþtirme gerekiyorsa halka contayý (2a) 
çýkardýðýnýzdan emin olun çünkü conta tabanca gövdesine 
yapýþabilir.

Hava Valfinin Onarýmý (8)

1. Yay kapaðýný (11) tabanca gövdesinin (1) arka kýsmýndan 
tabanca aletini (30) kullanarak çýkartýn. Ýki yayý (15 ve 19), þaftý 
(9), ve yataðý (10) sökün.

2. Hava valf grubunu (8) tabancanýn arka kýsmýndan dýþarý itin.
3. Tabanca gövdesindeki (1) u-kupeli (7) inceleyin. Eðer u-kupel 

aþýnmýþsa veya sýzdýrýyorsa, u-kupeli tabanca gövdesinin ön 
kýsmýndan kama kullanarak dikkatle çýkartýn.

B
C

A

ti8835a

ti6574a

13

3
14

2a

2

29

ti6575a

ti6577a
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9

11

15

19

8
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Sývý Borusunun Deðiþtirilmesi (16)

1. Hava giriþ baðlantýsýný (17) 
tabanca aletini (30) kullanarak 
çýkartýn ve vidayý (20) 3/16 in. 
altýgen anahtar kullanarak sökün.

2. Sývý giriþ baðlantýsýný (25) 
çevirerek çýkartýn. Sýralý sývý 
filtresini (24) sökün ve temizleyin 
veya deðiþtirin.

3. Sývý boru konektörünü (16a) sývý 
giriþinden çevirerek çýkartýn. 
Contayý (22) dikkatle çýkartýn.

Düz Uç Dönüþtürme Kiti (Ýsteðe 
baðlý)

Düz Uç Dönüþtürme Kiti AAM Düz 
Uçlarýn bu tabancayla kullanýlmasýna 
izin verir. Sipariþ için parça numarasý 
288514.

Tekrar Monte Etme
1. Boru contasýný (22) tabancaya yerleþtirin. Sývý boru konektörünü 

(16a) tabancanýn sývý giriþine elle sýkýn. Hava giriþ baðlantýsý (17) 
ve vidayý (20) elle sýkýn. Sývý boru konektörünü 150-160 in-lb 
(17-18 N•m)’ye torklayýn. Hava giriþ baðlantýsýný 175-185 in-lb 
(20-21 N•m)’ye torklayýn. Sývý boru kelepçe vidasýný 50-60 in-lb 
(6-7 N•m)’ye torklayýn.

2. Sýralý sývý filtresini (24) sývý borusunun (16) tabanýna yerleþtirin. 
Sývý giriþ baðlantýsýný (25) borunun tabanýna vidalayýn. 
175-185 in-lb (20-21 N•m)’ye torklayýn.

3. Yeni u-kupeli (7) conta yerleþtirme aleti (28) üzerine u-kupel 
dudaklarý alete dönük þekilde yerleþtirin. Tam bir kavrama 
hissedene kadar u-kupeli tabancanýn arka kýsmýna itin.

4. Hava valf grubunun (8) ön kýsmýný yaðlayýn. Hava valf grubunu 
u-kupelden (7) geçirerek gidebildiði kadar tabancanýn gerisine 
nazikçe kaydýrýn. U-kupele hasar vermemeye dikkat edin.

5. Yataðý (10) mil (9) üzerine kaydýrýn. Yataðýn konik ucunun milin 
kalýn ucuna doðru olduðundan emin olun. Mil (9) ve yataðý (10) 
hava valfinin (8) içine dikkatle yerleþtirin.

6. Ýki yayý (15 ve 19) yerleþtirin. Yay kapaðýný (11) tabanca 
gövdesinin arkasýna vidalayýn. 175-185 in-lb (20-21 N•m)’ye 
torklayýn.

7. Salmastranýn kaydýðý yerlerde iðne grup halka contalarýný ve mili 
hafifçe yaðlayýn. Halka contanýn (2a) tabanca gövdesinde (1) 
yerinde olduðundan emin olun.

8. Sývý iðne grubunu (2) tabancanýn önüne yerleþtirin. Sývý iðne 
grubunu tabanca gövdesine (1) vidalamak için somun anahtarýný 
(29) kullanýn ve 50-60 in-lb (6-7 N•m)’ye torklayýn.

9. Tetiði (3), mil pimini (13), ve somunu (14) yerleþtirin. Düþük 
kuvvette diþ sabitleyici kullanýn ve sývý iðne grubunun (2) pirinç 
parçasýnýn tetiðin arkasýnda olduðundan emin olun. Tetiðin pime 
temas ettiði mil piminin her iki yanýný yaðlayýn ve tetiðin tabanca 
gövdesine temas ettiði tabancanýn her iki yanýndaki düðmeyi 
yaðlayýn. Somunu 20-30 in-lb (2-3 N•m)’ye torklayýn.

10. Tabanca aletini kullanarak (30) difüzör grubunu (5) tabanca 
gövdesine (1) vidalarken iðneyi geriye çekmek için tabancayý 
tetikleyin. 155-165 in-lb (18-19 N•m)’ye torklayýn. Eðer uygun bir 
biçimde sýkýlýrsa, flanþ tabancanýn dibine yerleþecektir.

11. Muhafazayý (6) ve püskürtme ucunu (33) takýn, sayfa 4.

ti6573a

22

16a

16

17

20
24

25

TI6578A

7

28

Hafifçe yaðlayýn.

Dudaklar tabanca 
gövdesinden dýþarý 
dönüktür.

3

8

38

29

2

2a

1

ti6575a
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Parçalar

▲ Yedek Tehlike ve Ýkaz Levhalarý, etiketler ve kartlar ücretsiz temin 
edilebilir.
* Ýðne/Yatak Onarým Kiti 255160 içinde mevcuttur (ayrýca satýn alýn)
† RAC Kiti 288839 Dahil
*Seal Tamir Kiti 249422 (ayrı olarak satın alma) dahil
‡ Filtre onun yerine bir mühür gibi kullanmak için 162863 kaldırmak 
istiyorsanız.
**246453 RAC X Keçe Takımı (Standart) dahil
**248936 RAC X Keçe Takımı (Solvent) dahil

25

24
20

17

3
14

1a

1

16

22

2a2

33 9
10

19

11
15

84
7

6

6a

6b
33a

5a 5f

5e
5b

5c 5d

13

ti7203d

33b

36
28

30

29

12
24a

Ref. Part No. Description Qty.
1 BODY, gun, assy 1
1a 249423 SAFETY, trigger 1
2◆ NEEDLE, assy; 3/32 carbide ball;

includes item 2a
1

2a* 110004 PACKING, o-ring; PTFE 1
3 249585 KIT, trigger, repair, includes 13 and 14 1
4 15G713 NUT, air plug 1
5 249877 DIFFUSER, assy, RAC 1
5a DIFFUSER, housing 1
5b◆ GASKET, seat; nylon 1
5c◆ SEAT; carbide 1
5d◆ NUT, seat 1
5e* 111457 PACKING, o-ring, seat; PTFE 1
5f* 109450 PACKING, o-ring; PTFE 1
6 288839 GUARD, RAC 1
6a* 109213 PACKING, o-ring, PTFE 1
7* 188493 PACKING, u-cup, gun; UHMWPE 1
8* VALVE, air, assy 1
9 15F193 SHAFT, fluid spring 1
10 15F194 SEAT, spring 1
11 15F195 CAP, spring 1
12 288715 VALVE, swivel with hose fitting 1
13 15F739 PIN, pivot 1
14 15F740 PIN, pivot, nut 1
15 114069 SPRING, compression 1
16 249136 TUBE, assy 1
17 15F202 FITTING, air inlet 1

19 115141 SPRING, compression 1
20 119996 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x 3/8 in. (10 mm) 1
22* 115133 GASKET, tube, acetal 1
24 224453 FILTER 1
24a‡ 162863 GASKET, non-metallic (sold separately)
25 15F186 FITTING, fluid inlet 1
28* TOOL, installation; seal 1
29 117642 TOOL, nut driver 1
30 15F446 TOOL, gun 1
31▲ 222385 CARD, warning (not shown) 1
32▲ 172479 TAG, warning (not shown) 1
33 FFT210 SPRAY TIP (288513) 1

FFA210 SPRAY TIP (289604) 1
33a** SEAT, gasket 1
33b** SEAL 1
35† 15J770 HOUSING, cylinder 1
36 239663 SWIVEL 1

Ref. Part No. Description Qty.
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Teknik Bilgiler

*Tüm deðerler 20 psi’da (140 kPa, 1.4 bar) ve 100 psi’da (0.7 kPa, 7 bar) fan valfi tamamen kapalýyken, (tam fan 
ölçüsü) ve varsayýlan kullanýcý konumunda alýndý. Ses Gücü ISO 9614-2’ye göre test edildi.

Maksimum Akýþkan Çalýþma Basýncý  . . . . . . . . . 4000 psi (28 MPa, 280 bar)
Maksimum Hava Çalýþma Basýncý  . . . . . . . . . . . 100 psi (0.7 MPa, 7 bar)
Maksimum Sývý Çalýþma Sýcaklýðý . . . . . . . . . . . . 110°F (43°C)
Sývý Giriþi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4-18 npsm
Hava Giriþi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 18 npsm
Tabanca Aðýrlýðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 oz (450 gram)
Ses Basýncý*: 20 psi (140 kPa, 1.4 bar)  . . . . . . . 66.9 dB(A)
Ses Basýncý*: 100 psi (0.7 kPa, 7 bar)  . . . . . . . . 80.0 dB(A)
Ses Gücü*: 20 psi (140 kPa, 1.4 bar) . . . . . . . . . 76.8 dB(A)
Ses Gücü*: 100 psi (0.7 kPa, 7 bar) . . . . . . . . . . 89.9 dB(A)
Islak Parçalar: Paslanmaz Çelik, Karbür, Ultra Yüksek Moleküler Aðýrlýða Sahip 
Polietilen, Asetal, PTFE, Naylon, Flouroelastomer
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Graco Standard Warranty
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.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

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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