SG2, SG3 Boya Tabancalarý

Türkçe

Modeller: 243011, 243012, 246506, 243238, 243382,
289843, 257359, 16W431, 16X214, 17J910, CAN011, CAN012

312836H
TR

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI. Basýnç Býrakma,
kullanmaya hazýrlama ve püskürtme talimatlarý için püskürtücü
talimatlarý el kitabýnýza bakýn. Bu talimatlarý saklayýn.
ti11562a

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 sembolü genel bir
uyarý anlamýna gelirken, tehlike iþareti prosedüre özgü riskleri belirtir. Bu Uyarýlarý daima göz önünde bulundurun. Ürüne özel
ilave uyarýlar, gerekli oldukça, bu kitapçýðýn ilgili bölümlerinde yer almaktadýr.

EKÝPMANIN YANLIÞ KULLANIM TEHLÝKESÝ

UYARILAR

Yanlýþ kullaným ölüme ya da ciddi yaralanmalara yol
açabilir.

Talimatlar/Parçalar

CÝLDE ENJEKSÝYON TEHLÝKESÝ
Tabancadan, hortumdaki deliklerden veya delinmiþ
parçalardan fýþkýran sývý, deriyi keserek içine nüfuz
eder. Bu sadece bir kesik olarak görünebilir, ancak bir uzvun
kesilmesine yol açabilecek ciddi bir yaralanmadýr. Derhal
cerrahi tedavi görün.
• Boya tabancasýný bir baþkasýna veya vücudunuzun
herhangi bir uzvuna doðrultmayýn.
• Elinizi püskürtme ucunun üzerine koymayýn.
• Sýzýntýlarýný elinizle, vücudunuzla, eldivenle ya da bez
parçalarýyla durdurmaya ya da yönünü deðiþtirmeye
çalýþmayýn.
• Boynuz ya da tetik muhafazasý olmadan püskürtme
yapmayýn.
• Püskürtme yapmadýðýnýz zamanlarda tetik kilidini
kapatýn.
• Püskürtme iþlemini bitirdiðinizde ve cihazýnýzda temizlik,
kontrol veya bakým yapmadan önce bu kýlavuzda yer
alan Basýnç Tahliye Prosedürünü uygulayýn.

YANGIN VE PATLAMA TEHLÝKESÝ
Çalýþma alanýndaki solvent ve boya buharý gibi
yanýcý buharlar alev alabilir veya patlayabilir. Yangýn
ve patlama tehlikesini engellemeye yardýmcý olmak için:
• Ekipmaný sadece iyi havalandýrýlmýþ alanlarda kullanýn.
• Pilot alevler, sigara, taþýnabilir elektrikli lambalar, yere
serilen naylon türü örtüler (potansiyel statik ark) gibi
ateþleme kaynaklarýný ortadan 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 ekipmanlarý topraklayýn.
Topraklama talimatlarýna bakýn.
• Sadece topraklanmýþ hortumlar kullanýn.
• Kovanýn içine tetikleme yaparken tabancayý topraklanmýþ
metal kovanýn kenarýna sýkýca tutun.
• Statik kývýlcým oluþursa veya elektrik çarpmasý
hissederseniz, çalýþmayý derhal durdurun. Sorunu
tanýmlayana ve giderene dek ekipmaný kullanmayýn.
• Çalýþma alanýnda saðlam bir yangýn söndürücü
bulundurun.

• Yorgun olduðunuzda veya uyuþturucu veya alkolün etkisi
altýndayken bu birimi kullanmayýn.

• En düþük deðere sahip sistem elemanýnýn maksimum
çalýþma basýncýný veya nominal ýsý deðerini aþmayýn.
Tüm ekipman el kýlavuzlarýnda yer alan Teknik Veriler’e
bakýn.
• Ekipmandaki ýslanan parçalarla uyumlu akýþkanlar ve
solventler kullanýn. Tüm ekipman el kýlavuzlarýnda 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.
• Ekipmaný günlük olarak kontrol edin. Aþýnmýþ veya
hasarlý parçalarý sadece orijinal Üreticinin yedek
parçalarýný kullanarak hemen onarýn veya deðiþtirin.
• Ekipman üzerinde deðiþiklik ya da modifikasyon
yapmayýn.
• Ekipmaný sadece tasarlandýðý amaç için kullanýn. Bilgi
için bayiinizi arayýn.
• Hortumlarý ve kablolarý kalabalýk yerlerin, keskin
kenarlarýn, hareketli parçalarýn ve sýcak yüzeylerin
uzaðýndan geçirin.
• Hortumlarý bükmeyin ve aþýrý kývýrmayýn ya da ekipmaný
çekmek için hortumlarý kullanmayýn.
• Çocuklarý ve hayvanlarý çalýþma alanýndan uzak tutun.
• Geçerli tüm güvenlik yönetmeliklerine uyun.
BASINÇ ALTINDAKÝ ALÜMÝNYUM PARÇA
TEHLÝKESÝ
1,1,1-trikloroetan, metilen klorür, diger halojene
hidrokarbon çözücüler ve basýnçla doldurulmus alüminyum
kutular içindekiler benzeri solvent içeren akýþkanlar (sývýlar)
kullanmayýn. Bu tür kullaným ciddi kimyasal reaksiyona ve
cihazýn delinmesine sebep olarak ölüme, ciddi yaralanmalara
ve maddi hasara yol açabilir.

KÝÞÝSEL KORUYUCU EKÝPMAN
Kendinizi yaralanmaya karþý korumak için, cihazý
kullanýrken, bakým yaparken veya cihazýn çalýþtýðý
yerlerde uygun koruyucu ekipman giymelisiniz. Bu ekipman,
aþaðýdakileri kapsar ancak bunlarla sýnýrlý deðildir:
• Koruyucu gözlük
• Akýþkan ve solvent üreticileri tarafýndan tavsiye edilen
giysi ve maske
• Eldiven
• Ýþitme korumasý (Kulaklýk)

Basýnç Boþaltma (Tahliye) Ýþlemi

Uç (26) ve Kelebeði (25) Tabancaya Monte
Etme

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

Elektriði KAPATIN ve püskürtücü basýnç kumandasýný en
düþük basýnç ayarýna getirin.
Tabancayý püskürtme kovasýna 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.

3.
4.

1. Ekipman yeni çalýþtýrýldýysa, basýncý
tahliye edin. Tetiði kilitleyin.
2. Kalem veya benzeri bir nesneyle contayý
(24) kelebeðin (25) arkasýna takýn.
Kelebeði (25) tabancanýn (1) uç tarafýna takýn.
Ucu (26) kelebeðe (25) takýn. Sabitleme somununu sýkýn.

Kullaným
Püskürtme
1.
2.
3.

Tabanca Tetiði Kilitli

Tetik kilidini açýn.
Ok þeklindeki ucun (26) ileriye doðru (püskürtme)
baktýðýndan emin olun.
Tabancayý yüzeyden yaklaþýk 12-inç (30 cm) mesafede
dik tutun. Önce tabancayý hareket ettirin, ardýndan
deneme deseni püskürtmek için tabancanýn tetiðini (3)
çekin.
Pompa basýncýný kaplama düzenli ve pürüzsüz oluncaya
kadar yavaþça artýrýn (daha fazla bilgi için püskürtücü
talimatlarý el kitabýna bakýn).

UYARI

4.

Ünite kapatýlýr veya gözetimsiz býrakýlýrsa,
yaralanmayý önlemek için tabancanýn tetiðini daima
kilitleyin.

Püskürtmeyi Hizalandýrma
UYARI

Tetik Kilitli

Tetik Açýk

(püskürtme yok)

(püskürt)

1. Basýncý tahliye edin. Tetiði kilitleyin.

2.

3.
ti11309a

ti11308a

Montaj
4.

UYARI
Püskürtücünün kapalý ve güç kaynaðýndan fiþi çýkarýlmýþ
olduðundan emin olun. Kullanýma hazýrlama ve püskürtme
talimatlarý için püskürtücü talimatlarý el kitabýnýza bakýn.

Tabancayý Püskürtücüye Baðlama
1.
2.

3.

Besleme hortumunu püskürtücü sývý çýkýþýna takýn.
Besleme hortumunun diðer ucunu tabanca fýrdöndüsüne
(5) takýn. Tüm baðlantýlarý iyice sýkýþtýrmak için iki anahtar
(biri fýrdöndü (5) üzerinde ve diðeri hortum üzerinde)
kullanýn.
Kullanýma hazýrlama talimatlarý için püskürtücü talimatlarý
el kitabýna bakýn.

Kelebek
(3) Yatay
(4) Dikey
sabitleme
somununu
gevþetin.
Yatay bir desen
püskürtmek için
kelebeði (25)
ti11564a
ti11563a
yatay konuma
getirin.
Dikey desen püskürtmek için kelebeði (25) dikey konuma
getirin.

Týkanýklýklarýn Temizlenmesi
UYARI
1.
2.

3.

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

Temizleme
Her çalýþmadan sonra tabancayý yýkayýn ve kuru bir yerde
saklayýn. Tabanca veya parçalarýný suda ya da temizleme
solventleri içinde býrakmayýn.

2
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Parçalar
33

*Kit 288817
A ve B serisi tabancalarý onarýr.

1c

1a

26

8

1a, bu üç A serisi
bileþenin yerine geçer.

10
32
Seri A

7
6

1b

1a

Seri B
4

3

23
22
24
ti15355a

5
Ref.
1

Parça
288817

Taným
KIT, onarým, tabanca
(1a, 1b, 1c içerir)
YUVA, valf
ÝÐNE, tabanca
131477 SOMUN, kilit
243639 TETÝK, onarým kiti
10, 32, 33 içerir
195495 KELEBEK, tetik
238817 KIT, fýrdöndü
195384 ADAPTÖR, tabanca giriþi (SG2)
288749 FÝLTRE, tabanca
CAN085 FÝLTRE, tabanca
179733 YUVA, ek bileziði 1
195395 KAPAK, uç

1a
1b
1c
3
4
5
6
7
8

Ref.
10
22
23

Miktar
1
1
1
1

24
26
32
33

1
1
1
1
1
1
1

Parça
115484
113409
195393
195788
195920
115485
195389
177538
131476

 Deðiþtirilmesi gereken Tehlike etiketleri, levhalarý ve kartlarý
ücretsiz olarak alýnabilir.
 Arýza süresini azaltmak için, bu parçalarý el altýnda
bulundurun

Ref.
24
24

ti11739a

24

26

25

26

25

ti11561a

UÇ, püskürtme 515, RAC X

26
24

25

312836H

Miktar
2
1
1
1
1
1
1
1
1

RAC 5

TRU

25

Taným
PÝM, aktüatör
TUTUCU, kelebek
KOL, tabanca (SG2)
KOL, tabanca (SG3, SG3-E)
KOL, tabanca (SG3-A)
HALKA CONTA
KOVAN, akýþkan
SAPLAMA, tetik
SOMUN, kilit, altýgen

26

Parça
243004
CAN004
243281
246453
237859
CAN001
243161
246215
TRU515
CAN515
286515
LTX515
TRU517
CAN517
262515

Taným
Tekli Conta™, TRU (2 paket)
Tekli Conta™, TRU (2 paket)
Tekli Conta™, RAC 5 (5 paket)
Tekli Conta™, RAC X (5 paket)
KELEBEK, TRU
KELEBEK, TRU
KELEBEK, RAC 5
KELEBEK, RAC X
UÇ, püskürtme 515, TRU
UÇ, püskürtme 515, TRU
UÇ, püskürtme 515, RAC 5
UÇ, püskürtme 515, RAC X
UÇ, püskürtme 517, TRU
UÇ, püskürtme 517, TRU
UÇ, püskürtme 515, RAC 5

Miktar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ti8505b

3

Bakým

Onarým
Ýðneyi Deðiþtirme

UYARI

1

Tabancada herhangi bir bakým yapmadan önce, bu el kitabýnýn ön
kapaðýndaki tüm uyarýlarý okuyun ve basýncý tahliye edin.

a

15b

Filtrenin (6) Temizlenmesi/Deðiþtirilmesi

17
15a

1. Basýncý tahliye edin. Tetik kilidini kapatýn
16

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

Tabancadan fýrdöndüdeki (5) sývý hortumunu ayýrýn.
Kelebek tespit somunundan (22) tetik kelebeðini (4) ayýrýn.
Tabanca kolunu (23) tabancadan (1) sökün.
Filtreyi (6) kolun (23) üstünden çýkarýn.
Filtreyi (6) temizleyin. Aþýrý birikintiyi gevþetip çýkarmak için
yumuþak bir fýrça kullanýn.
Temiz filtreyi (6) kola (23) takýn.
Kolu (23) tekrar tabancaya (1) takýn. Emniyetli bir þekilde sýkýn.
Tetik kelebeðini (4) tekrar kelebek tesbit somununa (22) baðlayýn.

ti11311b

UYARI

Fransýzca - 312831

Estonyaca - 312845

Ýspanyolca - 312832

Latviyaca - 312846

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hollandaca - 312833

Litvanyaca - 312847

8.

Almanca - 312834

Lehçe - 312848

Ýtalyanca - 312835

Macarca - 312849

Çevrilmiþ El Kitaplarý

Türkçe - 312836

Çekçe - 312850

Yunanca - 312837

Slovakça - 312851

Hýrvatça - 312838

Slovence - 312852

Portekizce - 312839

Romence - 312853

Danca - 312840

Bulgarca - 312854

Fince - 312841

Çince - 312855

Ýsveççe - 312842

Japonca - 312856

Norveççe - 312843

Korece - 312857

Rusça - 312844
Çevrilen el kitaplarý distribütörden veya www.graco.com
adresinden istenebilir.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Basýncý tahliye edin. Tetiði kilitleyin.
Ucu (26) ve kelebeði (25) tabancadan (1) sökün.
Tabancadan fýrdöndüdeki (5) sývý hortumunu ayýrýn.
Yayýcýyý gevþetirken tetiði sýkýn.
Tespit somunu ve uç kapaðýný çýkarýn.
Ýðneyi hafifçe vurarak dýþarý çýkarýn.
Tabancanýn iç geçiþlerini temizlemek için yumuþak bir fýrça
kullanýn.
Silikonlu olmayan gres kullanarak yeni iðnenin halka contalarýný
yaðlayýn.
Yeni iðneyi (15b) tabancanýn önünden geçirin.
Uç kapaðý ve tespit somununu gevþekçe takýn.
Ýðne yuvasý (15a) için, diþlilere orta güçte (mavi) diþli contasý
uygulayýn.
Ýðne yuvasýný takarken tetiði sýkýn. 26-32 ft-lb (35-43 N•m) ile sýkýn.
Tabancayý aðýzlýðý yukarý bakacak þekilde tutun.
Tetiði kilitleyin.
Tespit somununu (a) tetiðin (3) hafifçe yukarý kalktýðýný görünceye
veya hissedinceye kadar saat yönünde çevirin.
Tespit somununu (a) saat yönü tersine 3/4 tur çevirin.
NOT: Ýðne doðru þekilde ayarlandýðýnda, tetik serbestçe hareket
eder.
Akýþkan hortumunu baðlayýn. Ucu (26) ve kelebeði (25) yerleþtirin.
Püskürtücüyü kullanýma hazýrlayýn. Püskürtücü talimatlarý el
kitabýna bakýn.
Tabancadan sývý akýncaya kadar tabancayý kovaya tetikleyin.
Tetiði (3) býrakýn. Sývý akýþý hemen durmalýdýr.
Tetiði kilitleyin.
Tabancayý kovaya yöneltin. Tabancanýn tetiðine basýn. Sývý
akmamalýdýr.
Tabanca adým 19 ve/veya 21 testlerinde baþarýsýz olursa, basýncý
tahliye edin ve hortumu çýkarýn. Ýðneyi tekrar ayarlayýn. Testleri
yineleyin.

Teknik Veriler
Maksimum çalýþma basýncý
3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)
Akýþkan deliði ölçüsü
0.125 inç (3.18 mm)
Aðýrlýk (uç ve kelebekli olarak) 550 g
22 ons (630 g)
Giriþ
Maksimum malzeme sýcaklýðý
120 F (49C)
Islanan Parçalar
Paslanmaz çelik, poliüretan, naylon, alüminyum, tungsten karpit, pirinç
*Gürültü Seviyesi: Ses gücü
87 dBa
Ses Basýncý
78 dBa
ISO 3744'e göre 3000 psi'de (207 bar, 20.7 MPa) 517 ucundan özel 1.36 yerçekiminde su bazlý boya püskürtülerek 1 m'de (3.1 ft) ölçülmüþtür
Garanti bilgilerinin tamamý için yerel Graco distribütörünüzle irtibata geçin, Graco müþteri hizmetlerini arayýn:
1-800-690-2894 ya da web sitemizi ziyaret edin: www.graco.com.
Bu belgede yer alan tüm yazýlý ve görsel veriler, basýldýðý sýrada mevcut olan en son ürün bilgilerini yansýtma
ktadýr. Graco önceden haber vermeksizin, herhangi bir zamanda deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar.
Patent bilgileri için bkz. www.graco.com/patents.
Orijinal talimatlarýn çevirisi. This manual contains Turkish. MM 312830
Graco Merkezi: Minneapolis
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