Talimatlar/Parçalar

G40 Hava Destekli Boya
Püskürtme Tabancasý

333188C
TR

Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulaması 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.
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Uyarılar

Uyarılar
Aşağıdaki uyarılar bu ekipmanın kurulumu, kullanımı, topraklanması, bakımı ve onarımı ile ilgilidir. Ünlem işareti
sembolü genel bir uyarı anlamına gelirken, tehlike sembolleri prosedüre özgü riskleri belirtir. Bu kılavuzun metin
bölümlerinde veya uyarı etiketlerinde bu sembolleri gördüğünüzde buradaki Uyarılara başvurun. Bu kılavuz
genelinde, uygun yerlerde, bu bölümde ele alınmayan ürüne özgü tehlike sembolleri ve uyarılar görülebilir.

UYARI
WARNING
WARNING
CİLDE ENJEKSİYON TEHLİKESİ
Tabancadan, hortumdaki kaçaklardan veya delinmiş bileşenlerden çıkan yüksek basınçlı sıvılar cildin
içine işleyebilir. Sadece bir kesik gibi görünebilir, ancak uzuvların kesilmesine yol açabilecek ciddi bir
yaralanmadır. Derhal cerrahi tedavi görün.
• Uç koruması ya da tetik koruması takılı olmadan püskürtme yapmayın.
• Püskürtme yapmadığınız zamanlarda tetik kilidini devreye alın.
• Tabancayı herhangi bir kişiye veya vücut uzvuna doğrultmayın.
• Elinizi püskürtme ucunun üzerine koymayın.
• Sızıntılarını elinizle, vücudunuzla, eldivenle ya da bez parçalarıyla durdurmaya ya da yönünü
değiştirmeye çalışmayın.
• Püskürtme işlemini bıraktığınızda ve ekipmanı temizlemeden, kontrol etmeden veya servisini
yapmadan önce Basınç Tahliye Prosedürü'nü uygulayın.
• Ekipmanı çalıştırmadan önce tüm sıvı bağlantılarını sıkın.
• Hortumları ve kaplinleri her gün kontrol edin. Aşınmış ya da hasarlı parçaları derhal değiştirin.
YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ
Çalışma alanındaki solvent ve boya buharı gibi alev alıcı dumanlar tutuşabilir veya patlayabilir. Yangın
ve patlamaları önlemeye yardımcı olması için:
• Ekipmanı yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
• Pilot alevi, sigara, taşınabilir elektrikli lambalar ve yere serilen naylon türü örtüler (potansiyel statik
ark) gibi tüm tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırın.
• Çalışma alanını solvent, paçavra ve benzin dahil her tür döküntü maddeden temizleyin.
• Ortamda alev alıcı dumanlar varken güç kablolarını prize takmayın/prizden çıkarmayın ya da cihazı
veya ışıkları açmayın/kapatmayın.
• Çalışma alanındaki tüm ekipmanları topraklayın. Bkz. Topraklama talimatları.
• Yalnızca topraklanmış hortumları kullanın.
• Kovanın içine tetikleme yaparken tabancayı topraklanmış kovanın kenarına sıkıca tutun. Antistatik
veya iletken olmadıkları sürece kova poşetleri kullanmayın.
• Statik kıvılcımlanma oluşursa veya bir şok hissederseniz kullanımı derhal durdurun. Sorunu
tanımlayana ve giderene kadar ekipmanı kullanmayın.
• Çalışma alanında işler durumda bir yangın söndürücü bulundurun.
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UYARI
WARNING
WARNING
EKİPMANIN YANLIŞ KULLANIM TEHLİKESİ
Yanlış kullanım ölüme ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Yorgun olduğunuzda veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken üniteyi kullanmayın.
• En düşük değerli sistem elemanının maksimum çalışma basıncını veya sıcaklık değerini aşmayın.
Tüm ekipman kılavuzlarında bulunan Teknik Veriler bölümüne bakın.
• Ekipmanın ıslanan parçalarıyla uyumlu sıvılar ve solventler kullanın. Tüm ekipman kılavuzlarında
bulunan Teknik Veriler bölümüne bakın. Sıvı ve solvent üreticilerinin uyarılarını okuyun. Malzemeniz
hakkında eksiksiz bilgiler için, dağıtımcınız veya perakendecinizden MSDS isteyin.
• Ekipmanda enerji varken veya basınç altındayken çalışma alanını terk etmeyin.
• Ekipman kullanımda değilken, tüm ekipmanı kapatın ve Basınç Tahliye Prosedürü'nü uygulayın.
• Ekipmanı her gün kontrol edin. Aşınmış veya hasarlı parçaları, sadece orijinal üreticinin yedek
parçalarını kullanarak derhal onarın veya değiştirin.
• Ekipman üzerinde değişiklik veya modifikasyon yapmayın. Değişiklikler veya modifikasyonlar
acentenin verdiği onayları geçersiz kılabilir ve güvenlikle ilgili tehlikeler yaratabilir.
• Tüm ekipmanın, ekipmanı kullandığınız ortam için sınıflandırıldığından ve onaylandığından emin olun.
• Ekipmanı yalnızca tasarlandığı amaç için kullanın. Bilgi için dağıtımcınızı arayın.
• Hortumları ve kabloları kalabalık yerlerin, keskin kenarların, hareketli parçaların ve sıcak yüzeylerin
uzağından geçirin.
• Hortumları dolaştırmayın veya aşırı bükmeyin ya da ekipmanı çekmek için hortumları kullanmayın.
• Çocukları ve hayvanları çalışma alanından uzak tutun.
• Uygulamadaki tüm güvenlik düzenlemelerine uyun.
BASINÇ ALTINDA ALÜMİNYUM PARÇA TEHLİKESİ
Basınçlı ekipmanda alüminyum ile uyumsuz sıvıların kullanımı ciddi kimyasal reaksiyona ve ekipmanın
yarılmasına/çatlamasına neden olabilir. Bu uyarının dikkate alınmaması ölüm, ciddi yaralanma veya
maddi hasarlar ile sonuçlanabilir.
• 1,1,1-trikloroetan, metilen klorür, diğer halojenli hidrokarbon solventleri veya bu tür solventleri içeren
sıvılar kullanmayın.
• Diğer birçok sıvı alüminyum ile tepkimeye girebilecek kimyasallar içerebilir. Uyumlulukla ilgili olarak
malzeme sağlayıcınıza danışın.
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
Çalışma sahasındayken göz yaralanması, işitme kaybı, zehirli dumanların solunması ve yanıklar dahil
ciddi yaralanmaları önlemeye yardımcı olması için uygun koruyucu ekipmanı kullanın. Bu koruyucu
ekipman aşağıdakileri kapsar (ancak bunlarla da sınırlı değildir):
• Koruyucu gözlük ve işitme koruması.
• Sıvı ve solvent üreticisinin önerdiği solunum cihazları, koruyucu giysiler ve eldivenler.
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Bileşen Tanımlaması
Ref.
A
B
C
D
E
F
G
H

A

Açıklama
Tetik Kilidi
Püskürtme Ucu
Güvenlik Amaçlı RAC Koruması
Tetik
Filtre/Filtre Yuvası
Hava Hortumu Bağlantısı
Hava Ayarlama Valfi
Sıvı Hortumu Bağlantısı

G
C

F

B
D

H
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Basýnç Tahliye Ýþlemi

Tabancayý Cihaza Baðlayýn

Bu sembolü her gördüğünüzde Basınç Tahliye Prosedürü'nü
uygulayın.

1.

Sıvı hortumunu, tabanca üzerindeki
giriş rakoruna (25) takın.

25
ti9444a

Basınç manuel olarak tahliye edilmediği sürece bu ekipman
basınç altındadır. Basınçlı sıvıdan (cilde nüfuz etme gibi), sıvı
sıçramasından ve hareketli parçalardan kaynaklanan ciddi
yaralanmaları önlemeye yardımcı olması için, püskürtme işlemini
bıraktığınızda ve ekipmanı temizlemeden, kontrol etmeden veya
servisini yapmadan önce Basınç Tahliye Prosedürü'nü uygulayın.
1.
2.

Tetiði kilitleyin. Elektriði KAPATIN ve basýnç kumandasýný en
düþük basýnç seviyesine getirin.
Tetik kilidini açýn. Tabancayý devir daim kovasýnýn kenarýna doðru
tutun. Basýncý tahliye etmek için tabancayý kovaya tetikleyin.

2.

NOT: Tabancayı ilk kez püskürtme
işlemi için hazırlarken, yarı saydam kırmızı
17
hava hortumunu istenen uzunlukta kesmeniz
gerekir. Hava Yardımlı püskürtme için, hava
hortumunu (a) tabancanın hava girişi rakoruna
a
(17) takın.

3.

Hava ve sıvı besleme hortumlarının diğer
ucunu püskürtücüye takın. Tüm bağlantıları sağlam bir şekilde
sıkmak için iki anahtar kullanın (Püskürtücüye ilişkin kullanım
kılavuzunda püskürtücü kurulum talimatlarına bakın).

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.

Uç (33) ve Muhafazanýn (6) Tabancaya
Yerleþtirilmesi

Tabanca Tetik Kilidi

1.
2.

Tabancanýn kullanýlmadýðý zamanlarda yaralanmalara engel olmak
için, cihaz kapatýldýðýnda veya cihazýn yanýndan ayrýlacaksanýz daima
tetiði kilitleyin.
Tetik Açýk
(püskürtün)

Tetik Kilitli
(püskürtmeyin)

ti6581a

ti6582a

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.

Eðer cihaz kýsa bir süre önce kullanýldýysa, basýncý tahliye edin.
Yatak karterini (35)
35
6
muhafazaya (6) yerleþtirin.
3. Ucu (33) yerleþtirin.
33b
4. Contayý (33b) yatak (35a)
33a
üzerine yerleþtirin ve yatak
karterine (25) yerleþtirin. Su
33
bazlý malzemeler için siyah
conta, solvent bazlý
malzemeler için portakal
renkli conta kullanýn.
5. Muhafazayý (6) tabancanýn
Düz Uç
ucuna yerleþtirin. Elle sýkýn.
33
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. Püskürtücünün talimat
kılavuzuna bakın. Eðer farklý bir makine kullanýyorsanýz, makinenizin
talimat kitapçýðýna bakýn.
FinishPro II 295 modeli püskürtücü kullanırken, hava regülasyonu
yalnızca tabancada sağlanır. FinishPro II 395 ve 595 modeli
püskürtücüler, ayrıca püskürtücüde de hava regülasyonu sağlar.

1.
2.
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Tabanca tetiðini (1a) çözün.
Ok biçimindeki ucun (33) ileriye (püskürtme) dönük olduðundan
emin olun.
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3.

4.

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.
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.

Bakým

Tabancaya bakým yapmadan önce, bu kitapçýðýn ön kapaðýnda yer
alan tüm uyarýlarý okuyun ve basýncý tahliye edin, sayfa 5.

Günlük Bakým

Týkanýklýðýn Temizlenmesi

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

1.
2.
3.
4.

Basýnç Tahliyesi yapýn. Tetiði (1a) kilitleyin.
Sadece Düz Uç: Muhafazayı ve ucu çıkarıp temizleyin.
Memeyi (33) 180° döndürün. Tetiði (1a) açýn. Týkanýklýðý
temizlemek için tabancayý kovaya veya yere doðru tetikleyin.
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

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

tabancalar içindir.
•
•

Hava-Destekli Boya Püskürtme
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Püskürtme makinesi fonksiyon seçim anahtarýný AIRLESS
püskürtme konumuna getirin.
Tabanca hava basýnç regülatörünü sonuna kadar açýn.
Püskürtücünün kullanım kılavuzunda verilen doldurma
talimatlarını izleyerek pompayı doldurun.
Makine sývý basýnç kumandasýný en yüksek seviyeye getirin.
Tetik kilidini (1a) açýn. Tabancayý tetiklerken, püskürtme
deseninde kuyruk oluþmaya baþlayýncaya kadar makine sývý
basýncýný düþürün.
Tabancayý tetiklemeyi durdurun.
Makine ayar anahtarýný AA (Hava Destekli) püskürtmeye getirin.
Tabancayý tetikleyin. Püskürtme yaparken tabanca hava basýnç
regülatörünü kuyruk oluþumu yokoluncaya kadar arttýrýn.
Tabanca hava regülatörünü püskürtme deseninde ince ayar
yapmak için kullanýn.

Havasýz Boya Püskürtme
1.
2.
3.
4.

Püskürtme makinesi fonksiyon seçim anahtarýný AIRLESS
püskürtme konumuna getirin.
Püskürtücünün kullanım kılavuzunda verilen doldurma
talimatlarını izleyerek pompayı doldurun.
Makine basýnç ayarý en düþük noktadayken püskürtmeye
baþlayýn.
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.
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•

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.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Basýncý tahliye edin, sayfa 5. Makinenin fiþini prizden çýkartýn.
Ucu (33) ve muhafazayý (6) sökün.
Siyah hava tedarik hortumunu tabancadan sökün.
Makinenin sifon boru setini boyadan çýkartýn ve temizleme sývýsý
içine yerleþtirin. 311905 nolu makine kullanma kitapçýðýnda yer
alan Temizleme talimatlarýna bakýn.
Boya püskürtme makinesini fiþe takýn. Makine fonksiyon seçim
anahtarýný AIRLESS’e ayarlayýn.
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.
Makine fonksiyon seçim anahtarýný OFF konumuna getirin.
Basýnç Tahliyesi, sayfa 5.
Sývý tedarik hortumunu tabancadan sökün.
Temizlemek için difüzörü (5) sökmek gerekirse, tabanca aletiyle
(30) difüzörü çýkartýrken tabancayý tetikleyin.
Yumuþak kýllý bir fýrçanýn yumuþak ucunu uygun solvente daldýrýn.
Fýrça kýllarýný sürekli solventle ýslatmayýn ve tel fýrça
kullanmayýn.
Tabancayý aþaðý doðru tutarken, tabancanýn ön kýsmýný yumuþak
kýllý fýrça ve solventle temizleyin.
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.

ti8792a

333188C

Bileşen Tanımlaması

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 5.
16. Solventle ýslatýlmýþ yumuþak bir bez kullanarak tabancanýn dýþýný
silin.
17. Temizlikten sonra, 111265 nolu
yaðla aþaðýdaki parçalarý her
hafta yaðlayýn.
A
• Tetik mil pimi (A)
• Tetiðin tabancaya temas eden
her iki yaný (B)
• Tetik arkasýndaki sývý iðne
B
mili (C)
C

Filtrenin (24)
Temizlenmesi/Deðiþtirilmesi

Ýðne Onarýmý (2)
1.
2.

13

14
3
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3.

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

Basýnç tahliyesi yapýn, sayfa 5. Tetiði (1a) kilitleyin.
Sývý giriþ baðlantýsýný (25) çevirerek çýkartýn.
Sýralý sývý filtresini (24) sökün.
Filtreyi yumuþak bir fýrça ve uygun bir solventle temizleyin. Filtreyi
kontrol edin ve hasarlýysa deðiþtirin.
Sýralý sývý filtresini (24) sývý boru (16) tabanýna yerleþtirin.
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.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Basýncý tahliye edin, sayfa 5. Sývý ve hava hortumlarýný
tabancadan sökün.
Muhafazayý (6) ve püskürtme ucunu (33) çýkartýn.
Tabanca aletiyle (30) difüzörü (5) tabanca gövdesinden (1)
çevirerek çýkartýrken yataktan iðne karterini sökmek için
tabancayý tetikleyin.
Mevcut halka contalarý (5e, 5f, ve 6a) kontrol edin. Halka
contalarý difüzör karterinden (5a) dikkatle çýkartýn, ve gerekirse
deðiþtirin.
Yatak somununu (5d), yataðý (5c) ve yatak contasýný (5b)
5/32 inç. altý köþeli anahtar kullanarak çýkartýn.
Yataðý (5c) ve yatak contasýný (5b) kontrol edin ve gerekirse
deðiþtirin.
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.

Sývý iðne grubunu (2)
somun anahtarý (29)
2a
kullanarak
2
tabancanýn ön
kýsmýndan sökün.
29
Eðer iðne eðilmiþ
veya hasarlýysa, veya
ti6575a
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.

1.

Basýncý tahliye edin, sayfa 5. Difüzörü (5) sökün, bakýnýz Yatak
Onarýmý, sayfa 7.
Tetik mili pim somununu (14), mil
pimini (13), ve tetiði (3) tabanca
aleti (30) ve somun anahtarý (29)
kullanarak çýkartýn.

2.
3.

Yay kapaðýný (11) tabanca gövdesinin (1) arka kýsmýndan
tabanca aletini (30) kullanarak çýkartýn. Ýki yayý (15 ve 19), þaftý
(9), ve yataðý (10) sökün.
Hava valf grubunu (8) tabancanýn arka kýsmýndan dýþarý itin.
Tabanca gövdesindeki (1) u-kupeli (7) inceleyin. Eðer u-kupel
aþýnmýþsa veya sýzdýrýyorsa, u-kupeli tabanca gövdesinin ön
kýsmýndan kama kullanarak dikkatle çýkartýn.

15
8
7

11
19
9
ti22776a

1

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

Sývý Borusunun Deðiþtirilmesi (16)
1.

2.

3.

Hava giriþ baðlantýsýný (17)
tabanca aletini (30) kullanarak
çýkartýn ve vidayý (20) 3/16 in.
altýgen anahtar kullanarak sökün.
Sývý giriþ baðlantýsýný (25)
çevirerek çýkartýn. Sýralý sývý
filtresini (24) sökün ve temizleyin
veya deðiþtirin.
Sývý boru konektörünü (16a) sývý
giriþinden çevirerek çýkartýn.
Contayý (22) dikkatle çýkartýn.

Düz Uç Dönüþtürme Kiti (Ýsteðe
baðlý)

6.

7.

8.
75

18

Ýki yayý (15 ve 19) yerleþtirin. Yay kapaðýný (11) tabanca
gövdesinin arkasýna vidalayýn. 175-185 in-lb (20-21 N•m)’ye
torklayýn.
Salmastranýn kaydýðý yerlerde iðne grup halka contalarýný ve mili
hafifçe yaðlayýn. Halka contanýn (2a) tabanca gövdesinde (1)
yerinde olduðundan emin olun.
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.

17

16

1

37

2a

38
ti22690a

2

20

29

Düz Uç Dönüþtürme Kiti AAM Düz Uçlarýn bu tabancayla
kullanýlmasýna izin verir. Sipariþ için parça numarasý 288514.
ti6575a

Tekrar Monte Etme
1.

2.

3.

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.
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.
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.
3 Hafifçe yaðlayýn.
8 Dudaklar tabanca
8

3

gövdesinden dýþarý
dönüktür.

7
28

ti6578a

4.

5.

8

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.
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.

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 5.

Çevrilmiş Kılavuzlar
Spanish - 333183

Estonian - 333195

French - 333184

Latvian - 333196

Dutch - 333185

Lithuanian - 333197

German - 333186

Polish - 333198

Italian - 333187

Hungarian - 333199

Turkish - 333188

Czech - 333200

Greek - 333189

Slovakian - 333201

Croatian - 333190

Portuguese - 333202

Danish - 333191

Finnish - 333203

Chinese - 333192

Swedish - 333204

Japanese - 333193

Norwegian - 333206

Korean - 333194

Russian - 333207

Çevirisi yapılan kılavuzları distribütörden veya www.graco.com
adresini ziyaret ederek edinebilirsiniz.
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Parçalar (262929)

Parçalar (262929)

Ref. Parça
1
1a 249423
2
2a*
3
4
5
5a
5b
5c
5d
5e*
5f*
6
6a*
7*

110004
249585
15G713
249877

111457
109450
288839
109213
188493

8*
9
16A529
11 15F195
13 15F739
14 15F740
15 114069
16 249136
17 24U606
19 115141
20 16X404
22* 115133
24 224453
24a‡ 162863
25 15F186

333188C

Açıklama
GÖVDE, tabanca, ana blok
EMNİYET, tetik
İĞNE, ana blok; 3/32 karbür topu; 2a
öğesini içerir
SALMASTRA, o-halkası; PTFE
KİT, tetik, onarım, 13 ve 14'ü içerir
NUT, hava tapası
DİFÜZÖR, ana blok, RAC
DİFÜZÖR, mahfaza
CONTA, yuva; naylon
YUVA; karbür
SOMUN, yuva
SALMASTRA, o-halkası; yuva; PTFE
SALMASTRA, o-halkası; PTFE
KORUMA, RAC
SALMASTRA, o-halkası, PTFE
SALMASTRA, u-çanağı, tabanca;
UHMWPE
VALF, hava, ana blok
ŞAFT, sıvı yaylı
BAŞLIK, yaylı
PİM, mafsal
PİM, mafsal, somun
YAY, baskı
TÜP, ana blok
VALF, ana blok, giriş havası
YAY, baskı
RAKOR, tırnaklı
CONTA, tüp, asetal
FİLTRE
CONTA, metalik olmayan (ayrı satılır)
RAKOR, sıvı girişi

Mkt.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ref. Parça
28*
29 117642
30 15F446
31 222385
32 172479
33 FFT210
33a**
33b**
35† 15J770
75 156454

Açıklama
ARAÇ, kurulum; conta
ARAÇ, somun anahtarı
ARAÇ, tabanca
KART, uyarı (gösterilmemiştir)
ETİKET, uyarı (gösterilmemiştir)
PÜSKÜRTME UCU
YUVA; conta
CONTA
MAHFAZA, silindir
O-HALKASI

Mkt.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Yedek Tehlike ve Uyarı levhaları, etiketler ve kartlar ücretsiz
temin edilebilir.
 İğne/Yuva Onarım Kiti 255160 (ayrı olarak satılır) içinde yer
alır
† RAC Koruma Kiti 288839 içinde yer alır
*Conta Onarım Kiti 249422 (ayrı olarak satılır) içinde yer alır
‡ Filtreyi sökmek isterseniz, filtrenin yerinde conta olarak
kullanmak üzere 162863 siparişi verin.
**246453 RAC X One Seal Kiti içinde yer alır (Standart)
**248936 RAC X One Seal Kiti içinde yer alır (Solvent)

1
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Parçalar (262932)

Parçalar (262932)
5f

5b 5c 5d

5e

5a
5g
6b

22

6a
6

4

6c

15
8
13

2

7
11

2a

19
9
72

1

29
30

71
3

18

14

22

17
75
16

28

20
37

ti22692a

38

Ref.
1
2
2a
3
4
5
5a
5b
5c
5d
5e*
5f*
5g*
6
6a
6b
6c
7
8*
9
11
13
14
15
16
17
18

10

Parça
110004
249585
249135
288192

111457
109450
111116
249256
249180
109213
15G320
188493
16A529
15F195
15F739
15F740
114069
249136
24U606
115133

Açıklama
GÖVDE, tabanca
İĞNE, ana blok, 3/32 karbür topu
O-HALKASI
TETİK (13, 14 içerir)
VALF, fan kontrol ana bloğu
DİFÜZÖR, ana blok, yüksek basınç
DİFÜZÖR, mahfaza
NAYLON, conta
KARBÜR, yuva
SOMUN, yuva
O-HALKASI, PTFE
O-HALKASI, PTFE
O-HALKASI
Koruması
HAVA BAŞLIĞI, tertibat
SALMASTRA, o-halkası
PUL, PTFE, 1,2 OD
SALMASTRA, u-çanağı, tabanca
VALF, hava, tertibat
ŞAFT, sıvı yaylı
BAŞLIK, yaylı
PİM, mafsal
PİM, mafsal, somun
YAY, baskı
TÜP, ana blok
VALF, ana blok, giriş havası
CONTA, tüp

Mkt.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ref.
19
20
22
28
29
30
31
32
37
38
50
70
71
72
73
74

Parça
115141
16X404
AAM309
192282
117642
15F446
222385
172479
224453
15F186
017480
15F185
249423

75

156454

117517
15U104

Açıklama
YAY, baskı
RAKOR, tırnaklı
UÇ, G15, G40
ARAÇ, kurulum, conta
ARAÇ, somun anahtarı
ARAÇ, tabanca
ETİKET, uyarı (gösterilmemiştir)
ETİKET, uyarı (gösterilmemiştir)
FİLTRE, uç
RAKOR, hortum
YAPIŞKAN, diş tutucusu
ARA PARÇA, akışkan
DURUŞ, tetik, kalıpsı
PİM, kavela
O-HALKASI
ETİKET, önemli sıkma ipucu
(gösterilmemiştir)
SALMASTRA, o-halkası

Mkt.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Yedek Tehlike ve Uyarı levhaları, etiketler ve kartlar ücretsiz
temin edilebilir.
 İğne/Yuva Onarım Kiti 255160 (ayrı olarak satılır) içinde yer
alır
*Conta Onarım Kiti 249422 (ayrı olarak satılır) içinde yer alır
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Teknik Bilgiler

Teknik Bilgiler
G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý
US

Metrik

4 000 psi

28 MPa, 280 bar

Maksimum Hava Çalýþma Basýncý

100 psi

0.7 MPa, 7 bar

Maksimum Sývý Çalýþma Sýcaklýðý

110°F

43°C

Maksimum Akýþkan Çalýþma Basýncý

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

*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.
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Standart Graco Garantisi
Graco, satış tarihinden orijinal alıcının kullanımına kadar Graco tarafından ortaya konan bu dokümanda belirtilen ve Graco adını taşıyan tüm
ekipmanda malzeme ve işçilik hatalarının bulunmadığı garantisini verir. Graco tarafından yayınlanan her türlü özel, genişletilmiş ya da sınırlı
garanti hariç olmak üzere, Graco satış tarihinden itibaren on iki ay süreyle Graco tarafından arızalı olduğu belirlenen tüm ekipman parçalarını
onarır ya da değiştirir. Ancak bu garanti, sadece ekipmanın Graco’nun yazılı tavsiyelerine göre monte edilmiş, çalıştırılmış ve bakımı yapılmış
olması durumunda geçerlidir.
Bu garanti genel aşınma ve yıpranmayı veya hatalı kurulum, yanlış uygulama, aşınma, korozyon, yetersiz veya uygun olmayan bakım, ihmal,
kaza, tahrif veya Graco'nunkiler haricindeki parçaların kullanılması sonucu ortaya çıkan hiçbir arıza, hasar, aşınma veya yıpranmayı kapsamaz.
Graco gerek Graco ekipmanının Graco tarafından tedarik edilmemiş yapılar, aksesuarlar, ekipman veya malzemeler ile uyumsuzluğundan
gerekse de Graco tarafından tedarik edilmemiş yapıların, aksesuarların, ekipmanın veya malzemelerin uygunsuz tasarımından, üretiminden,
kurulumundan, kullanımından ya da bakımından kaynaklanan arıza, hasar veya aşınmadan sorumlu olmayacaktır.
Bu garanti, iddia edilen kusurun doğrulanması için, kusurlu olduğu iddia edilen ekipmanın nakliye ücreti önceden ödenmiş olarak bir Graco yetkili
bayiine iade edilmesini şart koşar. Bildirilen arızanın doğrulanması durumunda, Graco tüm arızalı parçaları ücretsiz olarak onarır ya da değiştirir.
Nakliye ücreti önceden ödenmiş ekipman orijinal alıcıya iade edilir. Ekipmanın muayenesi sonucunda malzeme ya da işçilik kusuruna
rastlanmazsa, onarım işi parça, işçilik ve nakliye maliyetlerini içerebilecek makul bir ücret karşılığında yapılır.
BU GARANTİ TEK VE ÖZELDİR VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ YA DA TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ DE DAHİL
AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA YA DA ZIMNEN BELİRTİLEN DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE
GEÇMEKTEDİR.
Herhangi bir garanti ihlali durumunda Graco’nun yegane yükümlülüğü ve alıcının yegane çözüm hakkı yukarıda belirtilen şekilde olacaktır. Alıcı
başka hiçbir çözüm hakkının (arızi ya da sonuç olarak ortaya çıkan kar kayıpları, satış kayıpları, kişilerin ya da mülkün zarar görmesi ya da diğer
tüm arızi ya da sonuç olarak ortaya çıkan kayıplar da dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) olmadığını kabul eder. Garanti ihlaline ilişkin her
türlü işlem, satış tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde yapılmalıdır.
GRACO TARAFINDAN SATILAN FAKAT GRACO TARAFINDAN ÜRETİLMEYEN AKSESUARLAR, EKİPMAN, MALZEMELER VEYA
BİLEŞENLERLE İLGİLİ OLARAK, GRACO HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE İMA EDİLEN HİÇBİR TİCARİ VE BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK GARANTİLERİNİ KABUL ETMEZ. Graco tarafından satılan fakat Graco tarafından üretilmeyen bu ürünler (elektrik motorları, benzin
motorları, motorlar, anahtarlar, hortumlar vs.) var ise üreticilerinin garantisi altındadır. Graco, alıcıya bu garantilerin ihlali için her türlü talebinde
makul bir şekilde yardımcı olacaktır.
Graco hiç bir durumda, gerek sözleşme ihlali, garanti ihlali ya da Graco'nun ihmali gerekse bir başka nedenden dolayı olsun, Graco'nun işbu
sözleşme uyarınca ekipman temin etmesinden ya da bu sözleşme ile satılan herhangi bir ürün ya da diğer malların tedarik edilmesi, performansı
ya da kullanımından kaynaklanan dolaylı, arızi, özel ya da sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmaz.

Graco Bilgileri
Graco ürünlerine ilişkin en son bilgiler için www.graco.com adresini ziyaret edin.
Patent bilgileri için bkz. www.graco.com/patents.
SİPARİŞ VERMEK İÇİN, Graco dağıtımcınıza başvurun veya en yakın dağıtımcıyı öğrenmek için 1-800-690-2894
numaralı telefonu arayın.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, basıldığı sırada mevcut olan en son ürün bilgilerini yansıtmaktadır.
Graco önceden haber vermeksizin, herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Orijinal talimatların çevirisi. This manual contains Turkish. MM 333182

Graco Merkezi: Minneapolis
Uluslararası Ofisler: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Telif Hakkı 2014, Graco Inc. Tüm Graco üretim yerleri ISO 9001 tescillidir.
www.graco.com
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