
Ãéá ôçí åöáñìïãÞ áñ÷éôåêôïíéêþí ÷ñùìÜôùí êáé åðé÷ñéóìÜôùí. Για επαγγελματική χρήση μόνο.

ÌïíôÝëï: 262929, 262932

ÌÝãéóôç ðßåóç ëåéôïõñãßáò: 4000 psi (280 bar, 28 MPa)
ÌÝãéóôç ðßåóç ëåéôïõñãßáò áÝñá: 100 psi (7 bar, 0,7 MPa)

ÓÇÌÁÍÔÉÊÅÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÓÖÁËÅÉÁ 
ÁíáôñÝîôå óôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ ìç÷áíÞìáôïò 

âáöÞò óáò ãéá ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí åêôüíùóç ðßåóçò, 

ôçí ðñïÝã÷õóç êáé ôïí øåêáóìü. ÖõëÜîôå áõôÝò ôéò 

ïäçãßåò.

Ïäçãßåò/ÅîáñôÞìáôá

Ðéóôüëé âáöÞò G40 ìå 
âïÞèåéá áÝñá
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Προειδοποιήσεις
Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις αφορούν τη ρύθμιση, χρήση, γείωση, συντήρηση και επισκευή του παρόντος 
εξοπλισμού. Το θαυμαστικό αφορά μια γενική προειδοποίηση και τα σύμβολα κινδύνου αναφέρονται στους κινδύνους 
που αφορούν τις διαδικασίες. Όταν αυτά τα σύμβολα εμφανίζονται στο κυρίως κείμενο του παρόντος εγχειριδίου ή σε 
ετικέτες προειδοποίησης, παραπέμπουν σε αυτές τις Προειδοποιήσεις. Τα σύμβολα κινδύνου και οι προειδοποιήσεις 
συγκεκριμένων προϊόντων που δεν καλύπτονται στην παρούσα ενότητα μπορεί να εμφανιστούν μέσα στο κείμενο 
αυτού του εγχειριδίου, όπου βρίσκουν εφαρμογή.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ
Το υγρό υψηλής πίεσης από το πιστόλι, οι διαρροές από τον εύκαμπτο σωλήνα ή τα σπασμένα 
εξαρτήματα διαπερνούν το δέρμα. Το τραύμα μπορεί να μοιάζει με απλό κόψιμο, αλλά πρόκειται για 
σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος ενδέχεται να καταλήξει σε ακρωτηριασμό. Αναζητήστε άμεση 
χειρουργική αντιμετώπιση.
• Μην ψεκάζετε χωρίς να έχετε τοποθετήσει τον προφυλακτήρα μπεκ και τον προφυλακτήρα 

σκανδάλης.
• Ασφαλίζετε πάντα τη σκανδάλη όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα.
• Μην σημαδεύετε ποτέ με το πιστόλι βαφής άτομα ή μέρη του σώματος.
• Μην βάζετε τα χέρια μπροστά από το μπεκ ψεκασμού.
• Μην χρησιμοποιείτε τα χέρια, το σώμα, τα γάντια σας ή κάποιο ύφασμα για τη διακοπή ή την εκτροπή 

τυχόν διαρροής.
• Όταν διακόπτετε τον ψεκασμό και πριν από τον καθαρισμό, τον έλεγχο ή τη συντήρηση του 

εξοπλισμού, ακολουθήστε τη διαδικασία εκτόνωσης πίεσης.
• Προτού να προβείτε σε λειτουργία του εξοπλισμού, σφίξτε όλες τις συνδέσεις των σωλήνων παροχής 

υγρού.
• Ελέγχετε τους ελαστικούς σωλήνες και τις ζεύξεις καθημερινά. Φροντίζετε για την άμεση 

αντικατάσταση των εξαρτημάτων που φέρουν φθορές ή βλάβες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ 
Οι εύφλεκτες αναθυμιάσεις, όπως οι αναθυμιάσεις διαλυτών και χρωμάτων, στον χώρο εργασίας μπορεί 
να αναφλεγούν ή να προκαλέσουν έκρηξη. Για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο φωτιάς ή έκρηξης:
• Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
• Εξουδετερώνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης, όπως λυχνίες καθοδήγησης, τσιγάρα, φορητούς 

ηλεκτρικούς λαμπτήρες και πλαστικά υφάσματα (ενδεχόμενο δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού).
• Απομακρύνετε από το χώρο εργασίας όλα τα υπολείμματα, συμπεριλαμβανομένων των 

υπολειμμάτων διαλύτη, υφασμάτων και βενζίνης.
• Μην συνδέετε ή μην αποσυνδέετε τα καλώδια ισχύος και μην ανοιγοκλείνετε διακόπτες τροφοδοσίας 

ή φωτός όταν υπάρχουν εύφλεκτοι καπνοί.
• Γειώνετε όλες τις συσκευές στον χώρο εργασίας. Βλέπε οδηγίες Γείωσης.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένους ελαστικούς σωλήνες.
• Όταν πιέζετε τη σκανδάλη μέσα στο δοχείο, κρατάτε το πιστόλι σταθερά στο πλάι του γειωμένου 

δοχείου. Μην χρησιμοποιείτε σακούλες δοχείων που δεν είναι αντιστατικές ή αγώγιμες.
• Σταματήστε αμέσως τη λειτουργία εάν προκληθεί σπίθα από στατικό ηλεκτρισμό ή νιώσετε να σας 

διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό έως ότου εντοπίσετε και 
αποκαταστήσετε το πρόβλημα.

• Στο χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας που να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια φαρμάκων 

ή αλκοόλ.
• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας ή την ονομαστική θερμοκρασία του εξαρτήματος με τη 

χαμηλότερη ονομαστική τιμή. Βλέπε Τεχνικά στοιχεία σε όλα τα εγχειρίδια εξοπλισμού.
• Χρησιμοποιείτε υγρά και διαλύτες συμβατά με τα διαβρεχόμενα εξαρτήματα του εξοπλισμού. Βλέπε 

Τεχνικά στοιχεία σε όλα τα εγχειρίδια εξοπλισμού. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις των κατασκευαστών 
του ρευστού και του διαλύτη. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το υλικό που έχετε στη διάθεσή 
σας, ζητήστε τα δελτία MSDS (Δελτίο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικών) από τον διανομέα ή το κατάστημα 
πώλησης του υλικού.

• Μην απομακρύνεστε από την περιοχή εργασίας όταν ο εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος ή βρίσκεται 
υπό πίεση.

• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε όλο τον εξοπλισμό και ακολουθήστε τη 
διαδικασία εκτόνωσης πίεσης.

• Ελέγχετε τον εξοπλισμό καθημερινά. Φροντίζετε για την άμεση επισκευή ή αντικατάσταση των 
εξαρτημάτων που φέρουν φθορές ή βλάβες, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά του 
κατασκευαστή.

• Μην επιφέρετε μετατροπές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό. Τυχόν τροποποιήσεις ή μετατροπές 
στον εξοπλισμό μπορεί να καταστήσουν άκυρες τις εγκρίσεις των αντιπροσωπειών και να 
προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια.

• Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος και εγκεκριμένος για το περιβάλλον στο οποίο τον 
χρησιμοποιείτε.

• Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Για περισσότερες 
πληροφορίες, απευθυνθείτε στο διανομέα.

• Φροντίστε ώστε οι ελαστικοί σωλήνες και τα καλώδια να μην διέρχονται από περιοχές κίνησης και να 
μην έρχονται σε επαφή με αιχμηρές άκρες, κινούμενα μέρη και θερμές επιφάνειες.

• Μην συστρέφετε και μην λυγίζετε πολύ τους ελαστικούς σωλήνες, και μην χρησιμοποιείτε τους 
ελαστικούς σωλήνες για να σύρετε τον εξοπλισμό.

• Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τον χώρο εργασίας.
• Τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Η χρήση υγρών που δεν είναι συμβατά με αλουμίνιο σε εξοπλισμό υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή χημική αντίδραση και διάρρηξη του εξοπλισμού. Η μη συμμόρφωση με αυτή την προειδοποίηση 
ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο, σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
• Μην χρησιμοποιείτε 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο, χλωριούχο μεθυλένιο, άλλους διαλύτες αλογονωμένου 

υδρογονάνθρακα ή υγρά που περιέχουν τέτοιους διαλύτες.
• Πολλά άλλα υγρά μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες που αντιδρούν με το αλουμίνιο. Για 

πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή των υλικών σας.
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όταν βρίσκεστε στο χώρο εργασίας, προκειμένου να 
αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς, για παράδειγμα βλάβες όρασης, απώλεια ακοής, εισπνοή τοξικών 
αναθυμιάσεων και εγκαύματα. Στον προστατευτικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
• Προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ακοής. 
• Αναπνευστήρες, προστατευτικές στολές και γάντια σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή 

υγρού και διαλύτη.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Αναγνώριση εξαρτημάτων

A

C

D
E

F

G

H

B

Αναφ. Περιγραφή
A Ασφάλεια σκανδάλης
B Μπεκ ψεκασμού
C Προφυλακτήρας RAC, ασφαλείας
D Σκανδάλη
E Φίλτρο/περίβλημα φίλτρου
F Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αέρα
G Βαλβίδα ρύθμισης αέρα
H Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα υγρού



Αναγνώριση εξαρτημάτων

333189C 5

Äéáäéêáóßá Åêôüíùóçò Ðßåóçò
Κάθε φορά που εμφανίζεται αυτό το σύμβολο πρέπει 
να εκτελείτε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης.

1. ÁóöÜëéóç ôçò óêáíäÜëçò. ÈÝóôå ôïí äéáêüðôç ôñïöïäïóßáò óôç 

èÝóç OFF êáé óôñÝøôå ôç äéÜôáîç åëÝã÷ïõ ôçò ðßåóçò óôç 

÷áìçëüôåñç ðßåóç.

2. ÁðáóöÜëéóç ôçò óêáíäÜëçò. ÊñáôÞóôå ôï ðéóôüëé óôï ðëÜé ôïõ 

äï÷åßïõ ðëõóßìáôïò. ÐéÝóôå ôç óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý ìÝóá 

óôï äï÷åßï ãéá íá åêôïíþóåôå ôçí ðßåóç.

ÅÜí õðïøéÜæåóôå üôé ôï ìðåê âáöÞò Þ ï åëáóôéêüò óùëÞíáò åßíáé 
öñáãìÝíá, Þ üôé ç ðßåóç äåí Ý÷åé åêôïíùèåß ðëÞñùò ìåôÜ ôçí 
åêôÝëåóç ôçò áíùôÝñù äéáäéêáóßáò, ÷áëáñþóôå ÐÏËÕ ÁÑÃÁ ôï 
ðåñéêü÷ëéï óõãêñÜôçóçò ôïõ ðñïöõëáêôÞñá ôïõ ìðåê Þ ôç æåýîç óôï 
Üêñï ôïõ åëáóôéêïý óùëÞíá ãéá íá åêôïíþóåôå ôçí ðßåóç óôáäéáêÜ. 
Êáèáñßóôå ôïí åëáóôéêü óùëÞíá Þ áðïöñÜîôå ôï ìðåê.

ÁóöÜëåéá ÓêáíäÜëçò Ðéóôïëéïý

Ãéá íá áðïöýãåôå ôçí ðñüêëçóç ôñáõìáôéóìïý üôáí äåí 

÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ðéóôüëé, áóöáëßæåôå ðÜíôá ôç óêáíäÜëç, 

åÜí áðåíåñãïðïéåßôå Þ áöÞíåôå áöýëá÷ôç ôç ìïíÜäá.

ÄéÜôáîç

Âåâáéùèåßôå üôé ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò åßíáé êëåéóôü êáé áðïóõíäåäåìÝíï 

áðü ôçí ôñïöïäïóßá êáé üôé ç áóöÜëåéá ôçò óêáíäÜëçò åßíáé 

áóöáëéóìÝíç. ÁíáôñÝîôå óôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ ìç÷áíÞìáôïò 

âáöÞò óáò ãéá ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñïÝã÷õóç êáé ôç âáöÞ.

ÓõíäÝóôå ôï ðéóôüëé óôï ìç÷Üíçìá âáöÞò

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα υγρού 
στο προσάρτημα εισροής (25) στο 
πιστόλι.

2. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε 
το πιστόλι για ψεκασμό, θα χρειαστεί να κόψετε 
τον διάφανο κόκκινο εύκαμπτο σωλήνα αέρα στο 
επιθυμητό μήκος. Για ψεκασμό με υποβοήθηση 
αέρα, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής 
αέρα (a) στο προσάρτημα εισροής αέρα του 
πιστολιού (17).

3. Συνδέστε τα άλλα άκρα των εύκαμπτων σωλήνων αέρα και υγρού 
στον ψεκαστήρα. Χρησιμοποιήστε δύο κλειδιά για να σφίξετε καλά 
όλες τις συνδέσεις (βλ. οδηγίες ρύθμισης ψεκαστήρα στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας ψεκαστήρα).

ÅãêáôÜóôáóç Ìðåê (33) êáé ÐñïöõëáêôÞñá 
(6) óôï Ðéóôüëé

1. ÅÜí Ý÷åôå ÷ñçóéìïðïéÞóåé ðñüóöáôá ôïí åîïðëéóìü, åêôïíþóôå 
ôçí ðßåóç.

2. ÅéóÜãåôå ôï ðåñßâëçìá 

åäñÜíïõ (35) óôïí 

ðñïöõëáêôÞñá (6).

3. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðåê 

SwitchTip (33).

4. ÅéóÜãåôå ôï óôåãáíïðïéçôéêü 

äáêôýëéï (33â) ðÜíù áðü ôï 

Ýäñáíï (35á) êáé ôïðïèåôÞóôå 

ôï óôï ðåñßâëçìá åäñÜíïõ 

(25). ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï 

ìáýñï óôåãáíïðïéçôéêü 

äáêôýëéï ãéá õëéêÜ ìå âÜóç ôï 

íåñü êáé ôïí ðïñôïêáëß ãéá 

õëéêÜ ìå âÜóç äéáëýôç êáé 

ëÜäé.

5. ÅãêáôáóôÞóôå ôïí ðñïöõëáêôÞñá (6) ðÜíù áðü ôï Üêñï ôïõ 

ðéóôïëéïý êáé óößîôå ìå ôï ÷Ýñé.

ÅÜí äéáðéóôþóåôå äéáññïÞ ñåõóôïý áðü ôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôïõ 

ðéóôïëéïý, áíôéêáôáóôÞóôå ôï Ýäñáíï (33á) êáé/Þ óößîôå îáíÜ ôï 

ðåñéêü÷ëéï ôïõ ðñïöõëáêôÞñá.

Ëåéôïõñãßá
Óçìåßùóç: Ïé áêüëïõèåò ïäçãßåò áöïñïýí ðéóôüëéá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé 

ìå ôá ìç÷áíÞìáôá âáöÞò FinishPro ôçò Graco. Βλ. το εγχειρίδιο οδηγιών για 
τον ψεκαστήρα. ÅÜí ÷ñçóéìïðïéåßôå äéáöïñåôéêü ìç÷Üíçìá âáöÞò, 

áíáôñÝîôå óôï åã÷åéñßäéü ïäçãéþí ôïõ åîïðëéóìïý óáò.

Όταν χρησιμοποιείτε το μοντέλο ψεκαστήρα FinishPro II 295, η ρύθμιση 
του αέρα είναι δυνατή μόνο στο πιστόλι. Τα μοντέλα ψεκαστήρα 
FinishPro II 395 και 595 παρέχουν πρόσθετη ρύθμιση αέρα στον 
ψεκαστήρα. 

1. Áðáóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç (1á).

2. Âåâáéùèåßôå üôé ôï ìðåê ó÷Þìáôïò âÝëïõò (33) åßíáé óôñáììÝíï 

ðñïò ôá ìðñïò (âáöÞ).

3. ÊñáôÞóôå ôï ðéóôüëé óå êáôáêüñõöç èÝóç êáé óå áðüóôáóç 

ðåñßðïõ 12 éíôóþí (304 mm) áðü ôçí åðéöÜíåéá. ÊéíÞóôå ðñþôá 

ôï ðéóôüëé êáé, óôç óõíÝ÷åéá, ðéÝóôå ôç óêáíäÜëç (3) ãéá íá 

øåêÜóåôå ìéá äïêéìáóôéêÞ äÝóìç âáöÞò.

4. ÊñáôÜôå ðÜíôá ôï ðéóôüëé óôç óùóôÞ ãùíßá óå ó÷Ýóç ìå ôçí 

åðéöÜíåéá. Ìçí ó÷çìáôßæåôå ôüîï ìå ôï ðéóôüëé, äéüôé èá 

ðñïêëçèåß áíïìïéüìïñöï óôñþìá ñåõóôïý. Ãéá íá åðéôý÷åôå 

ïìïéüìïñöï ôåëåßùìá, ÷ñçóéìïðïéÞóôå ïìáëÝò, ïìïéüìïñöåò 

óôñþóåéò óôï áíôéêåßìåíï, ìå åðéêÜëõøç 50% ìåôáîý ôïõò.

Ο εξοπλισμός παραμένει υπό πίεση μέχρι να εκτελέσετε εκτόνωση 
πίεσης χειροκίνητα. Για να αποτρέψετε σοβαρό τραυματισμό από 
το υγρό που βρίσκεται υπό πίεση, όπως έγχυση στο δέρμα, 
διασκορπισμός υγρού και τραυματισμός από κινητά μέρη της 
συσκευής, ακολουθήστε τη διαδικασία εκτόνωσης πίεσης όταν 
σταματήσετε τον ψεκασμό και πριν από τον καθαρισμό, τον έλεγχο 
ή τη συντήρηση του εξοπλισμού.

ÓêáíäÜëç áóöáëéóìÝíç (äå ÓêáíäÜëç áðáóöáëéóìÝíç

ti6581a ti6582a

(âáöÞ)ìðïñåß íá åêôåëåóôåß âáöÞ)

25

ti9444a

a

17

33a

6

 33

35

33b

Flat Tip
 33
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Êáèáñéóìüò Áðüöñáîçò

1. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç. Áóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç (1á).

2. Μόνο επίπεδο μπεκ: Αφαιρέστε και καθαρίστε τον προφυλακτήρα 
και το μπεκ.

3. ÐåñéóôñÝøôå ôï ìðåê (33) 180°. Áðáóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç (1á). 

ÐéÝóôå ôç óêáíäÜëç óçìáäåýïíôáò ìÝóá óå Ýíá äï÷åßï Þ óôï 

Ýäáöïò ãéá íá áöáéñÝóåôå ôá õðïëåßììáôá.

4. Áóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç (1á). ÐåñéóôñÝøôå ôï ìðåê (33) 180° 

ðñïò ôá ðßóù, óôç èÝóç âáöÞò.

ÂáöÞ
ÁíáôñÝîôå óôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò óáò. Ïé 
áêüëïõèåò ïäçãßåò áöïñïýí ðéóôüëéá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìå ôá 

ìç÷áíÞìáôá âáöÞò FinishPro ôçò Graco.

Øåêáóìüò ìå ôç ÂïÞèåéá ÁÝñá
1. ÈÝóôå ôïí äéáêüðôç åðéëïãÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò 

âáöÞò óôç èÝóç âáöÞò ×ÙÑÉÓ ÁÅÑÁ.

2. Áíïßîôå ðëÞñùò ôïí ñõèìéóôÞ ðßåóçò áÝñá ðéóôïëéïý.

3. Εκτελέστε προέγχυση της αντλίας σύμφωνα με τις οδηγίες που 
παρέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του ψεκαστήρα.

4. ÓôñÝøôå ôç äéÜôáîç åëÝã÷ïõ ðßåóçò ñåõóôïý ôïõ ìç÷áíÞìáôïò 

âáöÞò óôçí õøçëüôåñç ñýèìéóç.

5. Áðáóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç (1á). Åíþ ðéÝæåôå ôç óêáíäÜëç ôïõ 

ðéóôïëéïý, ìåéþóôå ôçí ðßåóç ñåõóôïý ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò, 

ìÝ÷ñé íá äéáðéóôþóåôå ôï ó÷çìáôéóìü «ïõñþí» óôç äÝóìç 

âáöÞò.

6. ÓôáìáôÞóôå íá ðéÝæåôå ôç óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý.

7. ÈÝóôå ôï äéáêüðôç åíáëëáãÞò óôç âáöÞ AA (ìå âïÞèåéá áÝñá).
8. ÐéÝóôå ôç óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý. Åíþ âÜöåôå, áõîÞóôå ôçí 

ôéìÞ ôïõ ñõèìéóôÞ ðßåóçò áÝñá ôïõ ðéóôïëéïý ìÝ÷ñé íá 

åîáöáíéóôïýí ïé «ïõñÝò».

9. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôïí ñõèìéóôÞ áÝñá ðéóôïëéïý ãéá ñõèìßóåôå ìå 

áêñßâåéá ôç äÝóìç âáöÞò.

ÂáöÞ ×ùñßò ÁÝñá
1. ÈÝóôå ôïí äéáêüðôç åðéëïãÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò 

âáöÞò óôç èÝóç âáöÞò ×ÙÑÉÓ ÁÅÑÁ.

2. Εκτελέστε προέγχυση της αντλίας σύμφωνα με τις οδηγίες που 
παρέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του ψεκαστήρα.

3. ÎåêéíÞóôå áöïý ñõèìßóåôå ôçí ðßåóç ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò 

óôç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ.

4. ØåêÜóôå ìéá äïêéìáóôéêÞ äÝóìç. ÁõîÞóôå óôáäéáêÜ ôçí ðßåóç 

ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò ìÝ÷ñé íá åðéôý÷åôå ïìïéüìïñöç äÝóìç 

âáöÞò ÷ùñßò íá äçìéïõñãïýíôáé ðá÷éÝò óôñþóåéò óôéò Üêñåò ôçò 

åðéöÜíåéáò. ÅÜí ìå ôç ñýèìéóç ôçò ðßåóçò êáé ìüíï äåí 

áðïôñÝðåôáé ç äçìéïõñãßá ðá÷Ýùí óôñùìÜôùí âáöÞò, ôüôå 

÷ñçóéìïðïéÞóôå ìðåê ìéêñüôåñïõ ìåãÝèïõò.

Óçìåßùóç: ÅÜí äéáðéóôþóåôå áêáíüíéóôç 

äÝóìç âáöÞò, êáèáñßóôå ôéò ïðÝò áÝñá ìå 

äéáëýôç êáé ìáëáêÞ âïýñôóá Þ ïäïíôïãëõößäá. 

Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ìåôáëëéêÜ åñãáëåßá ãéá 

íá êáèáñßóåôå ôéò ïðÝò ðþìáôïò áÝñá äéüôé 

ìðïñåß íá ÷áñá÷èïýí. Ïé áìõ÷Ýò ìðïñïýí íá 

ðáñáìïñöþóïõí ôç äÝóìç âáöÞò.

ÓõíôÞñçóç

Ðñéí íá åêôåëÝóåôå ïðïéáäÞðïôå óõíôÞñçóç óôï ðéóôüëé, äéáâÜóôå 

üëåò ôéò ðñïåéäïðïéÞóåéò óôï åîþöõëëï ôïõ ðáñüíôïò åã÷åéñéäßïõ êáé 

åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 5.

ÊáèçìåñéíÞ ÓõíôÞñçóç
Ðñáãìáôïðïéåßôå Ýêðëõóç ôïõ ðéóôïëéïý ìåôÜ áðü êÜèå åñãáóßá êáé 

áðïèçêåýåôÝ ôï óå óôåãíü ÷þñï.

Ìç âõèßæåôå ôï ðéóôüëé Þ ïðïéáäÞðïôå åîáñôÞìáôÜ ôïõ óôï íåñü Þ óå 

äéáëýôåò êáèáñéóìïý.

• Ìçí óôñÝöåôå ôï ðéóôüëé ðñïò ôá ðÜíù åíüóù ôï êáèáñßæåôå.

• Ìçí óêïõðßæåôå ôï ðéóôüëé ìå ðáíß åìðïôéóìÝíï ìå äéáëýôç, áí 

äåí Ý÷åôå ðñþôá óôýøåé ôï ðáíß.

• Ôõ÷üí õðïëåßììáôá äéáëýôç óôéò äéüäïõò áÝñá ôïõ ðéóôïëéïý èá 

ìðïñïýóáí íá ìåéþóïõí ôçí ðïéüôçôá ôïõ áðïôåëÝóìáôïò ôçò 

âáöÞò. Áðïöåýãåôå ôéò ìåèüäïõò êáèáñéóìïý ðïõ åíäÝ÷åôáé íá 

åðéôñÝøïõí ôçí åßóïäï äéáëýôç óôéò äéüäïõò áÝñá ôïõ ðéóôïëéïý.

¸êðëõóç êáé Êáèáñéóìüò

• ÎåðëÝíåôå ôï ðéóôüëé ðñéí áðü ôçí áëëáãÞ ÷ñþìáôïò, ðñéí áðü 

ôçí áðïèÞêåõóç êáé ðñéí áðü ôçí åðéóêåõÞ ôïõ.

• ÎåðëÝíåôå ìå ôç ÷áìçëüôåñç äõíáôÞ ðßåóç. ÅëÝã÷åôå ôïõò 

óõíäåôÞñåò ãéá äéáññïÝò êáé óößããåôÝ ôïõò, üðùò áðáéôåßôáé.

• ÎåðëÝíåôå ìå ñåõóôü óõìâáôü ìå ôï ñåõóôü ðïõ øåêÜæåôáé êáé 

ôá äéáâñå÷üìåíá åîáñôÞìáôá ôïõ åîïðëéóìïý.

1. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 5. ÁðïóõíäÝóôå ôï ìç÷Üíçìá 

âáöÞò áðü ôçí ðñßæá.

2. Áðïìáêñýíåôå ôï ìðåê (33) êáé ôïí ðñïöõëáêôÞñá (6).

3. ÁðïóõíäÝóôå ôï ìáýñï åëáóôéêü óùëÞíá ðáñï÷Þò áÝñá áðü ôï 

ðéóôüëé.

4. ÁöáéñÝóôå ôï óåô óùëÞíá áíáññüöçóçò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò 

áðü ôï ÷ñþìá êáé ôïðïèåôÞóôå ôïí óå ñåõóôü Ýêðëõóçò. 

ÁíáôñÝîôå óôéò ïäçãßåò êáèáñéóìïý ôïõ åã÷åéñéäßïõ ëåéôïõñãßáò 

ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò 311905.

5. ÓõíäÝóôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò óôçí ðñßæá. ÈÝóôå ôïí äéáêüðôç 

åðéëïãÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò óôï ×ÙÑÉÓ ÁÅÑÁ.

6. ÁõîÞóôå áñãÜ ôçí ðßåóç. ÓçìáäÝøôå ìå ôï ðéóôüëé ðñïò ôá 

êÜôù, ìÝóá óå Ýíá ãåéùìÝíï ìåôáëëéêü äï÷åßï. ÐéÝóôå ôç 

óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý êáé ðëýíåôå ôï ðéóôüëé ìå äéáëýôç Ýùò 

üôïõ åêëåßøåé êÜèå ß÷íïò ñåõóôïý áðü ôéò äéüäïõò ôïõ ðéóôïëéïý.

7. ÈÝóôå ôïí äéáêüðôç åðéëïãÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò 

âáöÞò óôç èÝóç OFF.

8. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 5.

9. ÁðïóõíäÝóôå ôïí åëáóôéêü óùëÞíá ðáñï÷Þò ñåõóôïý áðü ôï 

ðéóôüëé.

10. ÅÜí áðáéôåßôáé áöáßñåóç ôïõ åêôïîåõôÞñá (5) ãéá ôïí êáèáñéóìü 

ôïõ, ðáôÞóôå ôç óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý åíþ áöáéñåßôå ôïí 

åêôïîåõôÞñá ìå ôï åñãáëåßï ðéóôïëéïý (30).

11. Âõèßóôå ôç ìáëáêÞ Üêñç ìéáò ìáëáêÞò âïýñôóáò óå Ýíá óõìâáôü 

äéáëýôç. Ìçí åìðïôßæåôå äéáñêþò ôç âïýñôóá ìå äéáëýôç 
êáé ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå óõñìÜôéíç âïýñôóá.

12. Ìå ôï ðéóôüëé óôñáììÝíï ðñïò ôá êÜôù, êáèáñßóôå ôï 

ìðñïóôéíü ìÝñïò ôïõ ðéóôïëéïý ìå ôç ÷ñÞóç ôçò ìáëáêÞò 

âïýñôóáò êáé ôïõ äéáëýôç.

13. Ôñßøôå ôï ìðåê (33) êáé ôïí ðñïöõëáêôÞñá (6) ìå ôç ìáëáêÞ 

âïýñôóá. Ãéá íá êáèáñßóåôå ôéò ïðÝò ðþìáôïò áÝñá, 

÷ñçóéìïðïéÞóôå Ýíá ìáëáêü åñãáëåßï, üðùò ìéá ïäïíôïãëõößäá, 

ãéá íá áðïöýãåôå íá ðñïêáëÝóåôå æçìéÜ óå óçìáíôéêÝò 

åðéöÜíåéåò. ÅìöõóÞóôå áÝñá ìÝóá áðü ôï ìðåê âáöÞò ãéá íá 

âåâáéùèåßôå üôé ç ïðÞ ôïõ åßíáé êáèáñÞ.

TI8792a



Αναγνώριση εξαρτημάτων

333189C 7

14. ÅÜí Ý÷åé áöáéñåèåß ï åêôïîåõôÞñáò (5), ðéÝóôå ôç óêáíäÜëç ôïõ 

ðéóôïëéïý, åíþ åãêáèéóôÜôå îáíÜ ôïí åêôïîåõôÞñá ìå ôï 

åñãáëåßï ðéóôïëéïý (30). Óößîôå êáëÜ ôïí åêôïîåõôÞñá ãéá íá 

åðéôý÷åôå êáëÞ óôåãáíïðïßçóç. ÓôñÝøôå ìå ñïðÞ 155-165 in-lb 

(18-19 N.m). Ìå ôçí êáôÜëëçëç óýóöéîç, ç öëÜíôæá ðñÝðåé íá 

ðñïåîÝ÷åé áðü ôï ðéóôüëé.

15. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðåê (33) êáé ôïí ðñïöõëáêôÞñá (6) óôï 

ðéóôüëé, óåëßäá 5.

16. ×ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá ìáëáêü ðáíß ðïôéóìÝíï ìå äéáëýôç, 

óêïõðßóôå ôï åîùôåñéêü ôïõ ðéóôïëéïý.

17. ÌåôÜ ôïí êáèáñéóìü ôïõ 

ðéóôïëéïý, ëéðáßíåôå ôá 

áêüëïõèá åîáñôÞìáôá ìå ôï 

ëéðáíôéêü 111265 êÜèå 

åâäïìÜäá.

• Ðåñéóôñåöüìåíïò ðåßñïò 

óêáíäÜëçò (Á)

• Êáé ôéò äõï ðëåõñÝò ôïõ 

ðéóôïëéïý üðïõ ç óêáíäÜëç 

Ýñ÷åôáé óå åðáöÞ ìå ôï 

ðéóôüëé (B)

• ¢îïíáò âåëüíáò ñåõóôïý, ðßóù áðü ôç óêáíäÜëç (Ã)

Êáèáñéóìüò/ÁíôéêáôÜóôáóç ôïõ Ößëôñïõ (24)

1. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 5. Áóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç (1á).

2. Îåâéäþóôå ôï åîÜñôçìá åéóüäïõ ñåõóôïý (25).

3. ÁöáéñÝóôå ôï åóùôåñéêü ößëôñï ôçò ãñáììÞò ñåõóôïý (24).

4. Êáèáñßóôå ôï ößëôñï ìå ìáëáêÞ âïýñôóá êáé óõìâáôü äéáëýôç. 

ÅðéèåùñÞóôå ôï ößëôñï êáé, åÜí äéáðéóôþóåôå öèïñÝò, 

áíôéêáôáóôÞóôå ôï.

5. ÅãêáôáóôÞóôå ôï åóùôåñéêü ößëôñï ôçò ãñáììÞò ñåõóôïý (24) 

óôç âÜóç ôïõ óùëÞíá ñåõóôïý (16).

6. Âéäþóôå ôï åîÜñôçìá åéóüäïõ ñåõóôïý (25) óôç âÜóç ôïõ 

óùëÞíá. ÓôñÝøôå ìå ñïðÞ 175-185 in-lb (20-21 N•m).

ÅðéóêåõÞ

ÅðéóêåõÞ åäñÜíïõ

×ñçóéìïðïéÞóôå ôï êéô åðéóêåõÞò åäñÜíïõ êáñâéäßïõ - 249456. Ãéá 
âÝëôéóôá áðïôåëÝóìáôá, ÷ñçóéìïðïéÞóôå üëá ôá íÝá åîáñôÞìáôá ðïõ 
ðáñÝ÷ïíôáé óôï êéô.
1. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 5. ÁöáéñÝóôå ôïõò åëáóôéêïýò 

óùëÞíåò ñåõóôïý êáé áÝñá áðü ôï ðéóôüëé.

2. ÁöáéñÝóôå ôïí ðñïöõëáêôÞñá (6) êáé ôï ìðåê âáöÞò (33).

3. ÐáôÞóôå ôç óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý þóôå íá ìåôáôïðéóôåß ôï 

ðåñßâëçìá ôçò âåëüíáò áðü ôï Ýäñáíï åíþ îåâéäþíåôå ôïí 

åêôïîåõôÞñá (5) áðü ôïí êïñìü ôïõ ðéóôïëéïý (1), ìå ôï åéäéêü 

åñãáëåßï (30).

4. ÅðéèåùñÞóôå ôïõò äáêôýëéïõò Ï (5å, 5óô êáé 6á) óôç èÝóç ôïõò. 

ÁöáéñÝóôå ðñïóåêôéêÜ ôïõò äáêôýëéïõò Ï áðü ôï ðåñßâëçìá 

åêôïîåõôÞñá (5á) êáé áíôéêáôáóôÞóôå, åÜí ÷ñåéÜæåôáé.

5. ÁöáéñÝóôå ôï ðåñéêü÷ëéï åäñÜíïõ (5ä), ôï Ýäñáíï (5ã) êáé ôï 

óôåãáíïðïéçôéêü ðáñÝìâõóìá åäñÜíïõ (5â) ÷ñçóéìïðïéþíôáò 

åîáãùíéêü êëåéäß 5/32 éíôó.

6. ÅëÝãîôå ôï Ýäñáíï (5ã) êáé ôï óôåãáíïðïéçôéêü ðáñÝìâõóìá 

åäñÜíïõ (5â) êáé áíôéêáôáóôÞóôå, åÜí ÷ñåéÜæåôáé.

7. ÔïðïèåôÞóôå îáíÜ ôï óôåãáíïðïéçôéêü ðáñÝìâõóìá åäñÜíïõ 

(5â), ôï Ýäñáíï (5ã) êáé ôï ðåñéêü÷ëéï åäñÜíïõ (5ä). ÓôñÝøôå 

ìå ñïðÞ 45-50 in-lb (5,0-5,6 N•m). Öñïíôßóôå íá ìç óößîåôå 

õðåñâïëéêÜ ôï ðåñéêü÷ëéï.

• ¼ôáí ôïðïèåôåßôå îáíÜ ôï Ýäñáíï êáñâéäßïõ (5ã), ôï 

ëåðôõóìÝíï Üêñï ôïõ åäñÜíïõ ðñÝðåé íá åßíáé óôñáììÝíï 

ðñïò ôï ìðåê ôïõ ðéóôïëéïý.

ÅðéóêåõÞ Âåëüíáò (2)

1. Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 5. ÁöáéñÝóôå ôïí åêôïîåõôÞñá 

(5), áíáôñÝîôå óôçí ÅðéóêåõÞ åäñÜíïõ, óåëßäá 7.

2. ÁöáéñÝóôå ôï ðåñéêü÷ëéï ôïõ 

ðåñéóôñåöüìåíïõ ðåßñïõ 

óêáíäÜëçò (14), ôïí 

ðåñéóôñåöüìåíï ðåßñï (13) êáé 

ôç óêáíäÜëç (3) ìå ôï åñãáëåßï 

ðéóôïëéïý (30) êáé êëåéäß ãéá 

ðáîéìÜäéá (29).

3. ÁöáéñÝóôå ôï 

óõãêñüôçìá âåëüíáò 

ñåõóôïý (2) áðü ôï 

ìðñïóôéíü ìÝñïò ôïõ 

ðéóôïëéïý 

÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï 

êëåéäß ãéá ðáîéìÜäéá 

(29). ÅÜí ç âåëüíá 

Ý÷åé ëõãßóåé Þ Ý÷åé 

öèïñÝò, Þ åÜí ôï 

óôåãáíïðïéçôéêü 

öÝñåé öèïñÝò Þ ðáñïõóéÜæåé äéáññïÞ, áíôéêáôáóôÞóôå ïëüêëçñï 

ôï óõãêñüôçìá ôçò âåëüíáò. ÅÜí ÷ñåéÜæåôáé áíôéêáôÜóôáóç, 

öñïíôßóôå íá áöáéñÝóåôå ôïí äáêôýëéï Ï (2á), äéüôé ìðïñåß 

íá êïëëÞóåé óôï åóùôåñéêü ôïõ êïñìïý ôïõ ðéóôïëéïý.

ÅðéóêåõÞ Âáëâßäáò ÁÝñá (8)

1. Îåâéäþóôå ôï ðþìá åëáôçñßïõ (11) áðü ôï ðßóù ìÝñïò ôïõ 

êïñìïý ðéóôïëéïý (1) ìå ôï åñãáëåßï ðéóôïëéïý (30). ÁöáéñÝóôå 

ôá äõï åëáôÞñéá (15 êáé 19), ôïí Üîïíá (9) êáé ôï Ýäñáíï (10).

2. ÐéÝóôå ôï óõãêñüôçìá âáëâßäáò áÝñá (8) Ýîù áðü ôï ðßóù ìÝñïò 

ôïõ ðéóôïëéïý. 

3. ÅëÝãîôå ôï ðåñéáõ÷Ýíéï u (7) óôïí êïñìü ðéóôïëéïý (1). ÅÜí ôï 

ðåñéáõ÷Ýíéï u öÝñåé öèïñÝò Þ ðáñïõóéÜæåé äéáññïÞ, áöáéñÝóôå 

ôï ðñïóåêôéêÜ áðü ôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôïõ ðéóôïëéïý, ìå Ýíáí 

åîùóôÞñá.
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ÁíôéêáôÜóôáóç ÓùëÞíá Ñåõóôïý (16)

1. ÁöáéñÝóôå ôï óõíäåôéêü ôçò 

åéóüäïõ áÝñá (17) 

÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï åñãáëåßï 

ðéóôïëéïý (30) êáé áöáéñÝóôå ôç 

âßäá (20) ìå åîáãùíéêü êëåéäß 

3/16 éíôó.

2. Îåâéäþóôå ôï óõíäåôéêü ôçò 

åéóüäïõ ñåõóôïý (25). ÁöáéñÝóôå 

êáé êáèáñßóôå Þ áíôéêáôáóôÞóôå 

ôï åóùôåñéêü ößëôñï ôçò 

ãñáììÞò ñåõóôïý (24).

3. Îåâéäþóôå ôï óõíäåôÞñá ôïõ 

óùëÞíá ñåõóôïý (16á) áðü ôçí 

åßóïäï ñåõóôïý. ÁöáéñÝóôå 

ðñïóåêôéêÜ ôï óôåãáíïðïéçôéêü ðáñÝìâõóìá (22).

Êéô ÌåôáôñïðÞò Åðßðåäïõ Ìðåê (Ðñïáéñåôéêü)

Ôï Êéô ìåôáôñïðÞò åðßðåäïõ ìðåê åðéôñÝðåé ôç ÷ñÞóç åðßðåäùí ìðåê 

AAM ìå áõôü ôï ðéóôüëé. Ðáñáããåßëåôå ôïí áñéèìü åîáñôÞìáôïò 

288514.

Åðáíáóõíáñìïëüãçóç
1. ÔïðïèåôÞóôå ôï óôåãáíïðïéçôéêü ðáñÝìâõóìá óùëÞíá (22) óôï 

ðéóôüëé. Óößîôå ìå ôï ÷Ýñé ôï óõíäåôÞñá óùëÞíá ñåõóôïý (16á) 

óôçí åßóïäï ñåõóôïý ðéóôïëéïý. Óößîôå ìå ôï ÷Ýñé ôï óõíäåôéêü 

åéóüäïõ áÝñá (17) êáé ôç âßäá (20). ÓôñÝøôå ôï óõíäåôÞñá 

óùëÞíá ñåõóôïý ìå ñïðÞ 150-160 in-lb (17-18 N•m). ÓôñÝøôå ôï 

åîÜñôçìá åéóüäïõ áÝñá ìå ñïðÞ 175-185 in-lb (20-21 N•m). 

ÓôñÝøôå ôç âßäá ôïõ óôçñßãìáôïò óùëÞíá ñåõóôïý ìå ñïðÞ 

50-60 in-lb (6-7 N•m).

2. ÔïðïèåôÞóôå ôï åóùôåñéêü ößëôñï ôçò ãñáììÞò ñåõóôïý (24) 

óôç âÜóç ôïõ óùëÞíá ñåõóôïý (16). Âéäþóôå ôï óõíäåôéêü 

åéóüäïõ ñåõóôïý (25) óôç âÜóç ôïõ óùëÞíá. ÓôñÝøôå ìå ñïðÞ 

175-185 in-lb (20-21 N•m).

3. ÔïðïèåôÞóôå ôï íÝï äáêôýëéï u (7) óôï åñãáëåßï åãêáôÜóôáóçò 

óôåãáíïðïéçôéêþí (28), ìå ôá ÷åßëç ôïõ äáêôõëßïõ u óôñáììÝíá 

ðñïò ôï åñãáëåßï. Óðñþîôå ôï äáêôýëéï u ìÝóá óôï ðéóôüëé áðü 

ôï ðßóù ìÝñïò ôïõ Ýùò üôïõ áéóèáíèåßôå íá áóöáëßæåé ïñéóôéêÜ 

óôç èÝóç ôïõ.

4. ËéðÜíåôå ôï ìðñïóôéíü Üêñï ôïõ óõãêñïôÞìáôïò âáëâßäáò áÝñá 

(8). ÏëéóèÞóôå ðñïóåêôéêÜ ôï óõãêñüôçìá âáëâßäáò áÝñá óôï 

ðßóù ìÝñïò ôïõ ðéóôïëéïý, ðåñíþíôáò ôï ìÝóá áðü ôï äáêôýëéï 

u (7), üóï ðåñéóóüôåñï ãßíåôáé. ÐñïóÝîôå íá ìçí ðñïêáëÝóåôå 

æçìéÜ óôï äáêôýëéï u.

5. ÏëéóèÞóôå ôï Ýäñáíï (10) ðÜíù óôïí Üîïíá (9). Öñïíôßóôå ç 

ëåðôõóìÝíç Üêñç ôïõ åäñÜíïõ íá åßíáé óôñáììÝíç ðñïò ôï 

ðá÷ýôåñï Üêñï ôïõ Üîïíá. ÅéóÜãåôå ðñïóåêôéêÜ ôïí Üîïíá (9) 

êáé ôï Ýäñáíï (10) óôç âáëâßäá áÝñá (8).

6. ÅãêáôáóôÞóôå ôá äýï åëáôÞñéá (15 êáé 19). Âéäþóôå ôï 

åëáôçñéùôü ðþìá (11) óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ êïñìïý ôïõ ðéóôïëéïý. 

ÓôñÝøôå ìå ñïðÞ 175-185 in-lb (20-21 N•m).

7. ËéðÜíåôå åëáöñþò ôïõò äáêôýëéïõò Ï ôïõ óõãêñïôÞìáôïò 

âåëüíáò êáé ôïí Üîïíá, óôá óçìåßá üðïõ ôï óôåãáíïðïéçôéêü 

ïëéóèáßíåé. Âåâáéùèåßôå üôé ï äáêôýëéïò Ï (2á) âñßóêåôáé óôç 

èÝóç ôïõ óôïí êïñìü ôïõ ðéóôïëéïý (1).

8. ÅéóÜãåôå ôï óõãêñüôçìá ôçò âåëüíáò ðáñï÷Þò ñåõóôïý (2) óôï 

ðñüóèéï ìÝñïò ôïõ ðéóôïëéïý. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï êëåéäß ãéá 

ðáîéìÜäéá (29) ãéá íá âéäþóåôå ôï óõãêñüôçìá âåëüíáò ðáñï÷Þò 

ñåõóôïý óôïí êïñìü ôïõ ðéóôïëéïý (1) êáé óôñÝøôå ìå ñïðÞ 

50-60 in-lb (6-7 N•m).

9. ÔïðïèåôÞóôå ôç óêáíäÜëç (3), ôïí ðåñéóôñåöüìåíï ðåßñï (13) 

êáé ôï ðåñéêü÷ëéï (14). ×ñçóéìïðïéÞóôå êüëëá óôåñÝùóçò 

ìåóáßáò éó÷ýïò êáé âåâáéùèåßôå üôé ôï ìðñïýôæéíï ôìÞìá ôïõ 

óõãêñïôÞìáôïò âåëüíáò ðáñï÷Þò ñåõóôïý (2) âñßóêåôáé ðßóù 

áðü ôç âåëüíá. ËéðÜíåôå êáé ôéò äõï ðëåõñÝò ôïõ 

ðåñéóôñåöüìåíïõ ðåßñïõ, óôá óçìåßá üðïõ ç óêáíäÜëç Ýñ÷åôáé 

óå åðáöÞ ìå ôïí ðåßñï êáé ëéðÜíåôå ôçí ðëÞìíç êáé óôéò äõï 

ðëåõñÝò ôïõ ðéóôïëéïý, óôá óçìåßá üðïõ ç óêáíäÜëç Ýñ÷åôáé 

óå åðáöÞ ìå ôïí êïñìü ôïõ ðéóôïëéïý. ÓôñÝøôå ôï ðåñéêü÷ëéï 

ìå ñïðÞ 20-30 in-lb (2-3 N•m).

10. ÐáôÞóôå ôç óêáíäÜëç ãéá íá ôñáâç÷ôåß ðñïò ôá ðßóù ç âåëüíá 

åíüóù âéäþíåôå ôï óõãêñüôçìá ôïõ åêôïîåõôÞñá (5) óôïí êïñìü 

ôïõ ðéóôïëéïý (1), ìå ôï åñãáëåßï ðéóôïëéïý (30). ÓôñÝøôå ìå 

ñïðÞ 155-165 in-lb (18-19 N•m). Ìå ôçí êáôÜëëçëç óýóöéîç, 

ç öëÜíôæá ðñÝðåé íá ðñïåîÝ÷åé áðü ôï ðéóôüëé.

11. ÓõíäÝóôå ôïí ðñïöõëáêôÞñá (6) êáé ôï ìðåê âáöÞò (33), óåëßäá 5.

Μεταφρασμένα εγχειρίδια

Για μεταφρασμένα εγχειρίδια απευθυνθείτε στο διανομέα ή ανατρέξτε 
στην τοποθεσία www.graco.com.
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ËéðÜíåôå åëáöñþò.

Ôá ÷åßëç åßíáé 
óôñáììÝíá Ýîù áðü 
ôïí êïñìü ôïõ 
ðéóôïëéïý.

3

8

38

Ισπανικά - 333183 Εσθονικά - 333195
Γαλλικά - 333184 Λετονικά - 333196
Ολλανδικά - 333185 Λιθουανικά - 333197
Γερμανικά - 333186 Πολωνικά - 333198
Ιταλικά - 333187 Ουγγρικά - 333199
Τουρκικά - 333188 Τσεχικά - 333200
Ελληνικά - 333189 Σλοβακικά - 333201
Κροατικά - 333190 Πορτογαλικά - 333202
Δανικά - 333191 Φινλανδικά - 333203
Κινεζικά - 333192 Σουηδικά - 333204
Ιαπωνικά - 333193 Νορβηγικά - 333206
Κορεατικά - 333194 Ρωσικά - 333207
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Εξαρτήματα (262929)

Εφεδρικές ετικέτες, σηματάκια και κάρτες κινδύνου και 
προειδοποίησης διατίθενται δωρεάν.
 Περιλαμβάνεται στο κιτ επιδιόρθωσης βελόνας/εδράνου 255160 
(πωλείται χωριστά)
† Περιλαμβάνεται στο κιτ προφυλακτήρα RAC 288839
*Περιλαμβάνεται στο κιτ επισκευής στεγανοποίησης 249422 (πωλείται 
χωριστά)
‡ Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το φίλτρο, παραγγείλετε το εξάρτημα 
162863 για να το χρησιμοποιήσετε ως στεγανοποιητικό στη θέση του 
φίλτρου.
**Περιλαμβάνεται στο κιτ στεγανοποίησης 246453 RAC X One 
(βασικός εξοπλισμός)
**Περιλαμβάνεται στο κιτ στεγανοποίησης 248936 RAC X One 
(διαλύτης)

Αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσ.
1 ΣΩΜΑ, πιστόλι, διάταξη 1
1a 249423 ΑΣΦΑΛΕΙΑ, σκανδάλη 1
2 ΒΕΛΟΝΑ, διάταξη, μπίλια καρβιδίου 3/32, 

περιλαμβάνει το στοιχείο 2a
1

2a* 110004 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, δακτύλιος 
σχήματος Ο, PTFE

1

3 249585 KIT, σκανδάλη, επισκευή, περιλαμβάνει 
τα στοιχεία 13 και 14

1

4 15G713 ΠΑΞΙΜΑΔΙ, βύσμα αέρα 1
5 249877 ΔΙΑΧΥΤΗΣ, διάταξη, RAC 1
5a ΔΙΑΧΥΤΗΣ, περίβλημα 1
5b ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, έδρανο, νάιλον 1
5c ΕΔΡΑΝΟ, καρβιδίου 1
5d ΠΑΞΙΜΑΔΙ, έδρανο 1
5e* 111457 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, δακτύλιος 

σχήματος Ο, έδρανο, PTFE
1

5f* 109450 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, δακτύλιος 
σχήματος Ο, PTFE

1

6 288839 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ, RAC 1
6a* 109213 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, δακτύλιος 

σχήματος Ο, PTFE
1

7* 188493 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, κύπελλο U, 
πιστόλι, UHMWPE

1

8* ΒΑΛΒΙΔΑ, αέρα, διάταξη 1
9 16A529 ΑΞΟΝΑΣ, υδραυλικό ελατήριο 1
11 15F195 ΚΑΠΑΚΙ, ελατήριο 1
13 15F739 ΠΕΙΡΟΣ, στροφέας 1
14 15F740 ΠΕΙΡΟΣ, στροφέας, παξιμάδι 1
15 114069 ΕΛΑΤΗΡΙΟ, συμπίεσης 1
16 249136 ΣΩΛΗΝΑΣ, διάταξη 1
17 24U606 ΒΑΛΒΙΔΑ, διάταξη, αέρας εισόδου 1
19 115141 ΕΛΑΤΗΡΙΟ, συμπίεσης 1
20 16X404 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, με ακίδες 1
22* 115133 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, σωλήνας, ακετάλη 1
24 224453 ΦΙΛΤΡΟ 1
24a‡ 162863 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, μη μεταλλικό (πωλείται 

χωριστά)
25 15F186 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, είσοδος υγρού 1
28* ΕΡΓΑΛΕΙΟ, τοποθέτηση, στεγανωτικό 1
29 117642 ΕΡΓΑΛΕΙΟ, κατσαβίδι για παξιμάδι 1
30 15F446 ΕΡΓΑΛΕΙΟ, πιστόλι 1

31 222385 ΚΑΡΤΑ, προειδοποίησης (δεν 
απεικονίζεται)

1

32 172479 ΕΤΙΚΕΤΑ, προειδοποίησης (δεν 
απεικονίζεται)

1

33 FFT210 ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1
33a** ΕΔΡΑΝΟ, παρέμβυσμα 1
33b** ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 1
35† 15J770 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, κύλινδρος 1
75 156454 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ σχήματος Ο 1

Αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσ.
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Εξαρτήματα (262932)

Εφεδρικές ετικέτες, σηματάκια και κάρτες κινδύνου και 
προειδοποίησης διατίθενται δωρεάν.
 Περιλαμβάνεται στο κιτ επιδιόρθωσης βελόνας/εδράνου 255160 
(πωλείται χωριστά)
* Περιλαμβάνεται στο κιτ επισκευής στεγανοποίησης 249422 (πωλείται 
χωριστά)
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Αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσ.
1 ΣΩΜΑ, πιστόλι 1
2 ΒΕΛΟΝΑ, διάταξη, μπίλια καρβιδίου 3/32 1
2a 110004 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ σχήματος Ο 1
3 249585 ΣΚΑΝΔΑΛΗ, (περιλαμβάνει τα στοιχεία 13, 

14)
1

4 249135 ΒΑΛΒΙΔΑ, διάταξη ελέγχου ανεμιστήρα 1
5 288192 ΔΙΑΧΥΤΗΣ, διάταξη, υψηλή πίεση 1
5a ΔΙΑΧΥΤΗΣ, περίβλημα 1
5b ΝΑΙΛΟΝ, παρέμβυσμα 1
5c ΚΑΡΒΙΔΙΟ, έδρανο 1
5d ΠΑΞΙΜΑΔΙ, έδρανο 1
5e* 111457 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ σχήματος O, PTFE 1
5f* 109450 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ σχήματος O, PTFE 1
5g* 111116 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ σχήματος Ο 1
6 249256 ασφαλείας 1
6a 249180 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, διάταξη 1
6b 109213 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, δακτύλιος σχήματος Ο 1
6c 15G320 ΡΟΔΕΛΑ, PTFE, εξωτερική διάμετρος 1.2 1
7 188493 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, κύπελλο U, πιστόλι 1
8* ΒΑΛΒΙΔΑ, αέρα, διάταξη 1
9 16A529 ΑΞΟΝΑΣ, υδραυλικό ελατήριο 1
11 15F195 ΚΑΠΑΚΙ, ελατήριο 1
13 15F739 ΠΕΙΡΟΣ, στροφέας 1
14 15F740 ΠΕΙΡΟΣ, στροφέας, παξιμάδι 1
15 114069 ΕΛΑΤΗΡΙΟ, συμπίεσης 1
16 249136 ΣΩΛΗΝΑΣ, διάταξη 1
17 24U606 ΒΑΛΒΙΔΑ, διάταξη, αέρας εισόδου 1
18 115133 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, σωλήνας 1
19 115141 ΕΛΑΤΗΡΙΟ, συμπίεσης 1
20 16X404 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, με ακίδες 1
22 AAM309 ΜΠΕΚ, G15, G40 1
28 192282 ΕΡΓΑΛΕΙΟ, τοποθέτηση, στεγανωτικό 1
29 117642 ΕΡΓΑΛΕΙΟ, κατσαβίδι για παξιμάδι 1
30 15F446 ΕΡΓΑΛΕΙΟ, πιστόλι 1

31 222385 ΕΤΙΚΕΤΑ, προειδοποίησης (δεν 
απεικονίζεται)

1

32 172479 ΕΤΙΚΕΤΑ, προειδοποίησης (δεν 
απεικονίζεται)

1

37 224453 ΦΙΛΤΡΟ, μπεκ 1
38 15F186 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, εύκαμπτος σωλήνας 1
50 017480 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ, ασφάλιση σπείρας 1
70 15F185 ΕΝΘΕΤΟ, υγρό 1
71 249423 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ, σκανδάλη, ανάγλυφος 1
72 ΠΕΙΡΟΣ, εντοπισμού 2
73 117517 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ σχήματος Ο 1
74 15U104 ΠΙΝΑΚΙΔΑ, σημαντικό-σφίξτε το μπεκ 

(δεν απεικονίζεται)
1

75 156454 ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, δακτύλιος σχήματος Ο 1

Αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή Ποσ.
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Ôå÷íéêÜ Óôïé÷åßá

*¼ëåò ïé åíäåßîåéò åëÞöèçóáí ìå ôç âáëâßäá áíåìéóôÞñá ðëÞñùò êëåéóôÞ, (ðëÞñåò ìÝãåèïò áíåìéóôÞñá) óôá 

20 psi (140 kPa, 1,4 bar) êáé 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) êáé óôçí èåùñçôéêÞ èÝóç ôïõ ÷åéñéóôÞ. Ç éó÷ýò Þ÷ïõ 

åëÝã÷èçêå âÜóåé ôïõ ðñïôýðïõ ISO 9614-2.

Ðéóôüëé âáöÞò G40 ìå âïÞèåéá áÝñá

US Metric
ÌÝãéóôç ðßåóç ñåõóôïý êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá 4 000 psi 28 MPa, 280 bars

ÌÝãéóôç ðßåóç áÝñá êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá 100 psi 0,7 MPa, 7 bars

ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá ñåõóôïý êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá 110°F 43°C

Åßóïäïò ñåõóôïý 1/4–18 npsm

Åßóïäïò áÝñá 1/4-18 npsm 

ÂÜñïò Ðéóôïëéïý 16 oz 450 ãñáììÜñéá

Ç÷çôéêÞ ðßåóç*: 20 psi (140 kPa, 1.4 bar) 66,9 dB(A)

Ç÷çôéêÞ ðßåóç*: 100 psi (0.7 kPa, 7 bar) 80,0 dB(A)

Éó÷ýò Þ÷ïõ*: 20 psi (140 kPa, 1.4 bar) 76,8 dB(A)

Éó÷ýò Þ÷ïõ*: 100 psi (0.7 kPa, 7 bar) 89,9 dB(A)

Äéáâñå÷üìåíá åîáñôÞìáôá Áíïîåßäùôïò ÷Üëõâáò, êáñâßäéï, ðïëõáéèõëÝíéï ðïëý 

õøçëïý ìïñéáêïý âÜñïõò, áêåôÜëç, PTFE, íÜéëïí, 

öèïñïåëáóôïìåñÝò



Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων αποτελούν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης.

Η Graco επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.
Μετάφραση των αρχικών οδηγιών. This manual contains Greek. MM 333182

Κεντρικά γραφεία Graco: Minneapolis
Διεθνή γραφεία: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Πνευματικά δικαιώματα 2014, Graco Inc. Όλες οι τοποθεσίες κατασκευής της Graco εφαρμόζουν το πρότυπο ISO 9001.

www.graco.com
Revision C, May 2018

Βασική εγγύηση Graco
Η Graco εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ο οποίος κατασκευάζεται από την Graco και φέρει το όνομά της, 
είναι απαλλαγμένος από ατέλειες στο υλικό και στην κατεργασία κατά την ημερομηνία πώλησης στον αρχικό αγοραστή για χρήση. Με εξαίρεση 
οποιασδήποτε πρόσθετης, διευρυμένης ή περιορισμένης εγγύησης που δημοσιεύεται από την Graco, η Graco, για μια περίοδο δώδεκα μηνών 
από την ημερομηνία πώλησης, θα επισκευάζει ή θα αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού που καθορίζεται από την Graco ότι είναι 
ελαττωματικό. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο όταν ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος, χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις γραπτές 
συστάσεις της Graco.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττωματική εγκατάσταση, κακή εφαρμογή, εκτριβή, διάβρωση, ανεπαρκή ή ανάρμοστη συντήρηση, αμέλεια, 
ατύχημα, παραποίηση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων τρίτων κατασκευαστών και η Graco δεν θα φέρει την ευθύνη για γενική φθορά λόγω χρήσης, 
ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ζημία ή φθορά που προκαλούνται από τα ανωτέρω. Επίσης, η Graco δεν θα είναι υπεύθυνη για δυσλειτουργία, 
ζημία ή φθορά που προκαλούνται από ασυμβατότητα του εξοπλισμού της Graco με δομές, εξαρτήματα, εξοπλισμό ή υλικά που δεν παρέχονται 
από την Graco, ή από ακατάλληλο σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση των δομών, εξαρτημάτων, εξοπλισμού ή υλικών 
που δεν παρέχονται από την Graco.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση της προπληρωμένης επιστροφής του εξοπλισμού που θεωρείται ότι είναι ελαττωματικός σε 
εξουσιοδοτημένο διανομέα της Graco για επαλήθευση της αναφερομένης βλάβης. Εάν η αναφερομένη βλάβη επιβεβαιωθεί, η Graco θα 
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει δωρεάν οποιαδήποτε ελαττωματικά εξαρτήματα. Ο εξοπλισμός θα επιστραφεί στον αρχικό αγοραστή, ο οποίος 
έχει προκαταβάλει τα έξοδα επιστροφής. Εάν η επιθεώρηση του εξοπλισμού δεν αποκαλύψει οποιαδήποτε βλάβη στο υλικό ή στην κατασκευή, οι 
επισκευές θα γίνουν με λογική δαπάνη, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τα έξοδα των εξαρτημάτων, της εργασίας και της μεταφοράς.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Η μόνη υποχρέωση της Graco και η μόνη αποζημίωση του αγοραστή για οποιαδήποτε παραβίαση της εγγύησης θα είναι όπως εκτίθεται ανωτέρω. 
Ο αγοραστής συμφωνεί ότι καμία άλλη αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, θετικών ή αποθετικών ζημιών για χαμένα κέρδη, 
απολεσθείσες πωλήσεις, προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη επί της περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη απρόβλεπτη ή επακόλουθη απώλεια) δεν θα 
είναι διαθέσιμη. Οποιαδήποτε αγωγή για την παραβίαση της εγγύησης πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία πώλησης.

Η GRACO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GRACO ΑΛΛΑ 
ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ . Αυτά τα είδη που πωλούνται, αλλά δεν κατασκευάζονται, από την Graco (όπως οι ηλεκτρικοί κινητήρες, οι 
διακόπτες, ο σωλήνας, κ.λπ.), υπόκεινται στην εγγύηση του κατασκευαστή τους, αν υπάρχει. Η Graco θα παράσχει στον αγοραστή λογική βοήθεια 
για την έγερση οποιασδήποτε αξίωσης όσον αφορά την παραβίαση αυτών των εγγυήσεων.

Σε καμία περίπτωση η Graco δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για έμμεσες, άμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες ως αποτέλεσμα της κάτωθι παροχής 
εξοπλισμού από την Graco, ή τον εφοδιασμό, την απόδοση ή τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή άλλων αγαθών που πωλούνται στο παρόν, 
λόγω παραβίασης της σύμβασης, παραβίασης της εγγύησης ή αμέλειας της Graco, ή άλλως.

Πληροφορίες Graco
Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Graco, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.graco.com.

Για πληροφορίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.graco.com/patents. 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, επικοινωνήστε με το διανομέα της Graco ή καλέστε στο 1-800-690-2894 για να εντοπίσετε τον 
πλησιέστερο διανομέα.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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