Instrukcijas/Daïas

G40 Izsmidzinâðanas pistole
ar gaisu
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Lietoðanai tieði darbam ar arhitektûras krâsâm un pârklâjumiem. Tikai profesionālai lietošanai.

Modelis: 262929, 262932
Maksimâlais darba spiediens: 4000 psi (280 bar, 28 MPa)
Maksimâlais gaisa darba spiediens: 100 psi (7 bari, 0,7 MPa)
SVARÎGAS DARBA DROÐÎBAS INSTRUKCIJAS.
Jûsu izsmidzinâtâja instrukciju rokasgrâmatâ atrodamas
instrukcijas par spiediena atlaiðanu, izsmidzinâtâja
sâkotnçjo uzpildîðanu un izsmidzinâðanu. Ievçrojiet ðîs
instrukcijas.

ti22688a

ti22689a

Brīdinājumi

Brīdinājumi
Tālāk norādītie brīdinājumi attiecas uz šīs iekārtas salikšanu, lietošanu, iezemēšanu, apkopi un remontu. Izsaukuma
zīmes simbols pievērš jūsu uzmanību vispārīgajiem brīdinājumiem, bet riska simboli attiecas uz procedūru specifiskiem
riskiem. Kad šie simboli ir redzami šīs rokasgrāmatas tekstā vai brīdinājuma uzlīmēs, lai saņemtu informāciju, atgriezieties
sadaļā „Brīdinājumi”. Produktam raksturīgie riska simboli un brīdinājumi, kas nav aprakstīti šajā sadaļā, nepieciešamības
gadījumā var būt norādīti citās šīs rokasgrāmatas teksta vietās.

BRĪDINĀJUMS
ĀDAS APSMIDZINĀŠANAS RISKS
Augstspiediena šķidrums, kas izplūst no pistoles, cauruma šļūtenē vai plīsušām detaļām, var ievainot ādu.
Tas var izskatīties kā neliels iegriezums, tomēr tā ir nopietna trauma, kas var izraisīt amputāciju. Nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.
• Neizsmidziniet, ja nav uzstādīts uzgaļa aizsargs un sprūda aizsargs.
• Neizsmidzināšanas laikā izmantojiet sprūda drošības slēdzi.
• Nevērsiet pistoli pret citiem cilvēkiem vai kādu sava ķermeņa daļu.
• Nelieciet roku uz sprauslas gala.
• Neapturiet vai nenovirziet noplūdes ar roku, ķermeni, cimdu vai lupatu.
• Pārtraucot izsmidzināšanu, kā arī pirms iekārtas tīrīšanas, pārbaudes vai apkopes veiciet šajā
rokasgrāmatā norādīto spiediena atbrīvošanas procedūru.
• Pirms darbināt iekārtu, cieši pievelciet visus šķidruma pievades savienojumus.
• Katru dienu pārbaudiet šļūtenes un savienojumus. Nekavējoties nomainiet nolietojušās vai bojātās
daļas.
UZLIESMOŠANAS UN EKSPLOZIJAS RISKS
Ugunsnedroši izgarojumi, piemēram, tie, ko rada šķīdinātāji vai krāsas, darbavietā var aizdegties vai
uzsprāgt. Lai nepieļautu aizdegšanos vai eksploziju, veiciet tālāk minētās darbības.
• Izmantojiet iekārtu tikai vietā ar labu ventilāciju.
• Novērsiet visus aizdegšanās avotus, piemēram, degļus, cigaretes, pārnēsājamas elektrolampas
un plastmasas pilienu uztveršanas pārklājus (statiskās lokizlādes risks).
• Darbavietā nedrīkst atrasties gruži, šķīdinātāji, lupatas un benzīns.
• Nepievienojiet un neatvienojiet strāvas vadus, kā arī neieslēdziet un neizslēdziet barošanas avotu
un apgaismojumu, ja tuvumā ir ugunsnedroši izgarojumi.
• Iezemējiet visu iekārtu darbavietā. Skatīt iezemēšanas instrukciju.
• Lietojiet tikai iezemētas šļūtenes.
• Ielaižot spainī, stingri turiet pistoli pie iezemēta spaiņa malām. Neizmantojiet kausveida ieliktņus,
ja vien tie nav antistatiski vai vadītspējīgi.
• Ja parādās statiska dzirksteļošana vai jūs sajūtat elektrisku triecienu, nekavējoties pārtrauciet darbību. Neizmantojiet iekārtu, pirms nav noskaidrota un novērsta problēma.
• Darbavietā jābūt liesmu slāpētājam darba kārtībā.
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Brīdinājumi

BRĪDINĀJUMS
RISKS, NEPAREIZI IZMANTOJOT IEKĀRTU
Nepareiza izmantošana var izraisīt nāvi vai nopietnu savainojumu.
• Neizmantojiet iekārtu, kad esat noguris vai atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.
• Nepārsniedziet maksimālo darba spiedienu vai temperatūras diapazonu tam sistēmas komponentam,
kuram ir viszemākais nominālais lielums. Skatīt tehniskos datus visās iekārtas rokasgrāmatās.
• Izmantojiet šķidrumus un šķīdinātājus, kas ir savietojami ar iekārtas daļām, kuras saskaras ar
šķidrumu. Skatīt tehniskos datus visās iekārtas rokasgrāmatās. Izlasiet šķidruma un šķīdinātāja
ražotāja brīdinājumus. Lai saņemtu pilnīgu informāciju par savu materiālu, izplatītājam vai
mazumtirgotājam pieprasiet drošības datu lapas.
• Neatstājiet darbavietu, kamēr iekārta ir pieslēgta elektriskajai strāvai vai tajā ir paaugstināts
spiediens.
• Izslēdziet visu aprīkojumu un veiciet spiediena atbrīvošanas procedūru laikā, kad aprīkojums
netiek izmantots.
• Katru dienu pārbaudiet iekārtu. Nekavējoties salabojiet vai nomainiet nolietojušās vai bojātās daļas
tikai pret īstām izgatavotāja rezerves daļām.
• Nepārveidojiet iekārtu vai neveiciet tajā izmaiņas. Pārveides un izmaiņu dēļ var tikt atcelti aģentūras
apstiprinājumi un radīts drošības apdraudējums.
• Pārliecinieties, ka viss aprīkojums atbilst nomināliem un ir apstiprināts izmantošanai vidē, kādā to
lietojat.
• Izmantojiet iekārtu tikai tam nolūkam, kam tā paredzēta. Lai saņemtu informāciju, vērsieties pie sava
izplatītāja.
• Nepieļaujiet, ka šļūtenes un kabeļi atrodas satiksmes joslās, uz asām šķautnēm, kustīgu daļu un
karstu virsmu tuvumā.
• Nesamezglojiet vai pārāk nesalociet šļūtenes, kā arī neizmantojiet šļūtenes, lai vilktu iekārtu.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba vietā.
• Saskaņojiet ar visiem spēkā esošajiem darba drošības noteikumiem.
ZEM SPIEDIENA ESOŠU ALUMĪNIJA DAĻU RADĪTAIS RISKS
Tādu šķidrumu izmantošana, kuri nav saderīgi lietošanai ar alumīniju zem spiediena esošā aprīkojumā,
var radīt nopietnu ķīmisku reakciju un aprīkojuma ieplīšanu. Šī brīdinājuma neievērošanas sekas var būt
nāve, nopietna trauma vai īpašuma bojājums.
• Neizmantojiet 1,1,1-trihloretāna, metilēna hlorīda un citus halogenētus ogļūdeņražu šķīdinātājus vai
šķidrumus, kas satur šādus šķīdinātājus.
• Daudzu citu šķidrumu sastāvā var būt ķīmiskas vielas, kas reaģē ar alumīniju. Noskaidrojiet savietojamību pie savu materiālu piegādātāja.
INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
Atrodoties darba zonā, izmantojiet piemērotu aizsargaprīkojumu, lai novērstu nopietnus ievainojumus,
piemēram, acu traumas, dzirdes zudumu, toksisku izgarojumu ieelpošanu un apdegumus. Tālāk minēti
daži no aizsarglīdzekļiem.
• Aizsargbrilles un dzirdes aizsardzības līdzekļi.
• Respiratori, aizsargapģērbs un cimdi saskaņā ar šķidrumu un šķīdinātāja ražotāja ieteikumiem.
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Komponentu identifikācija
Ats.
A
B
C
D
E
F
G
H

A

Apraksts
Sprūda drošības slēdzis
Sprauslas uzgalis
Drošības RAC aizsargs
Sprūds
Filtrs/filtra apvalks
Gaisa šļūtenes savienojums
Gaisa regulēšanas vārsts
Šķidruma šļūtenes savienojums

G
C

F

B
D

H
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Spiediena atlaiðanas procedûra

2.

???? ???? π?? ??????????? ???? ?? ??????? π??π?? ??
????????? ?? ?????????? ????????? π?????.

3.
Spiediens šajā iekārtā saglabājas tikmēr, līdz to manuāli pazemina.
pazemina. Lai izvairītos no traumām, ko var izraisīt saspiests
šķidrums, piemēram, izkļūšana cauri ādai, šķidruma izšļakstīšanās
un spiediena radīta daļu kustēšanās, veiciet spiediena atbrīvošanas
procedūru, kad beidzat izsmidzināšanu un pirms sākat iekārtas
tīrīšanu, pārbaudi vai apkopi.
1.
2.

Uzlieciet trigera aizsargu. Izslçdziet (OFF) baroðanu un
pagrieziet spiediena regulatoru uz zemâko spiediena lîmeni.
Noòemiet trigera aizsargu. Turiet pistoli pie iezemçta metâla
skaloðanas spaiòa sâna. Ieslçdziet pistoli virzot to spainî lai
atlaistu spiedienu.

Ja jums ðíiet, ka izsmidzinâðanas uzgalis vai ðïûtene ir aizsprostota
vai ka spiediens pçc augðminçto soïu izpildîðanas nav pilnîgi
noòemts, vispirms ÏOTI LÇNI atlaidiet uzgaïa aizsarga fiksâcijas
uzgriezni vai ðïûtenes gala savienotâju, lai pakâpeniski noòemtu
spiedienu, pçc tam atlaidiet pilnîgi. Iztîriet ðïûtenes vai uzgaïa
aizsprostojumu.

1.
2.
3.
4.

5.

Trigera aizsargs uzlikts
(nav izsmidzinâðanas)

Trigera aizsargs noòemts
(izsmidzinâðana)

ti6581a

ti6582a
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Gaisa un šķidruma padeves šļūteņu otru galu
pievienojiet izsmidzinātājam. Lai droši pievilktu visus
savienojumus, izmantojiet divas atslēgas (skat. izsmidzinātāja
iestatīšanas instrukciju izsmidzinātāja ekspluatācijas
rokasgrāmatā).

Pievienojot uzgali (33) un aizsargu (6) pie
pistoles

Pistoles trigera aizsargs

Lai aizsargâtos no ievainojumiem tad, kad pistole netiek izmantota,
vienmçr uzlieciet trigera aizsargu, ja iekârta tiek izslçgta vai atstâta
bez uzraudzîbas.

PIEZĪME. Pirmo reizi sagatavojot pistoli
izsmidzināšanai, caurspīdīgā sarkanā gaisa
šļūtene jānogriež vēlamajā garumā.
Izsmidzināšanai ar gaisu pistoles gaisa
ieplūdes stiprinājumam (17) pievienojiet gaisa
padeves šļūteni (a).

Ja iekârta nesen tika darbinâta, atlaidiet spiedienu.
Ievietojiet ligzdas korpusu
35
6
(35) aizsargâ (6).
Ielieciet slçdþa uzgali
(SwitchTip) (33).
Iestipriniet blîvçjumu (33b) uz
ligzdas (35a) un iestipriniet
33
ligzdas korpusâ(25).
ti8249a
Izmantojiet melno blîvçjumu
ûdenskrâsâm un oranþo
Plakanais
ðíîdinâtâjam un materiâliem
uzgalis
uz eïïas bâzes.
Novietojiet aizsargu (6) uz
33
pistoles gala. Pievelciet ar
roku.

33a

33b

Ja jûs pamaniet ðíidruma noplûdi no pistoles priekðgala, nomainiet
ligzdu (33a) un/vai atkârtoti noblîvçjiet aizsarga uzgriezni.

Ekspluatâcija
Piezîme: Sekojoðâs instrukcijas attiecas uz pistolçm, kuras, lieto ar
Graco’s FinishPro izsmidzinâtâjiem. Skatīt izsmidzinātāja lietošanas
rokasgrāmatu. Ja jûs izmantojiet citu izsmidzinâtâju, skatiet jûsu
iekârtas instrukciju rokasgrâmatu.
Izmantojot FinishPro II 295 modeļa izsmidzinātāju, gaisa regulēšana
paredzēta tikai pie pistoles. FinishPro II 395 un 595 modelim
nodrošināta papildu gaisa regulēšana pie smidzinātāja.

Salikðana
1.
2.
Pârliecinieties, ka izsmidzinâtâjs ir izslçgts, strâvas vads izvilkts no
baroðanas avota kontaktrozetes un trigera aizsargs ir uzlikts. Skatiet
jûsu izsmidzinâtâja instrukciju rokasgrâmatas instrukcijas par
izsmidzinâtâja sâkotnçjo uzpildîðanu un izsmidzinâðanu.

Pievienojiet pistoli pie izsmidzinâtâja
1.

Pievienojiet šķidruma šļūteni ieplūdes
stiprinājumam (25) vai pistolei.

3.

4.

Noòemiet trigera aizsargu (1a).
Pârliecinieties, ka bultveida uzgalis (33) vçrsts uz priekðu
(izsmidzinâðana).
Turiet pistoli perpendikulâri un apmçram 12-collas (304 mm) no
virsmas. Vispirms kustiniet pistoli, tad pavelciet pistoles trigeri (3)
lai smidzinâtu testa paraugu.
Vienmçr turiet pistoli taisnâ leòíî pret virsmu. Neveidojiet ar pistoli
loku. Tas izraisîs nevienmçrîgu ðíidruma pârklâjumu. Lai iegûtu
vienmçrîgu galîgo apstrâdi, veiciet vienveidîgus, vienmçrîgus
pistoles gâjienus ðíçrsâm pa apsmidzinâmo objektu ar 50%
iepriekðçjâs joslas pârklâjumu.

25
ti9444a
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Aizsprostojuma tîrîðana

1.
2.
3.

4.

Apkope

Atlaidiet spiedienu. Uzstâdiet trigera aizsargu (1a).
Tikai modeļiem ar plakano uzgali: noņemiet un notīriet
aizsargu un uzgali.
Grieziet uzgali (33) 180°. Noòemiet trigera aizsargu (1a).
Izsmidziniet ar pistoli spainî vai zemç lai izskalotu
aizsprostojumu.
Uzlieciet trigera aizsargu (1a). Pagrieziet atpakaï uzgali (33)
par 180° uz izsmidzinâðanas stâvokli.

Izsmidzinâðana
Skatiet jûsu izsmidzinâtâja instrukciju rokasgrâmatu. Sekojoðâs
instrukcijas attiecas uz pistolçm, kuras, lieto ar Graco’s FinishPro
izsmidzinâtâjiem.

Pirms jûs veiciet jebkâdu pistoles apkopi, izlasiet visus brîdinâjumus
uz ðîs rokasgrâmatas priekðçjâ vâka atlaidiet spiedienu, lappuse 4.

Ikdienas apkope
Izskalojiet pistoli pçc katras darba maiòas un uzglabâjiet sausâ vietâ.
Neiegremdçjiet pistoli vai jebkâdas daïas ûdenî vai tîrîðanas
ðíîdinâtâjos.
•
Nevçrsiet pistoli augðup kad veicat tâs tîrîðanu.
•
Neslaukiet pistoli ar drçbi, kas samçrcçta ðíîdinâtâjâ; izgrieziet
sausu pârpalikumu.
•
Ðíîdinâtâjs, kas palicis pistoles gaisa kanâlos var izraisît sliktas
kvalitâtes krâsas apdari. Nepielietojiet nekâdu tîrîðanas
paòçmienu, kas varçtu pieïaut ðíîdinâtâja iekïûðanu pistoles
gaisa kanâlos.

Skaloðana un tîrîðana
Izsmidzinâðana ar gaisu
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Iestatiet izsmidzinâtâja funkcijas izvçles slçdzi stâvoklî AIRLESS
(BEZGAISA) izsmidzinâðana.
Atveriet pistoles gaisa spiediena regulatoru lîdz galam.
Sagatavojiet sūkni atbilstoši sagatavošanas instrukcijai, kas
sniegta izsmidzinātāja ekspluatācijas rokasgrāmatā.
Pagrieziet izsmidzinâtâja ðíidruma spiediena regulatoru uz
augstâko spiediena lîmeni.
Noòemiet trigera aizsargu (1a). Izsmidzinot ar pistoli, grieziet
izsmidzinâtâja ðíidruma spiedienu uz leju, lîdz jûs pamaniet
izsmidzinâðanas rakstâ notecçjumus.
Apturiet izsmidzinâðanu ar pistoli.
Iestatiet izsmidzinâtâja taustiòslçdzi uz AA (ar gaisu)
izsmidzinâðana.
Ieslçdziet pistoli. Izsmidzinot palieliniet izsmidzinâtâja gaisa
spiediena regulatora iestatîjumu, lîdz notecçjumi pazûd.
Izmantojiet pistoles gaisa regulatoru lai smalkâk pieregulçtu
izsmidzinâðanas rakstu.

•
•
•

Izskalojiet pistoli pirms mainiet krâsas, pirms uzglabâðanas un
pirms pistoles laboðanas.
Skalojiet pie viszemâkâ iespçjamâ spiediena. Pârbaudiet vai
savienotâjos nav noplûdes un pievelciet, ja ir nepiecieðams.
Izskalojiet ar ðíidrumu, kas ir savietojams ar smidzinâmo ðíidrumu
un iekârtas saslapinâmâm daïâm.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Bezgaisa izsmidzinâðana
1.
2.
3.
4.

Iestatiet izsmidzinâtâja funkcijas izvçles slçdzi stâvoklî AIRLESS
(BEZGAISA) izsmidzinâðana.
Sagatavojiet sūkni atbilstoši sagatavošanas instrukcijai, kas
sniegta izsmidzinātāja ekspluatācijas rokasgrāmatā.
Sâciet ar viszemâko izsmidzinâtâja spiediena ieregulçjumu.
Izsmidziniet testa paraugu. Pakâpeniski palieliniet izsmidzinâtâja
spiedienu, lîdz jûs iegûstiet blîvu izsmidzinâjuma paraugu bez
sabiezçjumiem gar apmalçm. Izmantojiet mazâka izmçra uzgali,
ja ar spiediena regulçðanu vien nevar novçrst apmales.

Piezîme: Ja jûs iegûstiet neregulâru
izsmidzinâðanas rakstu, iztîriet gaisa
atvçrumus ar ðíîdinâtâju un mîkstu suku vai
zobu bakstâmo. Neizmantojiet metâla
instrumentus lai iztîrîtu gaisa vâciòa
atvçrumus, jo tâdâ veidâ tos var saskrâpçt.
Saskrâpçjumi var izkropïot izsmidzinâðanas
rakstu.
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7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
ti8792a

Spiediena atlaiðana, lappuse 4. Atvienojiet izsmidzinâtâju no
kontaktrozetes.
Noòemiet uzgali (33) un aizsargu. (6).
Atvienojiet melno gaisa padeves ðïûteni no pistoles.
Izòemiet izsmidzinâtâja sifona cauruïu komplektu no krâsas un
ievietojiet skaloðanas ðíidrumâ. Skatiet tîrîðanas instrukcijas
izsmidzinâtâja ekspluatâcijas rokasgrâmatâ 311905.
Iespraudiet izsmidzinâtâja strâvas vadu kontaktrozetç. Iestatiet
izsmidzinâtâja funkcijas izvçles slçdzi stâvoklî AIRLESS.
Lçnâm palieliniet spiedienu. Virziet pistoli uz leju iezemçtâ metâla
tvertnç. Pavelciet pistoles trigeri un izskalojiet pistoli ar
ðíîdinâtâju, kamçr visas ðíidruma atliekas ir izvadîtas no pistoles
kanâliem.
Iestâdiet izsmidzinâtâja funkcijas izvçles slçdzi stâvoklî OFF.
Spiediena atlaiðana, lappuse 4.
Atvienojiet ðíidruma padeves ðïûteni no pistoles.
Ja ir nepiecieðams noòemt izkliedçtâju (5) lai to iztîrîtu,
ieslçdziet pistoli, kamçr jûs noòemiet izkliedçtâju ar pistoles
instrumentu (30).
Iemçrciet saru sukas mîksto galu savietojamâ ðíîdinâtâjâ.
Nemçrcçjiet ilgstoði sukas sarus ðíîdinâtâjâ un
neizmantojiet stiepïu suku.
Kad pistole vçrsta uz leju, notîriet pistoles priekðdaïu ar mîkstu
saru suku un ðíîdinâtâju.
Berziet uzgali (33) un aizsargu (6) ar mîkstu saru suku. Lai iztîrîtu
gaisa vâciòa atvçrumus, izmantojiet mîkstu instrumentu,
piemçram, zobu bakstâmo, lai izvairîtos no kritisko virsmu
bojâðanas. Pûtiet gaisu caur izsmidzinâtâja uzgali, lai
pârliecinâtos, ka atvere ir tîra.
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14. Ja izkliedçtâjs (5) bija ticis noòemts, ieslçdziet izsmidzinâtâju tad,
kad jûs uzlieciet atpakaï izkliedçtâju ar pistoles instrumentu (30).
Stingri pievelciet izkliedçtâju lai iegûtu labu blîvçjumu. Pievelciet
lîdz 155-165 collâm-mârciòâm (18-19 N.m). Ja pievilkðana veikta
pareizi, apmale apakðâ bûs izvirzîta âra no pistoles.
15. Ievietojiet uzgali (33) un aizsargu (6) uz pistoles, lappuse 5.
16. Izmantojot ðíîdinâtâjâ samçrcçtu mîkstu audumu, notîriet pistoles
ârpusi.
17. Pçc tîrîðanas, katru nedçïu
saeïïojiet sekojoðas daïas ar
smçrvielu 111265.
A
• Trigera ðarnîra tapu (A)
• Abas pistoles puses, kur trigeris
saskaras ar pistoli (B)
• Ðíidruma adatas asi, aiz trigera
B
(C)
C

Filtra (24)
tîrîðana/nomaiòa

• Ievietojot atpakaï karbîda ligzdu (5c), ligzdas konusveidîgam
galam jâbût pavçrstam uz pistoles uzgali.

Adatas laboðana (2)
1.
2.

Atlaidiet spiedienu, lappuse 4. Noòemiet izkliedçtâju (5),
skatiet Ligzdas laboðana, lappuse 7.
Izòemiet trigera ðarnîra tapas
uzgriezni (14), ðarnîra tapu (13),
un trigeri (3) izmantojot pistoles
instrumentu (30) un uzgrieþòa
skrûvçjamo (29).
13

ti8835a

14
3
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3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atlaidiet spiedienu, lappuse 4. Uzlieciet trigera aizsargu (1a).
Atskrûvçjiet ðíidruma ieplûdes stiprinâjumu (25).
Izòemiet iekðçjo ðíidruma filtru (24).
Iztîriet filtru ar mîkstu saru suku un savietojamu ðíîdinâtâju.
Apskatiet filtru un ja tas bojâts, nomainiet to.
Ievietojiet iekðçjo ðíidruma filtru (24) ðíidruma caurules
pamatnç (16).
Ieskrûvçjiet ðíidruma ieplûdes stiprinâjumu (25) caurules
pamatnç. Pievelciet lîdz 175-185 collâm-mârciòâm (20-21 N•m).

Remonts

Izòemiet ðíidruma
adatas mezglu (2) no
2a
pistoles priekðpuses
2
izmantojot uzgrieþòa
skrûvçðanas
29
instrumentu (29). Ja
adata ir salocîjusies
ti6575a
vai ir bojâta, vai arî
blîvçjums ir nodilis
vai ir noplûde,
nomainiet visu adatas mezglu. Ja ir nepiecieðama nomaiòa,
pârliecinieties, ka ir izòemts o-gredzens (2a) jo tas var iestrçgt
pistoles korpusa iekðpusç.

Gaisa vârsta laboðana (8)
1.

Ligzdas laboðana
Izmantojiet karbîda ligzdas remonta komplektu - 249456. Lai iegûtu
labâkus rezultâtus izmantojiet visas jaunâs komplektâ esoðâs daïas.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Atlaidiet spiedienu, lappuse 4. Atvienojiet ðíidruma un gaisa
ðïûtenes no pistoles.
Noòemiet aizsargu (6) un izsmidzinâðanas uzgali (33).
Ieslçdziet pistoli lai izvilktu adatas korpusu ârâ no ligzdas kad
jûs izskrûvçjiet izkliedçtâju (5) no pistoles korpusa (1), ar
pistoles instrumentu (30).
Apskatiet o-gredzenus (5e, 5f, un 6a) attiecîgajâs vietâs.
Uzmanîgi izòemiet o-gredzenus no izkliedçtâja korpusa (5a)
un nomainiet, ja tas nepiecieðams.
Izòemiet ligzdas uzgriezni (5d), ligzdu (5c) un ligzdas starpliku
(5b) izmantojot 5/32 collas seðstûra uzgrieþòu atslçgu.
Apskatiet ligzdu (5c) un ligzdas starpliku (5b) un nomainiet,
ja tas nepiecieðams.
Ievietojiet atpakaï ligzdas starpliku (5b) ligzdu (5c) un ligzdas
uzgriezni (5d). Pievelciet lîdz 45-50 collâm-mârciòâm
(5,0-5,6 N•m). Pârliecinieties, ka uzgrieznis nav pievilkts
par stipru.

333196C

2.
3.

Noskrûvçjiet atsperes vâciòu (11) no pistoles korpusa
aizmugures (1) izmantojot pistoles instrumentu (30). Izòemiet
divas atsperes (15 un 19), asi (9), un ligzdu (10).
Spiediet gaisa vârsta mezglu (8) ârâ pa pistoles aizmuguri.
Apskatiet u-vâciòu (7) pistoles korpusâ (1). Ja u- vâciòð ir nodilis
vai ir noplûde, rûpîgi noòemiet u- vâciòu no pistoles korpusa
priekðpuses, izmantojot irbuli.

15
8
7

11
19
9
ti22776a

1

7

Komponentu identifikācija

Ðíidruma caurules nomaiòa (16)
1.

2.

3.

Noòemiet gaisa ieplûdes
stiprinâjumu (17) izmantojot
pistoles instrumentu (30) un
izòemiet skrûvi (20) izmantojot
3/16 collas seðstûra uzgrieþòu
atslçgu.
Atskrûvçjiet ðíidruma ieplûdes
stiprinâjumu (25). Noòemiet un
iztîriet vai nomainiet iekðçjo
ðíidruma filtru (24).
Izskrûvçjiet ðíidruma caurules
savienotâju (16a) no ðíidruma
ieplûdes. Rûpîgi noòemiet
starpliku (22).

7.

8.

Viegli ieeïïojiet adatas mezgla o-gredzenus un asi, kur slîd
blîvçjums. Pârliecinieties, ka o-gredzens (2a) ir savâ vietâ
pistoles korpusâ (1).
Iestipriniet ðíidruma adatas mezglu (2) pistoles priekðpusç.
Izmantojiet uzgrieþòa skrûvçjamo (29) lai ieskrûvçtu ðíidruma
adatas mezglu pistoles korpusâ (1) un pievelciet lîdz
50-60 collâm-mârciòâm (6-7 N•m).

1

75

18

2a

17

16

2

37

29

38
ti22690a

20
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Plakana uzgaïa pârejas komplekts (Kâ opcija)
Plakana uzgaïa pârejas komplekts ïauj AAM plakanos uzgaïus
izmantot ar ðo pistoli. Daïas numurs pasûtot 288514.
9.

Salikðana kopâ
1.

2.

3.

Ievietojiet caurules starpliku (22) pistolç. Pievelciet ar roku
ðíidruma caurules savienotâju (16a) pistoles ðíidruma ieplûdç.
Pretvielas gaisa ieplûdes stiprinâjumam (17) un skrûvei (20).
Pievelciet ðíidruma caurules savienotâju lîdz 150-160
collâm-mârciòâm (17-18 N•m). Pievelciet gaisa ieplûdes
stiprinâjumu lîdz 175-185 collâm-mârciòâm (20-21 N•m).
Pievelciet ðíidruma caurules skavas skrûvi lîdz
50-60 collâm-mârciòâm (6-7 N•m).
Ievietojiet iekðçjo ðíidruma filtru (24) ðíidruma caurules pamatnç
(16). Skrûvçjiet ðíidruma ieplûdes stiprinâjumu (25) caurules
pamatnç. Pievelciet lîdz 175-185 collâm-mârciòâm (20-21 N•m).
Uzlieciet jaunu u-vâciòu (7) uz blîvçjuma ievietoðanas
instrumenta (28), ar u-vâciòa malâm uz instrumentu. Spiediet
u-vâciòu pistoles aizmugurç lîdz jûs sajûtiet noteiktu slçdzçja
krakðíi.
3 Viegli ieeïïojiet.
8 Malas, kas izvirzîtas no
8

3

pistoles korpusa.

7
28

ti6578a

4.

5.

6.

8

Saeïïojiet gaisa vârsta mezgla priekðçjo galu (8). Uzmanîgi bîdiet
gaisa vârsta mezglu pistoles aizmugurç, stumjot cauri u-vâciòam
(7), cik tâlu tas ieslîd. Esiet uzmanîgs, nesabojâjiet u-vâciòu.
Bîdiet ligzdu (10) uz ass (9). Pârliecinieties, ka ligzdas
konusveidîgais gals pavçrsts uz ass resnâko galu. Uzmanîgi
iespiediet asi (9) un ligzdu (10) gaisa vârstâ (8).
Ievietojiet divas atsperes (15 un 19). Ieskrûvçjiet atsperes
vâciòu (11) pistoles korpusa aizmugurç. Pievelciet lîdz
175-185 collâm-mârciòâm (20-21 N•m).

Ievietojiet trigeri (3), ðarnîra tapu (13), un uzgriezni (14).
Izmantojiet maza nospriegojuma vîtnes fiksatoru un
pârliecinieties, ka ðíidruma adatas mezgla bronzas daïa (2)
ir aiz trigera. Saeïïojiet ðarnîra tapu abâs puses kur trigeris
saskaras ar tapu un saeïïojiet izcilni pistoles abâs puses,
kur trigeris saskaras ar pistoles korpusu. Pievelciet uzgriezni
lîdz 20-30 collâm-mârciòâm (2-3 N•m).
10. Ieslçdziet izsmidzinâtâju lai vilktu adatu atpakaï, kamçr
jûs skrûvçjiet izkliedçtâja mezglu (5) pistoles korpusâ (1)
izmantojot pistoles instrumentu (30). Pievelciet lîdz
155-165 collâm-mârciòâm (18-19 N•m). Ja pievilkðana
veikta pareizi, apmale apakðâ bûs izvirzîta âra no pistoles.
11. Pievienojiet aizsargu (6) un izsmidzinâðanas uzgali (33),
lappuse 5.

Tulkotās rokasgrāmatas
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

Rokasgrāmatu tulkojumus var iegūt pie izplatītāja vai, apmeklējot
tīmekļa vietni www.graco.com.
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Daļas (262929)

Daļas (262929)

Ats. Daļa
1
1a 249423
2
2a* 110004
3
249585
4
15G713
5
249877
5a
5b
5c
5d
5e* 111457
5f*
6
6a*
7*

109450
288839
109213
188493

8*
9
11
13
14
15
16
17

16A529
15F195
15F739
15F740
114069
249136
24U606

19 115141
20 16X404
22* 115133

333196C

Apraksts
Daudzums
KORPUSS, pistole, sastiprinājums
1
DROŠĪBA, sprūds
1
ADATA, sastiprinājums; 3/32 kar1
bīda bumbiņa; ietver 2a vienību
BLĪVĒJUMS, blīvgredzens; PTFE
1
KOMPLEKTS, sprūds, remonts,
1
ietver 13 un 14
UZGRIEZNIS, gaisa vītņtapa
1
DIFUZORS, sastiprinājums, RAC
1
DIFUZORS, korpuss
1
BLĪVE, sēža; neilons
1
SĒŽA; karbīds
1
UZGRIEZNIS, sēža
1
BLĪVĒJUMS, blīvgredzens, sēža;
1
PTFE
BLĪVĒJUMS, blīvgredzens; PTFE
1
AIZSARGS, RAC
1
BLĪVĒJUMS, blīvgredzens, PTFE
1
BLĪVĒJUMS, u veida kauss, pistole,
1
UHMWPE
VĀRSTS, gaiss, sastiprinājums
1
VĀRPSTA, šķidruma atspere
1
VĀCIŅŠ, atspere
1
TAPA, ass
1
TAPA, ass, uzgrieznis
1
ATSPERE, kompresija
1
CAURULE, sastiprinājums
1
VĀRSTS, sastiprinājums,
1
ieplūstošais gaiss
ATSPERE, kompresija
1
STIPRINĀJUMS, ar atskarpēm
1
BLĪVE, caurule, acetāls
1

Ats. Daļa
Apraksts
Daudzums
24 224453 FILTRS
1
24a‡ 162863 BLĪVE, nemetāliska (nopērkama
atsevišķi)
25 15F186 STIPRINĀJUMS, šķidruma ieplūde
1
28*
RĪKS, uzstādīšana; blīvējums
1
29 117642 RĪKS, uzgriežņa vadnis
1
30 15F446 RĪKS, pistole
1
31 222385 KARTĪTE, brīdinājums (nav
1
parādīts)
32 172479 MARĶIERIS, brīdinājums (nav
1
parādīts)
33 FFT210 SPRAUSLAS UZGALIS
1
33a**
SĒŽA, blīve
1
33b**
BLĪVĒJUMS
1
35† 15J770 KORPUSS, cilindrs
1
75 156454 BLĪVGREDZENS
1
sBrīdinājuma un bīstamības uzlīmes, birkas un kartītes
ir pieejamas bez maksas.
u Iekļauts adatas/sēžas remonta komplektā 255160
(jāiegādājas atsevišķi)
† Iekļauts RAC aizsarga komplektā 288839
* Iekļauts sēžas remonta komplektā 249422 (jāiegādājas
atsevišķi)
‡ Ja vēlaties noņemt filtru, iegādājieties 162863, ko tā vietā
izmantot par blīvējumu.
** Iekļauts 246453 RAC X viena blīvējuma komplektā (standarts)
** Iekļauts 248936 RAC X viena blīvējuma komplektā
(šķīdinātājs)
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Daļas (262932)

Daļas (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

Ats. Daļa
1
2

Apraksts
KORPUSS, pistole
Adata, sastiprinājums, 3/32 karbīda
bumbiņa
2a 110004 BLĪVGREDZENS
3
249585 SPRŪDS (ietver 13, 14)
4
249135 VĀRSTS, ventilatora vadīklas
sastiprinājums
5
288192 DIFUZORS, sastiprinājums,
augstspiediens
5a
DIFUZORS, korpuss
5b
NEILONS, blīve
5c
KARBĪDS, sēža
5d
UZGRIEZNIS, sēža
5e* 111457 BLĪVGREDZENS, PTFE
5f* 109450 BLĪVGREDZENS, PTFE
5g* 111116 BLĪVGREDZENS
6
249256 AIZSARGS
6a 249180 GAISA VĀCIŅŠ, konstrukcija
6b 109213 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens
6c
15G320 PAPLĀKSNES, PTFE, 1,2 OD
7
188493 BLĪVĒJUMS, u veida kauss, pistole
8*
VĀRSTS, gaiss, konstrukcija
9
16A529 VĀRPSTA, šķidruma atspere
11 15F195 VĀCIŅŠ, atspere
13 15F739 TAPA, ass
14 15F740 TAPA, ass, uzgrieznis
15 114069 ATSPERE, kompresija
16 249136 CAURULE, sastiprinājums
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Daudzums
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

Ats. Daļa
Apraksts
Daudzums
1
17 24U606 VĀRSTS, sastiprinājums, ieplūstošais
gaiss
18 115133 BLĪVE, caurule
1
19 115141 ATSPERE, kompresija
1
20 16X404 STIPRINĀJUMS, ar atskarpēm
1
22 AAM309 UZGALIS, G15, G40
1
28 192282 RĪKS, uzstādīšana, blīve
1
29 117642 RĪKS, uzgriežņa vadnis
1
30 15F446 RĪKS, pistole
1
31 222385 MARĶIERIS, brīdinājums (nav parādīts)
1
32 172479 MARĶIERIS, brīdinājums (nav parādīts)
1
37 224453 FILTRS, uzgalis
1
38 15F186 STIPRINĀJUMS, šļūtene
1
50 017480 LĪMVIELA, diega noslēdzējs
1
70 15F185 IELIKTNIS, šķidrums
1
71 249423 ATDURE, sprūds, lējums
1
72
TAPA, pretbīdnis
2
73 117517 BLĪVGREDZENS
1
74 15U104 MARĶIERIS, svarīgi pievilkt galu (nav
1
parādīts)
1
75 156454 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens
sBrīdinājuma un bīstamības uzlīmes, birkas un kartītes ir
pieejamas bez maksas.
uIekļauts adatas/sēžas remonta komplektā 255160 (jāiegādājas
atsevišķi)
*Iekļauts sēžas remonta komplektā 249422 (jāiegādājas atsevišķi)
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Tehniskie dati

Tehniskie dati
G40 Izsmidzinâðanas pistole ar gaisu
US

Metric

4 000 psi

28 MPa, 280 bari

Maksimâlais gaisa darba spiediens

100 psi

0,7 MPa, 7 bari

Maksimâlâ ðíidruma darba temperatûra

110°F

43°C

Maksimâlais ðíidruma darba spiediens

Ðíidruma ieplûde

1/4–18 npsm (amerikâòu normâlâ cilindriskâ cauruïu vîtne)

Gaisa ieplûde

1/4-18 npsm (amerikâòu normâlâ cilindriskâ cauruïu vîtne)

Pistoles svars

16 unces

450 grami

Skaòas spiediens*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bari)

66,9 dB(A)

Skaòas spiediens*: 100 psi (0,7 kPa, 7 bari)

80,0 dB(A)

Skaòas jauda*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bari)

76,8 dB(A)

Skaòas jauda *: 100 psi (0,7 kPa, 7 bari)

89,9 dB(A)

Saslapinâmâs daïas

Nerûsçjoðais tçrauds, karbîds un polietilçns ar ïoti augstu
molekulâro svaru, Acetâls (Acetal), PTFE, Neilons,
fluorelastomers

*Visi mçrîjumu râdîjumi iegûti, kad ventilatora vârsts pilnîgi noslçgts, (pilns ventilâcijas apjoms) pie 20 psi (140 kPa,
1,4 bari) un 100 psi (0,7 kPa, 7 bari) un pie nosacîtas operatora atraðanâs vietas. Skaòas jauda pârbaudîta atbilstoði
ISO 9614-2.
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Graco standarta garantija
Graco garantē sākotnējam pircējam un izmantotājam visa šajā rokasgrāmatā minētā aprīkojuma, ko ražojis Graco un kas marķēts ar šī uzņēmuma
nosaukumu, materiālu un apdares kvalitāti iegādes datumā. Neskaitot kādu īpašu, pagarinātu vai ierobežotu garantiju, ko publicējis Graco, Graco
divpadsmit mēnešu laikā pēc iegādes datuma salabos vai nomainīs jebkuru aprīkojuma daļu, kuras bojājumu Graco būs konstatējis. Šī garantija
ir spēkā tikai tad, ja aprīkojums ir uzstādīts, izmantots un uzturēts atbilstoši Graco rakstiskajiem ieteikumiem.
Šī garantija neattiecas uz vispārēju nodilumu un nolietojumu, jebkādiem darbības traucējumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nepareizas
izmantošanas, noberzuma, korozijas, nepiemērotas vai nepareizas apkopes, nolaidības, nelaimes gadījuma, izmaiņu vai daļu nomaiņas ar detaļām,
ko nav izgatavojis Graco, rezultātā, un Graco par to nebūs atbildīgs. Graco nebūs atbildīgs arī par nepareizu darbību, bojājumu vai nodilumu, kas
radies dēļ Graco aprīkojuma nepiemērotības tām struktūrām, piederumiem, aprīkojumam vai materiāliem, ko nav piegādājis Graco, vai dēļ to
struktūru, piederumu, aprīkojuma vai materiālu, ko nav piegādājis Graco, nepareizas konstrukcijas, izgatavošanas, uzstādīšanas, darbības vai
apkopes.
Šīs garantijas ietvaros tiek izvirzīts nosacījums, ka šķietami defektīvais aprīkojums, iepriekš samaksājot par atpakaļnosūtīšanu, jānogādā norādītā
bojājuma pārbaudei pie kāda pilnvarota Graco izplatītāja. Ja norādītais defekts būs apstiprinājies, Graco jebkuru bojāto detaļu salabos vai nomainīs
bez maksas. Aprīkojums tiks nosūtīts atpakaļ sākotnējam pircējam viņa iepriekš apmaksātajā piegādes veidā. Ja aprīkojuma pārbaudes rezultātā
netiks konstatēts nekāds materiāla vai apdares defekts, tad remonts tiks veikts par saprātīgu samaksu, kas var ietvert maksu par detaļām, darbu un
transportēšanu.
ŠĪ GARANTIJA IR EKSKLUZĪVA UN PIEMĒROJAMA VISU CITU, TIEŠU VAI NETIEŠU, GARANTIJU VIETĀ, IESKAITOT, BET
NEAPROBEŽOJOTIES AR, KOMERCDARBĪBAS GARANTIJU VAI PIEMĒROTĪBAS GARANTIJU NOTEIKTAM MĒRĶIM.
Graco vienpersonisks pienākums un pircēja vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs iepriekš norādītais. Pircējs piekrīt, ka nebūs pieejami nekādi citi
tiesiskās aizsardzības līdzekļi (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiem, nejaušus vai izrietošus bojājumus par zaudētu peļņu, nenotikušus darījumus,
traumas vai īpašuma bojājumu vai kādu citu nejaušu vai izrietošu zaudējumu). Jebkuras prasības par garantijas noteikumu pārkāpšanu jāizvirza divu (2)
gadu laikā no pārdošanas datuma.
GRACO NEDOD NEKĀDU GARANTIJU UN ATSAUC VISAS NETIEŠĀS KOMERCDARBĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS ZINĀMAM MĒRĶIM
GARANTIJAS, KAS SAISTĪTAS AR PIEDERUMIEM, APRĪKOJUMU, MATERIĀLIEM VAI SASTĀVDAĻĀM, KO PĀRDOD, BET NERAŽO
GRACO. Uz lietām, kuras pārdod, bet neražo Graco (teiksim, elektromotoriem, slēdžiem, šļūtenēm utt.), attiecas to ražotāju garantija, ja tāda
ir. Graco sniegs pircējam pamatotu palīdzību prasības iesniegšanai par šo garantiju pārkāpšanu.
Graco nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par Graco piegādātā aprīkojuma vai tā apdares un veiktspējas vai jebkuru pārdoto produktu vai preču
netiešiem, nejaušiem, tīšiem vai izrietošiem bojājumiem, vai nu līguma laušanas, vai garantijas pārkāpšanas, vai Graco nolaidības vai cita iemesla
dēļ.

Graco informācija
Lai aplūkotu jaunāko informāciju par Graco produktiem, apmeklējiet vietni www.graco.com.
Informāciju par patentiem skatiet vietnē www.graco.com/patents.
LAI IZDARĪTU PASŪTĪJUMU, sazinieties ar savu Graco izplatītāju vai piezvaniet pa tālruni 1-800-690-2894,
lai noskaidrotu savu tuvāko izplatītāju.

Visi rakstiskie un vizuālie dati šajā dokumentā atspoguļo jaunāko informāciju par izstrādājumu publikācijas brīdī.
Graco patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Oriģinālās instrukcijas tulkojums. This manual contains Latvian. MM 333182
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