
Kullaným

RoadLazer™ RoadPak™ 
Yol Þeritleme Sistemi

- Yol Ýþaretleme ve Yansýtýcý Kaplama Uygulamalarý içindir - 
- Sadece Profesyonel Kullaným Ýçindir -

Modellerin listesi (bkz. sayfa 2)
2900 psi (20 MPa, 200 bar) Maksimum Çalýþma Basýncý

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI
Bu el kýlavuzundaki tüm uyarý ve talimatlarý 
okuyun. BU TALIMATLARI SAKLAYIN.
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Modeller

Tüm Aksesuarlar

Ref. Model Numarasý Taným

1 24G624 1 Pompalý RoadPak

2 24G625 2 Pompalý RoadPak

3 24G626 Tek Kancalý Montaj Ýskeleti

4 24G627 Montaj Ýskeletinde RoadPak Kýzaðý

5 24G628 1 Pompalý RoadPak Tabanca Kolu

6 24G629 2 Pompalý RoadPak Tabanca Kolu

7 24G630 Tabanca Kolu Kiriþi

8 24G632 RoadLazer/RoadPak Kumandasý

9 24G633 Yol Görüntüleme Kamera Sistemi

10 24G634 RoadPak Ýþaretleyici Sistemi

Parça Numarasý Taným

24G677 RoadPak Sistem Seçeneði 1 (1, 3, 5, 7, 8, 10)

24G679 RoadPak Sistem Seçeneði 2 (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10)

24G681 RoadPak Sistem Seçeneði 3 (1, 4, 5, 7, 8, 10)

24G683 RoadPak Sistem Seçeneði 4 (1, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

24G685 RoadPak Sistem Seçeneði 5 (2, 3, 6, 7, 8, 10)

24G687 RoadPak Sistem Seçeneði 6 (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10)

24G689 RoadPak Sistem Seçeneði 7 (2, 4, 6, 7, 8, 10)

24G691 RoadPak Sistem Seçeneði 8 (2, 4, 6, 7, 8, 9, 10)



Uyarýlar

3A1762D 3

Uyarýlar

Aþaðýdaki Uyarýlar bu cihazýn kurulumu, kullanýmý, topraklanmasý, bakýmý ve onarýmý içindir. Ünlem iþareti sembolü 

genel bir uyarý anlamýna gelirken, tehlike iþareti prosedüre özgü riskleri belirtir. Bu semboller bu kýlavuzun metin 

bölümlerinde göründüðünde, buradaki Uyarýlara bakýn. Bu bölümde ele alýnmayan ürüne özgü tehlike sembolleri ve 

uyarýlarý, bu kýlavuzun diðer bölümlerinde yer alabilir.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
YANGIN VE PATLAMA TEHLÝKESÝ

Çalýþma alanýndaki solvent ve boya buharý gibi yanýcý buharlar alev alabilir veya patlayabilir. Yangýn ve 

patlama tehlikesini engellemeye yardýmcý olmak için:

• Ekipmaný sadece iyi havalandýrýlmýþ alanlarda kullanýn.

• Motor çalýþýrken ya da sýcakken yakýt doldurmayýn, motoru durdurun ve soðumasýný bekleyin. Yakýt 

yanýcýdýr ve sýcak bir yüzey üzerine dökülmesi durumunda alev alabilir ya da patlayabilir.

• Pilot alevler, sigara, taþýnabilir elektrikli lambalar, yere serilen naylon türü örtüler (potansiyel statik ark) 

gibi ateþleme kaynaklarýný ortadan kaldýrýn. 

• Çalýþma alanýný solvent, paçavra ve benzin dahil her türlü atýktan temizleyin.

• Ortamda yanýcý buharlar varsa prize fiþ takmayýn/prizden fiþ çýkarmayýn ve cihazý ve ýþýklarý 

açmayýn/kapatmayýn.

• Çalýþma alanýndaki tüm ekipmanlarý topraklayýn. Topraklama talimatlarýna bakýn.

• Sadece topraklanmýþ hortumlar kullanýn.

• Kovanýn içine tetikleme yaparken tabancayý topraklanmýþ metal kovanýn kenarýna sýkýca tutun.

• Statik kývýlcým oluþursa veya elektrik çarpmasý hissederseniz, çalýþmayý derhal durdurun. Sorunu 

tanýmlayana ve giderene dek ekipmaný kullanmayýn.

Çalýþma alanýnda saðlam bir yangýn söndürücü bulundurun.

+

CÝLDE ENJEKSÝYON TEHLÝKESÝ

Tabancadan, hortumdaki deliklerden veya delinmiþ parçalardan fýþkýran sývý, deriyi keserek içine nüfuz 

eder. Bu sadece bir kesik olarak görünebilir, ancak bir uzvun kesilmesine yol açabilecek ciddi bir 

yaralanmadýr. Derhal CERRAHÝ TEDAVÝ görün.

• Tabanca memelerini temiz tutun ve tüm sýzýntýlarý önleyin.

• Basýnç deðerleri pompa derecesine eþit veya daha yüksek tabancalar, hortumlar ve baþka bileþenler 

kullanýn.

• Bakým veya temizlikten önce Basýnç Emniyet Prosedürü 'nü okuyun.

• Tabancayý/valfi bir baþkasþna ya da vücudun herhangi bir kýsmýna doðrultmayýn.  

• Ekipmaný çalýþtýrmadan önce tüm akýþkan baðlantýlarýný sýkýn.

• Hortumlarý ve kaplinleri her gün kontrol edin.

• Aþýnmýþ ya da hasarlý parçalarý derhal deðiþtirin.

HAREKETLÝ PARÇA TEHLÝKESÝ

Hareketli parçalar parmaklarýnýzý ve diðer uzuvlarý sýkýþtýrabilir ya da koparabilir.

• Hareketli parçalardan uzak durun.

• Ekipmaný, koruyucu siperler ya da kapaklar sökülmüþ durumdayken çalýþtýrmayýn.

• Basýnçlý ekipman, herhangi bir uyarý vermeden çalýþabilir. Cihazý kontrol etmeden, taþýmadan veya 

bakýmýný yapmadan önce bu el kitabýnda yer alan Basýnç Emniyet Prosedürü 'nü okuyun.
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EKÝPMANIN YANLIÞ KULLANIM TEHLÝKESÝ

Yanlýþ kullaným ölüme ya da ciddi yaralanmalara yol açabilir.

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

• En düþük deðere sahip sistem elemanýnýn maksimum çalýþma basýncýný veya nominal ýsý deðerini 

aþmayýn. Tüm ekipman el kýlavuzlarýnda yer alan Teknik Veriler’e bakýn.

• Ekipmandaki ýslanan parçalarla uyumlu akýþkanlar ve solventler kullanýn. Tüm ekipman el 

kýlavuzlarýnda yer alan Teknik Veriler’e bakýn. Sývý ve solvent üreticilerinin uyarýlarýný okuyun. 

Malzemeniz hakkýnda tam olarak bilgi edinmek için, bayiniz veya perakendecinizden MSDS'i isteyiniz.

• Ekipmanda enerji varken çalýþma alanýný terk etmeyin. Ekipman kullanýmda deðilken tüm cihazlarý 

kapatýn ve Basýnç Emniyet Prosedürü'nü okuyun.

• Ekipmaný günlük olarak kontrol edin. Aþýnmýþ veya hasarlý parçalarý sadece orijinal Üreticinin yedek 

parçalarýný kullanarak hemen onarýn veya deðiþtirin.

• Ekipman üzerinde deðiþiklik ya da modifikasyon yapmayýn.

• Ekipmaný sadece tasarlandýðý amaç için kullanýn. Bilgi için bayiinizi arayýn.

• Hortumlarý ve kablolarý kalabalýk yerlerin, keskin kenarlarýn, hareketli parçalarýn ve sýcak yüzeylerin 

uzaðýndan geçirin.

• Hortumlarý bükmeyin ve aþýrý kývýrmayýn ya da ekipmaný çekmek için hortumlarý kullanmayýn.

• Çocuklarý ve hayvanlarý çalýþma alanýndan uzak tutun.

• Geçerli tüm güvenlik yönetmeliklerine uyun.

KARBON MONOKSÝT TEHLÝKESÝ

Egzoz, renksiz ve kokusuz olan zehirli karbon monoksit gazý içerir. Karbon monoksit solumak, ölüme 

neden olabilir.

• Ekipmaný kapalý alanda kullanmayýn.

ZEHÝRLÝ SIVI YA DA BUHAR TEHLÝKESÝ

Zehirli sývýlar ya da buharlar, göze ya da cilde sýçramalarý, yutulmalarý ya da solunmalarý durumunda ciddi 

yaralanmalara ya da ölüme yol açabilir.

• Kullandýðýnýz akýþkanýn kendine özgü tehlikelerini bilin.

• Tehlikeli sývýlarý onaylý kaplarda saklayýn ve geçerli kurallara göre atýk olarak atýn.

YANIK TEHLÝKESÝ 

Ekipman yüzeyleri ve ýsýtýlan sývý iþletim esnasýnda çok sýcak olabilir. Ciddi yanýklarý önlemek için:

• Sýcak sývýya ya da ekipmana temas etmeyin.

KÝÞÝSEL KORUYUCU EKÝPMAN

Ekipmaný kullanýrken, bakýmýný yaparken ya da ekipmanýn çalýþma alanýndayken göz yaralanmalarý, 

zehirleyici buharlarýn solunmasý, yanýklar ve iþitme kaybý gibi ciddi yaralanmalara karþý korunmanýza 

yardýmcý olmalarý için uygun koruyucu ekipmanlar kullanmanýz gereklidir. Bu ekipman, aþaðýdakileri 

kapsar ancak bunlarla sýnýrlý deðildir:

• Koruyucu gözlük ve iþitme korumasý. 

• Sývý ve solvent üreticileri tarafýndan tavsiye edilen solunum cihazlarý, koruyucu kýyafetler ve eldivenler.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
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Giriþ ve Genel Bilgiler

Giriþ

Bu kýlavuz ve aþaðýdaki bilgiler RoadLazer sistemi için 

ön kurulum gereksinimlerini, parça listesini, kurulum, 

kullaným ve bakým talimatlarýný göstermektedir. Bu 

kýlavuzda 2 pompalý bir sistemle ilgili talimatlar 

bulunmaktadýr. 1 pompalý sistemlerde tüm parçalar, 

takýlmamýþ pompalarýn ve hortumlarýn týpalý portlarý 

haricinde ayný kalýr. 

• Boncuk Püskürtme Tabancasý

• Boya Püskürtme Tabancasý

• Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisi

• 3A1216 - RoadLazer Guidance System

Genel Bilgiler

RoadLazer, bir taþýda takýlýr ve cam boncuklarla bir veya 

iki renkteki ikiye kadar þerit çizmek için kullanýlýr.

RoadLazer, bir Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisi, 

Uzaklýk Pompalarý, iki Boya Püskürtme Tabancasý ve iki 

Boncuk Püskürtme Tabancasý içerir.

Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisi

Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisi, kumanda kutusu 

ve 30 fit kablo içerir. Bu, RoadLazer sisteminin ana 

kontrolüdür ve püskürtme tabancalarýný ve 

aksesuarlarýný açýp kapatýr.

Ön Kýlavuz Sistemi

Ön Mekanik Kýlavuz Sistemi, kullanýcýya aracýn sað veya 

sol tarafýndan birine hizalamak için kullanýlan bir 

gösterge saðlar.

Videolu Kýlavuz Sistemi™ (isteðe baðlý)

Videolu Kýlavuz Sistemi, kullanýcýya çekici aracýn sol 

veya sað tarafýna hizalamak için bir delik görünüþ 

görünümü videosu sunar. Bu sistemde 9 inç bir monitör, 

arayüz kablolarý, video kamera ve montaj braketi 

bulunur.

RPS 2900 Hidrolik Pompalarý

RPS 2900 Hidrolik Pompasý, püskürtme tabancalarýna 

boya saðlar. Ýki uzaklýk pompasý vardýr. Ýki uzaklýk 

pompasý, kullanýcýnýn iki renkli sisteme sahip olmasýný 

saðlar. 

Boya Püskürtme Tabancalarý

Boya Püskürtme Tabancalarý, Programlanabilir Kesik 

Çizgi Ýþlemcisi tarafýndan kumanda edildiðinde boya 

þeritleri püskürtmek için pnömatik olarak tetiklenir.

Boncuk Püskürtme Tabancalarý

Boncuk Püskürtme Tabancalarý, Programlanabilir Kesik 

Çizgi Ýþlemcisi tarafýndan kumanda edildiðinde yansýtýcý 

maddeler püskürtmek için pnömatik olarak tetiklenir.
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Bileþen Tanýmlamasý
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Bileþen Ýþlevi

A Hava Regülatörü Boncuk deposunun hava basýncýný düzenlemeye olanak verir

B Boncuk Deposu
Tek veya iki damla boncuk dizmek için, 36 galona kadar yansýtýcý madde veya 

element tutar

C Hava Toplama Deposu Kompresörden gelen hava sýcaklýðýný düþürmeye yardýmcý olur

D Hidrolik Valf Hidrolik motoruna giden hidrolik sývýsýný kapatan/açan valftir

E Akýþkan Filtresi Kaynak ve püskürtme tabancasý arasýndaki sývýyý filtre eder

F Basýnç Tahliye Valfi Açýldýðýnda Sývý Basýncýný Boþaltýr

G RPS 2900 Hidrolik Pompasý Sývýnýn püskürtme tabancasýna doðru püskürtülmesini saðlar

H Akýþkan Çýkýþý Uzaklýk pompasýndan püskürtme tabancasýna sývý besler

J Akýþkan Giriþi
Boya tamburlarýndan (boya tamburlarý gösterilmemiþtir) gelen sývýlar için Uzaklýk 

Pompasý giriþidir

K Elektrik Kutusu Kullanýcýnýn elektrik sistemine eriþmesine olanak verir

L 18 HP Motor Hidrolik pompasýna ve hava kompresörüne enerji verir

M 2 inç Kancalý Alýcý (birlikte verilmez) Tabanca kolunun çekicinin arkasýna akýlmasýný gerektirir

N Yakýt Deposu 6 galon (23 litre) benzin alýr

P Hidrolik Basýnç Kontrol Düðmesi Hidrolik basýncýn ayarlanmasýný saðlar (saat yönü basýncý artýrýr)

Q Akü Motoru ve Kumanda Kutusunu baþlatmak için enerji saðlar

R kompresör Solenoidler için bir hava beslemesi saðlar ve boncuk depolarýný basýnçlandýrýr

S Hidrolik Deposu Hidrolik pompasý için 4 galon (15,1 litre) hidrolik yaðý alýr

T G/Ç kablosu Ýþlemciden RoadLazer'e giden elektronik kontrol sinyallerini taþýr

W
Programlanabilir Kesik Çizgi 

Ýþlemcisi
Kullanýcýnýn RoadLazer'in çalýþmasýný programlamasýna olanak verir

X Havalandýrma Kapaðý Hidrolik deposunun havalandýrýlmasý, yað kontrolü ve doldurma için bir yol saðlar

Y Hýzlý Hava Basýncý Boþaltma Kullanýcýnýn basýnçlý havayý kullanmasýna olanak verir

Z Kanca Parçasý Kullanýcýnýn tabanca kolunu tek kancalý bir taþýta baðlamasýna olanak verir

AA Montaj Braketi
Kullanýcýnýn tabanca kolu montaj parçasýný en ideal yüksekliðe baðlamasýna 

olanak verir

AB Nakliye Braketi Pimi RoadLazer nakliye modundayken püskürtme tabancasý bom kolunu sabitler

AC Tabanca Kolu Montaj Parçasý Ana kiriþi ve tabanca kolunu destekler

AD Kýzak Kiriþi Püskürtme tabancasý bom kolunu destekler

AE Püskürtme Tabancasý Bom Kolu Taþýtýn herhangi bir tarafýndan ayarlanabilen bir mesafede þerit çizmeye olanak verir

AF Boncuk Püskürtme Tabancasý Ýþlemci tarafýndan komut verildiðinde boncuk püskürtür

AG Boya Püskürtme Tabancasý Ýþlemci tarafýndan komut verildiðinde sývý püskürtür

AH Montaj Ýskeleti Kýzaðý Kullanýcýnýn tabanca kolunu RoadPak iskeletine baðlamasýna olanak verir

AJ RoadPak Ýþaretleyici Sistemi Kullanýcýya bir hizalama aracý saðlar
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Montaj

Aküyü Þarj Etme

Akü yeni satýn alýnmýþsa veya uzun süredir 

kullanýlmamýþsa, kullanmadan önce þarj edin. 

RoadLazer'i Taþýta Monte Etme

RoadPak Montajý

RoadPak'ý taþýta RoadPak'ýn aðýrlýk kapasitesine uygun 

bir forklift veya vinç kullanarak yükleyin. RoadPak aðýrlýk 

bilgileri için, bkz. Teknik Veriler.

RoadPak'ý taþýta monte ettikten sonra, RoadPak'ý 

baðlama braketlerini kullanarak dört köºesinden araca 

sýkýca sabitleyin veya RoadPak'ý çekicinin tabanýna dört 

köºesinden cývatalayarak sabitleyin.

RoadPak, istenen tarafa monte edilebilmenin yaný sýra, 

taþýt tabanýnýn önüne veya arkasýna da monte edilebilir. 

RoadPak'ýn tabaný 1,0m x 1,25m'dir (39,5 inç x 49,5 inç).

Nakliye ve kullaným sýrasýnda hareket etmesini 

önlemek için RoadLazer'in düzgün biçimde 

sabitlenmesi gereklidir.

Boya tamburlarý aðýrdýr ve araç viraj dönerken bir 

taraftan diðer tarafa kayabilir. Boya tamburlarý taþýttan 

düþebilir ve yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. 

Araç hareket halindeyken veya püskürtme yapýlýrken 

tamburlarý sabitleyin.

Boya tamburlarý doluyken ve taþýt hareket ederken 

boya, boya tamburu týpa adaptörlerinden dökülebilir. 

Boya tamburlarýný aþýrý doldurmayýn.

ti16442a

ti16665a

ti16653a

ti16654a

ti16664a
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Filtre Yönü

RoadPak'ý taþýta monte edip sabitledikten sonra, filtre 

tertibatlarýný istediðiniz gibi yerleþtirin. 

1. Pompa tertibatýnýn üzerindeki sýkýþtýrma somununu 

gevþetmek için bir çekiç kullanýn.

2. Filtre tertibatýný istediðiniz yöne döndürün ve 

sýkýþtýrma somununu sýkmak için bir çekiç kullanýn 

ve tertibatý yerine kilitleyin. 

Tabanca Kolu Braket Montajý

Tek Kancalý Montaj Braketini (24G626) 
Takma (Seçenek 1)

1. Kanca parçasý braketini (A) alýcýya (C) takýn. Kanca 

piminin (B) sýkma çubuðunun deliðine (D) 

girdiðinden emin olun.

2. Kanca parçasýnýn braketi alýcýya doðru iyice çekilene 

ve iki parça arasýnda oynama görülmeyene kadar 

somunu sýkýn. 

3. Yükseklik ayarlama braketini (303), kanca parçasý 

braketine cývatalarla (312), pullarla (307) ve 

somunlarla (315) takýn. Yükseklik ayarlama 

braketinin düz biçimde takýldýðýndan emin olun.

4. Nakliye braketini (302), yükseklik ayarlama 

braketine (303) cývatalar (312), pullar (307) ve 

somunlarla (315) takýn. Nakliye braketinin altýný 

yerden 53cm - 63cm (21 inç - 25 inç) yüksek olacak 

biçimde yerleþtirin. Nakliye braketinin düz 

takýldýðýndan emin olun. 

ti16782a

ti16784a

ti16783a

ti15839a

ti15955a

ti16648a

A CD

B

ti16785a

ti15956a

315

307

307

312

303

ti15957a

21 inç - 25 inç
(53 cm - 63 cm)

302

315

302

307 312
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RoadPak Montaj Braketini (24G627) Takma 
(Seçenek 2)

Not: Aþaðýdaki montaj tekniklerine ek olarak, RoadPak 

montaj kollarýný kesmek ve bunlarý taþýt iskeletinin 

tabanýna cývatalamak da bir seçimdir: 

Dar Yönlendirme

1. RoadPak montaj kollarýný (304) iki iskeletteki iki 

çatalla kaldýrma kanalýnýn arasýna kaydýrýn. 

2. RoadPak iskeletine hangi deliklerin cývatalanacaðý 

RoadPak'ýn taþýt üzerinde yerleþtirildiði yere baðlýdýr. 

Her montaj kolu için 8 muhtemel montaj deliði 

vardýr. Her kenardan en az iki deliði baðlayýn.

3. Montaj parçalarýna takýlan cývatalarý (312), 

somunlarý (315) ve pullarý (307) elinizle sýkýn.

ti16441a

ti16661a

ti16656a

ti16917a

304

ti16659a

ti16660a

315

312

307
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4. Yükseklik ayarlama braketini (303) RoadPak montaj 

kollarýna (304) cývatalar (312), pullar (307) ve 

somunlarla (315) takýn. 

5. Tüm cývatalarý yerine kilitlenecek biçimde sýkmak 

için anahtar kullanýn (28 ft-lb torkla sýkýn).

6. Nakliye braketini (302) yükseklik ayarlama braketine 

(303) takýn. Nakliye braketinin altýný yerden 53cm - 63cm 

(21 inç - 25 inç) yüksek olacak biçimde yerleþtirin. 

Nakliye braketinin düz takýldýðýndan emin olun.

Not: Montaj braketini aracýn tabanýndan aracýn 

þasisine doðru cývatalamanýz önerilir.

ti16912a

315

307 312

303

ti16787a

21 inç - 25 inç
53 cm - 63 cm

302

ti16916a
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Geniþ Yönlendirme

1. Braketleri (316) RoadPak'a cývatalar (312), pullar 

(307) ve somunlarla (315) dört yerinden cývatalayýn. 

En iyi desteði saðlamak için braketleri mümkün 

olduðunca uzaða yerleþtirmek idealdir. Braketlerin 

montaj yerleri, RoadPak'ýn taþýt üzerinde monte 

edildiði yere baðlýdýr. 

2. RoadPak montaj braketlerini (304), iskeletteki kesik 

deliklere kaydýrýn ve montaj kollarýný braketlere 

cývatalarý (312), pullarý (307) ve somunlarý (315) 

elinizle sýkarak tutturun.

3. Yükseklik ayarlama braketini RoadPak montaj 

kollarýna (303) takýn. 

4. Tüm cývatalarý yerine kilitlenecek biçimde sýkmak 

için anahtar kullanýn (28 ft-lb torkla sýkýn).

ti16657a

ti16786a
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5. Nakliye braketini (302) yükseklik ayarlama braketine 

(303) takýn. Nakliye braketinin altýný yerden 53cm - 

63cm (21 inç - 25 inç) yüksek olacak biçimde yerleþtirin. 

Nakliye braketinin düz takýldýðýndan emin olun.

Not: Montaj braketini aracýn tabanýndan aracýn 

þasisine doðru cývatalamanýz önerilir.

Kýzak Kiriþini Takma (24G630)

Kýzak kiriþi 2,2m (87,75 inç) uzunluðundadýr. Kýzak Kiriþi, 

daha geniþ taþýtlara uydurmak için gönderilir. Bu kiriþ farklý 

taþýt boyutlarýna uydurmak için 1,9m (75,75 inç) uzunluðunda 

veya 1,5m (60 inç) uzunluðunda kesilebilir. 

1. Kiriþi 75,75 inç uzunluða kýsaltmak için, kiriþin 

ucundan itibaren kiriþin sonraki deliðine doðru 12 

inç kesin. Kiriþi 60 inç uzunluða kýsaltmak için, 

kiriþin ucundan itibaren kiriþin üçüncü deliðine doðru 

aþaðýda gösterildiði gibi 27,75 inç kesin.

2. Ýstediðiniz uzunluðu elde ettikten sonra, kiriþi kanal 

üzerindeki braketin içine kaydýrýn.

Tabanca Kolunu Takma (24G628, 24G629)

1. Tabanca kolu tertibatýný taþýtýn yanýna yerleþtirin. 

2. Kýzaklý kiriþi tabanca kolunun yerleþtirildiði taþýtýn 

yanýna doðru çekin. Tabanca kolunu kaldýrýn ve 

travers braketini aþaðýda gösterilen konumda tutun. 

Kiriþi, aþaðýda gösterildiði gibi kýzaklý kiriþin paletine 

takýlacak þekilde tekerleklere doðru kaydýrýn.

ti16787a

21 inç - 25 inç
53 cm - 63 cm

ti16960a

302

ti16916a

ti16600a

12 inç

27,75 inç

ti16647a

ti15959a
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3. Kolu (702) kýzaklý kiriþin her kenarýna takýn. Kopilyayý 

(707) yerinde tutmak için kola doðru bastýrýn. Kanal 

üzerinde durdurma iþlevi görmesi için kýzaklý kiriþin 

her iki kenarýna somun (706) ve cývata (705) takýn. 

4. Hortumlarýn kýstýrýlmasýný önlemek için, kolu hareket 

ettirmeden önce tabanca kolunun hortumlarýný 

yönlendirin. 

5. Tabanca kolunu kýzaklý kiriþin ucuna yerleþtirin ve 

hortum demetini, yükseklik ayarlama braketine kauçuk 

bir parça ve hortum kelepçesi ile tutturun (320). 

6. Tabanca kolunu dikey konumda kaldýrýn ve nakliye 

braketinin üzerine kaydýrýn.

7. Tabanca kolunu nakliye braketinin üzerine indirin ve 

nakliye braketinin üzerine düzgün biçimde oturmasý 

için durdurma parçasýný durdurun. Tabanca kolunu 

sabitlemek için pimi (321) tabanca kolu braketi ve 

nakliye braketi boyunca kaydýrýn. Tabanca kolu 

braketini yerine kilitlemek için iki cývatayý (579) sýkýn.

ti16662a

708

707

705
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704

ti16658a

ti16788a
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Pompalara ve Depolara Hortum Takma
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Hortum Takma

1. Kýzaklý kiriþi taþýtýn bir tarafýndan dýþarý çekin. 

Tabanca kolunun bir taraftan diðer tarafa sonuna 

kadar hareket etmesini saðlamak üzere hortum 

demetinin uygun konuma tutturulduðundan emin 

olmak için tabanca kolunu çekin ve alçaltýn. Hortum 

kelepçesinde, hortum demetini gerektiði biçimde 

tutturacak ayarlamalar yapýn.

2. Tabanca kolunu tekrar nakliye konumuna kaldýrýn. 

Kýzaklý kiriþi aracýn diðer tarafýndan çekin ve hortum 

uzunluðunun sonuna kadar hareket etmesine 

yettiðinden emin olmak için tabanca kolunu ayný 

tarafa çekin. 

3. Tabanca kolunu tekrar nakliye konumuna getirin ve 

yerine sabitleyin. Kýzaklý kiriþi taþýta ortalayýn. Her 

birinin kelepçelerini takarak kýzaklý kiriþi ve tabanca 

kolunu yerine kilitleyin.

Hortum Baðlantýsý

1. Emme borularýný RPS 2900 pompasýna takýn ve 

boya tamburunu çevirin. 

2. RPS 2900 filtre tertibatýndan gelen geri dönüþ hattýný 

takýn ve boya tamburunu tekrar çevirin. 

3. Boya hatlarýný RPS 2900 filtre tertibatlarýna takýn. Ýki 

renkli sistemde, 1. boya tabancasýndan gelen 

hortumu 1. pompaya yönlendirin ve 2. boya 

tabancasýndan gelen bir hortumu 1. pompaya 

yönlendirin. Boya tabancasý 2'den gelen ikinci 

hortumu 2. pompaya yönlendirin.

4. Boncuk hatlarýný boncuk deposuna takýn.

ti16658a

ti16655a

ti15954a

ti16444a ti16445a

ti16597a

ti16446a

ti16598a
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5. Hava hortumunu hava deposunun üzerindeki hýzlý 

baðlantý parçasýna takýn.

Elektrik Kablosu Baðlantýlarý

1. Tabanca kolunu elektrik kutusuna baðlayýn. Kabloyu, 

baðlantý emniyetinin (S) kablo kelepçesine baðlayýn.

2. Kontrol kablosunu elektrik kutusuna baðlayýn. 

Kabloyu, baðlantý emniyetinin (S) kablo kelepçesine 

baðlayýn. 

3. Kontrol kablosunu kabloyu kýstýrmadan taþýtýn 

kabinine geçirin. Kabloyu kontrol kutusuna baðlayýn. 

Kabloyu, baðlantýnýn üzerinde bulunan baðlantý 

emniyetinin kablo kelepçesi üzerinden geçirin.

ti16914a

ti16596a S

ti16595a S

ti16601a
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Ön Ýþaretleyici Takma Talimatlarý

1. Taþýtýn üzerinde, kullanýcýnýn sürücü koltuðundan 

veya Yol Görüntüleme Kamera Sisteminin 

yardýmýyla gösterge çubuðunu görmesine olanak 

veren RoadPak iþaretleyici sisteminin monte 

edileceði bir yer belirleyin. 

2. Gerekiyorsa, istenen konuma iki 9/16 inç delik delin.

3. Montaj braketini (355) cývata (359), pul (360) ve 

somun (361) ile istediðiniz konuma takýn.

4. Cývatalarý (357) ve somunlarý (358) elinizle sýkarak 

kilitleme çubuðunu (6) montaj braketine (355) sýkýca 

tutturun.

5. Destekleme çubuðunu (351) braketlere (355) doðru 

kaydýrýn ve baðlantý parçalarýný yerine iyice oturacak 

biçimde sýkýn.

6. Uzatma kelepçesini destek çubuðuna takýn.

7. Gösterge çubuðunu (362) kýlavuz uzatma koluna 

(352) yerleþtirin ve düðme (354) ile yerine 

sabitleyin.

8. Uzatma kelepçelerini gevþeterek ve kýlavuz uzatma 

kolunu (352) istediðiniz konuma getirerek gösterge 

çubuðunu ayarlayýn. Düðmeyi (354) sýkarak sabitleyin.

Ön Mekanik Kýlavuz Sistemini Takma ve 
Hizalama (Ýsteðe Baðlý)

Consultati manualul sistemului de ghidare.

Video Kýlavuz Sistemini Takma ve Hizalama 
(Ýsteðe Baðlý)

Consultati manualul sistemului de camere RoadView.

Vinç Kitini Takma (Ýsteðe Baðlý)

Consultati manualul setului troliu.

ti16408a

ti16927a
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Kullaným

Basýnç Emniyet Prosedürü

RPS 2900 Pompa Sývý Basýncýný Boþaltma

1. Hidrolik valfini KAPALI konuma getirin.

2. Motoru yarým gazda çalýþtýrýn.

3. Boþaltýlan sývýyý koymak için boya tabancalarýnýn 

altýna boþ bir kova yerleþtirin.

4. Hortum basýncýný tabancalardan boþaltýn. Her 

tabancayý en az 3 saniye tetiklemek için 

Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisi'ni kullanýn. 

NOT: Basýncý her zaman tabancalarla boþaltýn, filtre 

tahliye valfleri ile deðil.

5. Boya tabancasýnýn bilyalý valflerini kapatýn.

6. Tahliye valflerini, bir seferde bir tane olacak þekilde açýn. 

7. Boyanýn sistem içinde kurumasýný önlemek için 

valfleri hemen kapatýn. 

NOT:Püskürtme tabancasýnýn veya hortumun tamamen 

týkalý olmasýndan ya da yukarýdaki adýmlardan sonra 

basýncýn hala tamamen tahliye edilmemiþ olmasýndan 

þüphe duyuyorsanýz, hortum uç kaplinini çok yavaþça 

gevþetin ve basýncý kademeli biçimde tahliye edin. 

Ardndan tamamen gevtetin. Ardýndan valfi veya 

hortumu temizleyin.

Boncuk Sistemi Basýncýný Boþaltma

1. Boncuk sisteminin valfini KAPALI konuma getirerek 

boncuk deposundaki hava basýncýný boþaltýn.

PÜSKÜRME TEHLÝKESÝ

Sistemin kazayla çalýþmasýný ya da püskürtme 

yapmasýný engellemek için sistem basýncý manuel 

olarak tahliye edilmelidir. Yüksek basýnç altýndaki 

akýþkanlar ciltte enjeksiyon yoluyla kesiklere ve ciddi 

yaralanmalara yol açabilir. Akýþkan fýþkýrmasý ve 

hareketli parçalar sebebiyle yaralanma riskini azaltmak 

için, Basýnç Emniyet Prosedürü'nü aþaðýdaki koþullarda 

uygulayýn:

• basýnç boþaltma talimatý verildiðinde

• Püskürtmeyi durduracaðýnýz zaman

• sistem ekipmanlarýndan herhangi birisi kontrol 

edildiðinde ya da bakýmý yapýldýðýnda

• püskürtme ucunu monte ederken veya temizlerken

YANGIN VE PATLAMA TEHLÝKESÝ

Sistemi yýkarken mutlaka topraklama kablosunu 

baðlayýn. 

ti15838a

ti15953a
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Hava Sistemi Basýncýný Boþaltma

1. Hava valfini KAPALI konuma getirerek hava 

deposundaki hava basýncýný boþaltýn.

ACÝL DURUMDA KAPATMA

Tüm RoadLazer sistemini kapatmak için, 

Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisinin üzerindeki 

GÜÇ AÇMA/KAPATMA düðmesini KAPALI konuma 

getirin.

Yansýtýcý Madde Doldurma

1. Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisinin üzerindeki GÜÇ 

AÇMA/KAPATMA düðmesini KAPALI konuma getirin. 

2. RoadLazer motorunun kontak anahtarýný KAPALI 

(OFF) konuma getirin.

3. Bilyalý vanayý, göstergede 0 okunana kadar açarak 

hava sisteminin basýncýný boþaltýn.

4. Boncuk sisteminin valfini KAPALI konuma getirerek 

boncuk deposundaki hava basýncýný boþaltýn.

5. Kapaðý boncuk deposundan çýkarýn.

6. Tozlarýn depoya girmesini önlemek için yansýtýcý 

maddeleri eleyin. 

7. Boncuk deposunu yansýtýcý maddelerle doldurun.

Kýzaklý Kiriþi ve Tabanca Kolunu 

Ayarlama

1. Tabanca kolunun kilidini açýn ve kiriþ kelepçelerini 

kaydýrýn.

2. Kýzaklý kiriþi taþýtýn sol veya sað tarafýna çekin. 

Kýzaklý kiriþ kelepçelerini kilitleyin.

3. Tabanca kolunu yukarý yönlü nakliye konumdan 

çýkarýn ve bomun sonuna kaydýrýn. Tabanca kolunu 

yavaþça alçaltýn ve kelepçeyle yerine kilitleyin.

Sistemi Boyamaya Hazýrlama

Ýlk Ayarlar

1. RoadLazer topraklama þeridini topraða baðlayýn.

2. Erken aþýnmaya engel olmak için, boðaz 

salmastrasýný TSL (makina yaðý) ile doldurun. Her 

püskürtme yaptýðýnýzda veya depoya kaldýracaðýnýz 

zaman bu iþlemi uygulayýn. 

ti16961a

ti16425a

ti16423a

TI3058A�

Approximate 
Fill Level

ti5240a
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3. Motor yað seviyesini kontrol edin. Gerekirse, SAE 

10W-30 (yazýn) veya 5W-20 (kýþýn), ilave edin.

4. Yakýt deposunu doldurun. 

5. Hidrolik yað seviyesini kontrol edin. Yalnýzca Graco 

Hidrolik Yaðý, ISO 46 169236 (5 galon/18,9 litre) veya 

207428 (1 galon/3,8 litre) ekleyin. Hidrolik deposunun 

kapasitesi yaklaþýk 15,14 litre'dir (4,0 galon).

6. Kompresördeki yað seviyesini kontrol edin. 

NOT: Kýrmýzý nokta görünüyorsa, yað ekleyin. 

7. Tüm hortum/baðlantý parçasý baðlantýlarýnýn sýký 

olduðunu doðrulayýn.

8. Hidrolik hatlarýný kapalý konuma getirin.

9. Pompa kolunu saat yönünde 1/4 (çeyrek) tur 

döndürerek KAPALI konuma getirin.

10. Emme borusunu yerleþtirin ve akýþkan sývý ile 

kýsmen doldurulmuþ topraklanmýþ metal kovanýn 

içine boþaltýn. Topraklama kablosunu kovaya ve 

gerçek topraða baðlayýn. 

11. Doldurma valfini kýsýn. 

12. Temiz giriþ süzgecini takýn. NOT:Süzgecin altý ve 

emme borusu arasýnda en az 0,5 inç olmalýdýr.

13. Basýnç kumandasýný saat yönünün aksine en düþük 

basýnca getirin.

(cold)

ti16447a

Safe Range (cold)ti5243a

ti16789a

ti15838a

ti15953a

ti16547a

ti16552a

ti16553a

0,5 inç
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Kullaným 

22 3A1762D

Motoru Çalýþtýrma

1. Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisinin üzerindeki 

GÜÇ AÇMA/KAPATMA düðmesini AÇIK (ON) 

konuma getirin.

2. Motor jiklesini AÇIK (ON) konumuna getirin.

3. Gaz pedalýna yarým hýzda basýn ve kontak 

anahtarýný çevirin.

4. Motor çalýþtýktan sonra, jikleyi KAPALI (OFF) 

konumuna getirin.

Seçim/Doldurma Pompalarý

1. Pompalarý etkinleþtirmek için hidrolik valfini açýn.

2. Pompa hareket etmeye baþlayana kadar basýnç 

kumandasýný saat yönünün tersine çevirin.

3. Akýþkan sývý, geri dönüþ hatlarýndan çýktýðýnda, 

hidrolik valfini KAPALI konuma getirin.

4. Emme hortumlarýný boya tamburlarýnýn içine 

yerleþtirin.

5. Pompalarý etkinleþtirmek için hidrolik valfini açýn.

Benzin belirli koþullar altýnda oldukça yanýcý ve 

patlayýcýdýr. Yakýt, yakýt hattý söküldüðünde yakýt hattý 

konektöründen püskürebilir. Yakýt, sýcak susturucu ile 

temas edip yangýna veya patlamaya neden olabilir. 

Yangýn veya patlama riskini azaltmak için, yakýt 

deposunu her zaman havalandýrýn ve yakýt hattýný 

sökmeden önce motor susturucusunun soðumasýný 

bekleyin.

ti16920a

ti16922a

ti15838a

ti16645a

ti16920a
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6. Boya, geri dönüþ hatlarýndan çýktýðýnda, hidrolik 

valfini KAPALI konuma getirin.

7. Tüm boþaltma valflerini kapatýn.

8. Geri dönüþ hatlarýný boya tamburunun içine yerleþtirin.

Tabancalarý Doldurun

1. Hava sistemini basýnçlandýrmak için hava valfini 

kapatýn.

2. Yalnýzca, kullanýlan boya pompalarý veya renk ile 

alakalý püskürtme tabancasý valflerini açýn. Not: Ýki 

renkli tabanca üzerindeki bilyalý valflerin ikisini ayný 

anda asla açmayýn. Boyanýn kirlenmesine neden 

olabilir.

3. Tabancalarý Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisi 

ile açýn (consultaþi manualul unitãþii de 

comandã programabile Skipline).

4. Püskürtme tabancalarýndan boþalan sývýnýn dolmasý 

için altýna boþ bir kova yerleþtirin.

5. Pompalarý etkinleþtirmek için hidrolik valfini/valflerini 

AÇIK (ON) konumuna getirin.

6. Tabancalarý Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisi 

ile kapatýn. 

Boncuk Sistemini Açma

1. Boncuk sistemini AÇIK (ON) konumuna getirin. 

2. Regülatör düðmesini çevirerek, istediðiniz boncuk 

deposu basýncýný ayarlayýn.

3. Topraklama þeridini topraktan ayýrýn ve sabitleyin.

4. Sistem þimdi boyamaya hazýrdýr. Programlanabilir 

Kesik Çizgi Ýþlemcisi ile 1 veya 2 tabancalarýný 

seçin.

Püskürtmeye Baþlama

RoadLazer kontrol sistemindeki menüden uygun 

prosedürü seçin. Consultaþi manualul unitãþii de 
comandã Skipline.

ti16551a

ti16959a

ti15657a

ti16920a
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Sistemin Yýkanmasý

Sistemi uyumlu çözelti ile yýkayýn. Basýnç altýndaki sistemi 

sýzýntýlara karþý kontrol edin. Herhangi bir sýzýntý varsa, 

basýncý boþaltýn ve sýzýntý nedenlerini giderin. Sistemi 

tekrar basýnçlandýrýn ve sýzýntýlara karþý kontrol edin.

1. RoadLazer'i topraklama kelepçesi ile topraða baðlayýn. 

Not: RoadLazer'in güvenli çalýþmasý için hem 

topraklama kelepçesi hem de topraklama þeridi 

gereklidir. Topraklama þeridi yalnýzca dururken 

kullanmak içindir. 

2. Pompa hidrolik valflerini KAPALI (OFF) konumuna 

getirin.

3. 5 galonluk bir kovayý suyla veya uygun bir solventle 

doldurun. Boya eme hortumunu kovaya daldýrýn.

4. Boya geri dönüþ hatlarýný boþ kovaya yerleþtirin.

5. Tüm boya pompasý boþaltma valflerini açýn.

6. Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisi'ni açýn. 

NOT:Ýþlemci açýlana kadar ünite çalýþmayacaktýr.

7. Motoru aþaðýdaki þekilde çalýþtýrýn:

a. Jikleyi AÇIK (ON) konuma getirin.

b. Gaz pedalýný ayarlayýn.

c. Anahtarý çevirin.

d. Motor çalýþtýktan sonra, jikleyi KAPALI (OFF) 

konumuna getirin.

e. gaz pedalýna yarým hýzda basýn.

8. Pompalarý etkinleþtirmek için hidrolik valfini AÇIK 

(ON) konumuna getirin.

9. Püskürtme tabancasýndan su/solvent geldiðinde, 

hidrolik valfini KAPALI (OFF) konuma getirin.

10. Boþaltma valflerini kapatýn. 

Basýnç Emniyet Prosedürü'nü uygulayýn.

ti15838a

ti16552a

YANGIN VE PATLAMA TEHLÝKESÝ Statik kývýlcým ve 

sýçrama riskini azaltmak için, püskürtme ucunu her 

zaman tabancadan çýkarýn ve yýkama sýrasýnda, 

tabancanýn metal bölümünü topraklanmýþ bir metal 

kovanýn kenarýna iyice dokundurun.

ti16920a

ti16551a
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11. Yalnýzca, kullanýlan boya pompalarý veya renk ile 

alakalý püskürtme tabancasý valflerini açýn. Not: Ýki 

renkli tabanca üzerindeki valflerin ikisini ayný anda 

asla açmayýn. Boyanýn kirlenmesine neden olabilir.

12. Püskürtme tabancalarýndan boþalan sývýnýn dolmasý 

için altýna boþ bir kova yerleþtirin.

13. Tabancalarý Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisi ile açýn.

14. Pompalarý etkinleþtirmek için hidrolik valflerini AÇIK 

(ON) konumuna getirin.

15. Püskürtme tabancasýndan su/solvent geldiðinde, 

hidrolik valfini KAPALI (OFF) konuma getirin.

16. Tabancalarý Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisi 

ile kapatýn.

17. Motoru ve Programlanabilir Kesik Çizgi Ýþlemcisini 

kapatýn.

18. Boya pompasý boþaltma valflerini ve püskürtme 

valflerini açýk býrakýn.

19. Topraklama þeridini topraktan ayýrýn ve sabitleyin.

ti16920a
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Topraklama Kolunu Nakliye için 

Sabitleme

Not: Bileþenler zarar görebileceði için, RoadLazer'i asla 

boya tabancasý valfleri açýkken, sistem basýnç 

altýndayken ve motor çalýþýrken taþýmayýn.

1. Tabanca kolunun kýzaklý kiriþ üzerindeki kýrmýzý kollu 

kelepçesinin kilidini açýn.

2. Tabanca kolunu yerden kaldýrýn ve RoadLazer'in 

ortasýna itin.

3. Tabanca kolu kanca pimini iskeletten çekip çýkarýn.

4. Tabanca kolu kanca pimini iskelete yerleþtirin ve 

klipsle tutturun.

5. Ýki kýrmýzý kollu kelepçenin kilidini açýn ve kýzaklý 

kiriþi taþýtýn üzerinde ortalayýn.

6. Kýzaklý kiriþi ve tabanca kolunu sabitlemek için üç 

kýrmýzý kollu kelepçeyi kilitleyin.

ti16425a
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RoadLazer Saklama Konumunda
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Teknik Veriler

Maksimum çalýþma basýncý

Boya 2900 psi (200 bar)

Hidrolikler 1950 psi (134 bar)

Cam boncuk sistemi 75 psi (5 bar)

Maksimum boya akýþý 4,5 gpm @ 2000 psi (138 bar)

Havayla kontrol edilen tetiðin çalýþma basýncý

Minimum 80 psi (5,5 bar)

Maksimum 200 psi (14 bar)

Ses seviyeleri - 2 m'de ölçülmüþtür (6,2 fit) 

ISO-3744'e göre maksimum çalýþma koþullarý altýnda

Ses gücü seviyesi 111,7 dB(A)

Ses basýncý seviyesi 91,7 dB(A)

Aðýrlýk

24G624 (1) Pompalý RoadPak 850 lb (386 kg)

24G625 (2) Pompalý RoadPak 950 lb (431 kg)

24G629 (2) Pompalý Tabanca Kolu 134 lb (61 kg)

24G627 Montaj Ýskeleti Kýzaðý 170 lb (77 kg)

24G626 Kancalý Montaj Ýskeleti 120 lb (54 kg)

Motor Kohler 18 HP®

Hidrolik yað deposu kapasitesi 4 galon (15 litre)

Kompresör Yaðý 9502 SAE 30W deterjan olmayan yað

Hidrolik Yaðý Graco onaylý 169236 (5 gal) 207428 (1 gal) ISO 46

Cam boncuk kapasitesi 450 lb (204 kg)

Kohler, Kohler Co.'nun tescilli ticari markasýdýr.®
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Standart Graco Garantisi

Graco, satýþ tarihinden kullaným için orijinal alýcýya kadar Graco tarafýndan üretilen bu dokümanda belirtilen ve Graco adýný taþýyan tüm ekipmanda malzeme 

ve iþçilik hatalarýnýn bulunmadýðý garantisini verir. Graco tarafýndan yayýnlanan her türlü özel, geniþletilmiþ ya da sýnýrlý garanti hariç olmak üzere, Graco satýþ 

tarihinden itibaren on iki ay süreyle Graco tarafýndan arýzalý olduðu belirlenen tüm ekipman parçalarýný onaracak ya da deðiþtirecektir. Bu garanti yalnýzca 

ekipman Graco'nun yazýlý önerilerine uygun biçimde kurulduðunda, kullanýldýðýnda ve bakýmý yapýldýðýnda geçerlidir.

Bu garanti genel aþýnma ve yýpranmayý veya hatalý kurulum, yanlýþ uygulama, aþýnma, korozyon, yetersiz veya uygun olmayan bakým, ihmal, kaza, 

tahrif, veya Graco’nunkiler haricindeki parçalarýn kullanýlmasý sonucu ortaya çýkan hiçbir arýza, hasar, aþýnma veya yýpranmayý kapsamaz. Graco 

gerek Graco ekipmanýnýn Graco tarafýndan tedarik edilmemiþ yapýlar, aksesuarlar, ekipman veya malzemelerle uyumsuzluðundan gerekse de 

Graco tarafýndan tedarik edilmemiþ yapýlarýn, aksesuarlarýn, ekipmanýn veya malzemelerin uygunsuz tasarýmýndan, üretiminden, kurulumundan, 

kullanýmýndan ya da bakýmýndan dolayý kaynaklanan arýza, hasar veya aþýnmadan Graco sorumlu olmayacaktýr.

Bu garanti iddia edilen hatanýn doðrulanmasý için bir Graco yetkili bayiine hatalý olduðu iddia edilen ekipmanýn nakliyesinin önceden ödenmiþ 

olmasý koþuluna baðlýdýr. Bildirilen arýzanýn doðrulanmasý durumunda, Graco tüm arýzalý parçalarý ücretsiz olarak onaracak ya da deðiþtirecektir. 

Nakliyesi ön ödeme ile yapýlmýþ ekipman orijinal alýcýya iade edilecektir. Eðer ekipmanýn muayenesi sonucunda malzeme ya da iþçilik hatasýna 

rastlanmaz ise, onarým iþi parça, iþçilik ve nakliye maliyetlerini içerebilecek makul bir ücret karþýlýðýnda yapýlacaktýr.

BU GARANTÝ TEK VE ÖZELDÝR VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK GARANTÝSÝ YA DA TÝCARÝ ELVERÝÞLÝLÝK GARANTÝSÝ DE DAHÝL AMA 

BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA YA DA ZIMNEN BELÝRTÝLEN DÝÐER TÜM GARANTÝLERÝN YERÝNE GEÇMEKTEDÝR. 

Herhangi bir garanti ihlali durumunda Graco'nun yegane yükümlülüðü ve alýcýnýn yegane çözüm hakký yukarýda belirtilen þekilde olacaktýr. Alýcý 

baþka hiçbir çözüm hakkýnýn (arýzi ya da sonuç olarak ortaya çýkan kar kayýplarý, satýþ kayýplarý, kiþilerin ya da mülkün zarar görmesi ya da diðer 

tüm arýzi ya da sonuç olarak ortaya çýkan kayýplar da dahil ama bunlarla sýnýrlý olmamak üzere) olmadýðýný kabul eder. Garanti ihlaline iliþkin her 

türlü iþlem, satýþ tarihinden itibaren iki (2) yýl içinde yapýlmalýdýr.

GRACO TARAFINDAN SATILAN FAKAT GRACO TARAFINDAN ÜRETÝLMEYEN AKSESUARLAR, EKÝPMAN, MALZEMELER VEYA 

BÝLEÞENLERLE ÝLGÝLÝ OLARAK, GRACO HÝÇBÝR GARANTÝ VERMEZ VE ÝMA EDÝLEN TÜM TÝCARÝ VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK 

GARANTÝLERÝNDEN FERAGAT EDER. Graco tarafýndan satýlan fakat Graco tarafýndan üretilmeyen bu ürünler (elektrik motorlarý, benzin 

motorlarý, motorlar, anahtarlar, hortumlar vs.) eðer var ise üreticilerinin garantisi altýndadýr. Graco, alýcýya bu garantilerin ihlali için her türlü 

talebinde makul bir þekilde yardýmcý olacaktýr.

Graco hiç bir durumda, gerek sözleþme ihlali, garanti ihlali ya da Graco’nun ihmali gerekse bir baþka nedenden dolayý olsun, Graco’nun iþbu 

sözleþme uyarýnca ekipman temin etmesinden ya da bu sözleþme ile satýlan herhangi bir ürün ya da diðer mallarýn tedarik edilmesi, performansý 

ya da kullanýmýndan kaynaklanan dolaylý, arýzi, özel ya da sonuç olarak ortaya çýkan zararlardan sorumlu olmayacaktýr.

Graco Bilgileri
Graco ürünlerine ilitkin en son bilgiler için www.graco.com adresini ziyaret edin.

SÝPARÝÞ VERMEK ÝÇÝN, Graco distribütörünüzle temasa geçin ya da en yakýn distribütörü bulmak için 

1-800-690-2894 numaralý telefonu arayýn.
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