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Kullaným

Pro Pack™ Portatif Sprey Paketi
- Graco portatif püskürtücüler (Ýnce Cila spreyleri hariç) ile kullanýlmak içindir -

- Yalnýzca su bazlý ve yað bazlý (mineral özlü tip) 
mimari boyalarýn ve kaplamalarýn portatif püskürtücü uygulamalarý içindir -

- Patlayýcý ortamlarýn bulunduðu yerlerde kullanýlmasý onaylanmamýþtýr -

Model 24F893
Maksimum Çalýþma Basýncý 12 psi (0,83 bar, 0,083 MPa)

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI
Bütün uyarýlar ve güvenlik talimatlarý için 
püskürtücü kýlavuzuna bakýn.

TR

ti16502a

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
YANGIN VE PATLAMA TEHLÝKESÝ

Sadece su bazlý veya parlama noktasý 38° C (100° F) sýcaklýktan daha büyük yað bazlý (mineral özlü) 
malzemeler kullanýn. Ambalajýnda "YANICI" ifadesi bulunan malzemeler kullanmayýn. Malzemeniz 
hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için, bayii ya da satýcýdan MSDS isteyiniz.

Yað bazlý malzemeyi dýþ mekanlarda ya da temiz hava akýþýna sahip iyi havalandýrmalý bir iç mekanda 
kullanýn.
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Bileþen / Yedek Kit Tanýmlama
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Ref. Parça Taným
1 115489 Hortum Kelepçesi
2 24H367 Conta Kiti
2a 125026 Göz
2b 115099 Pul, bahçe hortumu
2c 16G375 Conta, depo
2d 106553 O-ring, conta (1)
3 24J023 Süzgeçli Emme Borusu
4 24H365 Saklama Kapaklý ve Contalý Depo (1 galon)
4a 24D425 Contalý Saklama Kapaðý
4b 16F731 Depo (1 galon)

5 24H366 Depo Astarlarý (5)
6 24G609 Sýrtlýk
7 24H362 9V Pilli Hava Kompresörü
7a Hava Kompresörü Anahtarý
8 24H363 Hortum Seti
8a Tahliye Hortumu
8b Emme Hortumu
9 24J691 Baðlantý Parçasý, o-ringli emiþ
10 24J692 Contalý kapak
11 Hortum Seti Cýrt Cýrtlý Aský

Ref. Parça Taným
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Baþlamadan Önce
ProPack Portatif Sprey Paketi hava kompresörünün 
içinde, çalýþtýrmadan önce baðlanmasý gereken bir pil ile 
gönderilir.

1. Tüm ambalaj malzemeleri de dahil olmak üzere 
içindekileri sýrtlýktan çýkarýn.

2. Depo kapaðýndan hava kompresörünü çýkarýn.

3. Hava kompresörünün düz tarafýndaki pil kapaðýný 
açýn. 

4. 9V alkalin pili çýkarýn ve gönderilen contayý pil termi-
nallerinden çýkarýn. 

5. Hava kompresörünün pil konektörünü dýþarý çekin. 

6. Pili baðlayýn ve hava kompresörünün içine 
yerleþtirin. 

7. Pil bölmesi kapaðýný deðiþtirin.

8. Pili test etmek için elektrik anahtarýný açýn (kýrmýzý 
LED ýþýðý yanmalýdýr).

ti16510a

ti17593a

ti17825a

ti17591a

ti17824a

ti17595a

ti17596a
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Kurulum Talimatlarý

1. Basýnç Emniyet Prosedürünü (bkz. püskürtücü 
kýlavuzu) gerçekleþtirin.

2. Püskürtücünün pilini veya fiþini çýkarýn.

3. Malzeme kabýný (M) ve emme borusunu (T) çýkarýn.

4. Hortum seti adaptörünü (A) püskürtücü giriþi (B) ile 
hizalayýn ve püskürtücüye takýn. Hortum seti adap-
tör bileziðini sýkýþana kadar ayarlayýn. 

5. Astarý (isteðe baðlý) depoya yerleþtirin ve malze-
meyle doldurun.

6. Emme borusunu ve süzgeci kapaðýn içine takýn 
(süzgecin merkezini depo kapaðýnýn merkezi ile 
hizaladýðýnýzdan emin olun). Depo kapaðýný depoya 
takýn ve elinizle sýkýn.

7. Emme hortumunun somununu (S) kapaðýn üzerine 
takýn ve elinizle sýkýn. Tahliye hortumunu (H) kapak 
tertibatýnýn üzerine takýn ve kelepçeyle sabitleyin.

8. Püskürtücünün pilini takýn veya püskürtücüyü düz-
gün biçimde topraklanmýþ bir fiþe takýn.

9. Depoyu yere indirin, hava kompresörünü (P) takýn 
ve açýn. Püskürtücüyü yaklaþýk olarak göðüs 
hizasýnda tutun ve malzeme, tahliye hortumuna (R) 
dolmaya baþlayana kadar püskürtücüyü doldurun 
(yaklaþýk 1 fit). 

ti15504a

M

T

ti16514a A

B

ti16506a

ti16515a

S

H

ti16509a

1 fit

Tahliye 

Emme 
Hortumu

Hortumu
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10. Depoyu sýrtlýða yerleþtirin. NOT: Püskürtücü 
çalýþýrken hava kompresörünün her zaman açýk 
olmasý gerekir (ýþýklar yanýyorsa hava kompresörü 
açýktýr). Sývý seviyesi ortada veya daha azsa, ilk 
kullanýmdan önce deponun basýnçla dolmasý için 
2 dakika bekleyin.

11. Depo sýrtlýða sýkýca oturana kadar kayýþý çekin.

12. Püskürtme cihazýndaki doldurma valfýný kapatýn.

13. Sýrtlýðý operatöre takýn. Artýk püskürtmeye 
hazýrsýnýz!

NOT: Püskürtürken ucun deðiþtirilmesi gerekiyorsa, 
Basýnç Emniyet Prosedürünü (bkz. püskürtücü 
kýlavuzu) izlediðinizden emin olun. Hava kompresörünü 
kapatýn ve kapak tertibatýndan yavaþça çýkarýn. Bu, ucu 
deðiþtirmeden önce basýncýn depodan serbest 
býrakýlmasýný saðlar. 

Sisteme artýk basýnç verilmiþtir. Sistem basýncýnýn 
düzgün biçimde alýnmamasý, hortumdan malzeme 
boþalmasýna ve olasý yaralanmalara neden olur.

Þunlarý sökmeden önce, sistemin basýncýný almak üzere 
hava kompresörünü her zaman kapatýn ve kapak 
tertibatýndan yavaþça çýkarýn:

• Püskürtücüden hortum setini

• Kapaktan hortum setini

• Depodan kapaðý

ti16507a

ti16521a

ti15425a

Dikkat

ti16510a
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Temizleme (Otomatik 
Yýkama)

Bu prosedür yalnýzca su bazlý mimarý boyalar 
ve kaplamalar içindir.

Sisteme basýnç verilmiþtir. Sistem basýncýnýn düzgün 
biçimde alýnmamasý, hortumdan malzeme boþalmasýna 
ve olasý yaralanmalara neden olur.

Þunlarý sökmeden önce, sistemin basýncýný almak üzere 
hava kompresörünü her zaman kapatýn ve kapak 
tertibatýndan yavaþça çýkarýn:

• Püskürtücüden hortum setini

• Kapaktan hortum setini

• Depodan kapaðý

1. Hava kompresörünün anahtarýný kapatýn ve hava 
kompresörünü kapat tertibatýndan yavaþça çýkarýn.

2. Emiþ hortumunu çýkarýn ve hortumu kapak 
tertibatýndan boþaltýn.

3. Emiþ hortumunun somununu musluða veya bahçe 
hortumuna baðlayýn. Doldurma/emniyet valfýný 
yukarý konumda tutun ve tahliye hortumunun 
ucundan temiz su gelene kadar tetiði sýkarak sis-
temden su geçirin. En iyi sonuçlar için sýcak su 
kullanýn.

NOT: Tetiði sýkarken, su ve malzeme dökülmesini 
önlemek için tahliye hortumunun ucunu bir atýk 
kabýna doðru tuttuðunuzdan emin olun.

4. Doldurma/emniyet valfýný aþaðý konuma getirin. Uç 
ters konumdayken, temiz su akana kadar atýk 
alanýna püskürtün. Doldurma/emniyet valfýný yukarý 
konuma getirin ve suyu kapatýn. 
Hortumu/tekneyi emiþ hortumundan ayýrýn.

5. Püskürtücünün pilini veya fiþini çýkarýn. Uç tertibatýný 
püskürtücüden çýkarýn ve yýkayýn. Uç tertibatýný tek-
rar püskürtücüye takýn.

6. Kapaðý depodan çýkarýn. Depoyu yýkayýn veya astarý 
atýn. Kapaðý, emme borusunu ve süzgeci 
parçalarýna ayýrýn ve yýkayýn. NOT: Malzemeyi atar-
ken her zaman yerel yönetmeliklere ve eyalet yönet-
meliklerine uyun. 

7. Kalan malzemeleri püskürtücünün dýþ parçalarýndan 
silerek temizleyin.

Dikkat

ti16510a

ti16505a

ti16513a

UYARI

Tahliye hortumu iyice temizlenmezse, boya birikmesin-
den dolayý týkanabilir. Týkanýklýk oluþursa hortum setini 
deðiþtirin.

ti17827a

ti17822a

ti17158a



Temizleme (Otomatik Olmayan Yýkama)
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Temizleme (Otomatik Olma-
yan Yýkama)

Bu prosedür yalnýzca su bazlý ve yað bazlý 
(mineral özlü tip) boyalar ve kaplamalar içindir.

Sisteme basýnç verilmiþtir. Sistem basýncýnýn düzgün 
biçimde alýnmamasý, hortumdan malzeme boþalmasýna 
ve olasý yaralanmalara neden olur.

Þunlarý sökmeden önce, sistemin basýncýný almak üzere 
hava kompresörünü her zaman kapatýn ve kapak 
tertibatýndan yavaþça çýkarýn:

• Püskürtücüden hortum setini

• Kapaktan hortum setini

• Depodan kapaðý

1. Hava kompresörünü kapatýn ve kapak tertibatýndan 
yavaþça çýkarýn. 

2. Kapak grubunu çýkartýn. Kapaðý çýkarýn ve emme 
borusunu ve süzgeci silin. 

3. Depoyu yýkayýn veya astarý atýn. 

4. Depoyu temizleme sývýsý ile doldurun ve kapaðý 
emme borusunu ve süzgeçle birlikte tekrar takýn. 

5. Tahliye hortumunu depo kapaðýndan çýkarýn ve bir 
atýk kabýna tutun.

6. Doldurma/emniyet valfý yukarý konumdayken, tetiði 
sýkýn ve sývýyý emiþ hortumundan (T) tahliye hortu-
muna (R) ve atýk kabýna doðru döndürün. 

7. Doldurma/emniyet valfýný aþaðý konuma getirin. Uç 
ters konumdayken, temiz su akana kadar atýk 
alanýna püskürtün. Doldurma/emniyet valfýný yukarý 
konuma getirin. 

8. Püskürtücünün pilini veya fiþini çýkarýn. Uç tertibatýný 
püskürtücüden çýkarýn ve yýkayýn. Uç tertibatýný tek-
rar püskürtücüye takýn.

Dikkat

ti16510a

ti16527a

ti16524a

ti16525a

UYARI

Tahliye hortumu iyice temizlenmezse, boya birikmesin-
den dolayý týkanabilir. Týkanýklýk oluþursa hortum setini 
deðiþtirin.

ti17159a

ti16526a
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Atýk
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ti17822a
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9. Kapaðý depodan çýkarýn. Depoyu yýkayýn. Kapaðý, 
emme borusunu ve süzgeci parçalarýna ayýrýn ve 
yýkayýn. NOT: Malzemeyi atarken her zaman yerel 
yönetmeliklere ve eyalet yönetmeliklerine uyun. 

10. Kalan malzemeleri püskürtücünün dýþ parçalarýndan 
silerek temizleyin.

Sýrtlýk Aský Ayarý
En iyi sonuçlar için, aský ayarýný tam malzeme depolu 
sýrtlýk giyerken yapýn. Sýrtlýk alt sýrta rahatça 
yerleþmelidir ve ekipmaný kolayca çalýþtýrmak için hala 
serbest harekete izin vermelidir.

Omuz Askýsý

Sýkmak için: Omuzlar ve sýrt civarýnda sýkmak için 
omuz askýlarýndan aþaðýya çekin.

Gevþetmek için: Omuz askýlarýný gevþetmek için plastik 
týrnaklardan yukarý kaldýrýn.

Kemer Askýsý

Bel etrafýnda sýkmak için kemer askýlarýný çekin.

Hortum Seti Askýsý

Sýrtlýk rahat ve güvenli olduðunda, hortum setini omuza 
doðru yönlendirin ve yerlerinde tutmak için cýrt cýrtlý 
askýlarý hortumlara sabitleyin. 

ti16694a

ti17600a

ti17823a
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Arýza Tespiti

Teknik Veriler

Sorun Neden Çözüm

Püskürtücü dolmuyor veya zayýf püs-
kürtüyor

Düþük malzeme seviyesi Depoyu doldurun ve yeniden basýnçlandýrýn.

Hatalý doldurma prosedürü Sýrtlýðý yere indirin, püskürtücüyü yaklaþýk 
olarak göðüs hizasýnda tutun ve malzeme, 
tahliye hortumuna dolmaya baþlayana kadar 
püskürtücüyü doldurun (yaklaþýk 1 fit). Hava 
kalmadýðýndan emin olmak için püskürtücüyü 
yaklaþýk 20 saniye doldurun.

Baðlantý parçalarý sýký deðildir ve 
hava sýzdýrýyordur

Hava kompresörünü kapatýn ve yavaþça 
çýkarýn. Püskürtücü adaptörünün, hortum 
baðlantý parçalarýnýn ve depo kapaðýnýn 
üstündeki baðlantýlarý sýkýn. 

Depoda basýnç yok veya düþük Hava kompresöründeki 9V pili deðiþtirin.

Depo kapaðýný çýkarýn ve tekrar takýn.

Püskürtücü adaptörü doðru 
biçimde takýlmamýþ

Basýncý serbest býrakýn, püskürtücü adaptö-
rünü çýkarýn ve tekrar takýn. Hiçbir hava 
sýzýntýsý olmadýðýndan emin olun.

Yeni hortum setini takýn.

Eksik contalar Her bir contanýn yerli yerinde olduðundan 
emin olun (bkz. sayfa 2).

Depo, emme borusu ve süzgecin 
havaya olan açýklýk noktasýna 
kadar yatýrýlýr.

Depoyu yukarý konumda tutun ve ProPack'i 
yeniden doldurun. 

Pildeki güç tükenmiþtir. Pili deðiþtirin.

Püskürtücü adaptör halkasý püskürtü-
cüye takýlmayacaktýr.

Emme borusu o-ringleri kurudur 
veya önemli miktarda boya 
birikmiþtir.

O-ringleri Kit 106553 ile (gösterilememiþtir) 
yaðlayýn veya deðiþtirin.

Ucu deðiþtirmeye çalýþýrken uçtan mal-
zeme geliyor

Depo hala basýnçlýdýr Basýnç Emniyet Prosedürünü (sayfa 3) 
gerçekleþtirin. Hava kompresörünü kapatýn 
ve kapak tertibatýndan yavaþça çýkarýn. 

ProPack Sprey Sistemi:

Maksimum çalýþma basýncý 12 psi (0,83 bar, 0,083 MPa)

Aðýrlýk 5,1 lb (2,3 kg)

Saklama Sýcaklýðý Aralýðý 32° ila 122° F (0° ila 50° C)

Saklama Nem Aralýðý %0 - %95 baðýl nem, yoðuþmayan

Çalýþma sýcaklýk aralýðý 40° ila 90° F (4° ila 32° C)

Pil:

Voltaj 9 VDC, Alkali

Ortalama 9V Pil Ömrü 5 saat

Boyutlar:

Kutudaki ProPack 11 inç x 8 inç x 18 inç (28 cm x 20 cm x 46 cm)

Hortum Uzunluðu 60 inç (152 cm)



Bu belgede yer alan tüm yazýlý ve görsel veriler, basýldýðý sýrada mevcut olan en son ürün bilgilerini yansýtmaktadýr. 
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Standart Graco Garantisi
Graco, kullanýlmak üzere orijinal alýcýya satýldýðý tarihte, bu belgede bahsi geçen Graco tarafýndan üretilmiþ ve Graco adýný taþýyan tüm ekipmanlar 
için malzeme ve iþçilik kusurlarý 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 malzemeler ile 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 sorumlu olmayacaktýr.

Bu garanti, iddia edilen kusurun doðrulanmasý için, kusurlu olduðu iddia edilen ekipmanýn nakliye ücreti önceden ödenmiþ olarak bir Graco yetkili 
bayiine iade edilmesini þart koþar. Bildirilen arýzanýn doðrulanmasý durumunda, Graco tüm arýzalý parçalarý ücretsiz olarak onaracak ya da 
deðiþtirecektir. Nakliye ücreti önceden ödenmiþ ekipman orijinal alýcýya iade edilecektir. Ekipmanýn muayenesi sonucunda malzeme ya da iþçilik 
kusuruna rastlanmazsa, 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 tale-
binde 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.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, 
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la 
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite 
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Bilgileri
Graco ürünlerine iliþkin 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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