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کنترل فشار الکتريکی

کنترل فشار مکانيکی

لطفا اين راھنما را خوانده و نزد خود نگھداريد .قبل از اقدام به مونتاژ ،نصب ،راهاندازی و تعمير ونگھداری محصوالت،
آن را به دقت بخوانيد .با رعايت تمام اطالعات ايمنی از خود و ديگران محافظت کنيد .پيروینکردن از دستورالعملھا
میتواند منجر به آسيبھای شخصی و يا خسارت به اموال شود! اين راھنما را جھت ارجاعات بعدی نگھداری کنيد.
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احتياطھای ايمنی
قبل از کار با دستگاه بايد اين مطالب را خوانده و در مورد کاربرد تجھيزات اطالعات داشته باشيد .به دستور العمل ھا و
نکات ذکر شده قبل از شروع به کار توجه ويژه نماييد.
خطر
توجه نکردن به دستور العمل ھا ممکن است به دستگاه آسيب رسانده و باعث مصدوميت شخص استفاده کننده گردد.
توجه
اطالعاتی که در اين کاتالوگ به اطالع شما ميرسد،به شما خواھر گفت چگونه از آسيب رسيدن به خود و دستگاھتان
جلوگيری نماييد.
پيشگيری
ھرگز از انبر جوشکاری بر روی قسمتی که سيال از آن عبور می کند ،استفاده نکنيد.
مطمئن شويد که شلنگی که سيال از آن عبور ميکند دارای سوراخ نبوده و سالم است ،ھرگز بدون استفاده از دستکش دست
خود را جلوی تفنگ اسپری نگيريد.
ھميشه قبل از شروع کار تيپ سر تفنگ را تميز نمونده،روغن کاری دستگاه را انجام دھيد.روغن وارد پکينگ ه و پيستون
شده و از چسبندگی رنگ به آنھا جلوگيری میکند.
قبل از شروع کار با دستگاه ،از خاموش بودن آن مطمئن شده و فشار آن را تنظيم کنيد.
شلنگ دستگاه ممکن است در اثر استفاده زياد دچار سايش،ترک يا سوراخ شده باشد ،قبل از ھر بار استفاده ،شلنگ دستگاه
را بررسی نماييد .سر تفنگ را تمييز نموده و مطمئن شويد رنگ داخل آن خشک نشده باشد.
توجه
ھنگام استفاده از دستگاه توجه کنيد که رنگ به بدنه دستگاه پاشش نکند .ھمين طور از پاشش به بدن،دست يا صورت خود
داری گنيد تا متحمل آسيب جدی نشويد.ھمچنين تجمع گرد رنگ يا مواد رنگی قابل اشتعال در کنار دستگاه و در محی بسته
می تواند موجب آتش سوزی شود.
پيشگيری
سعی کنيد در محيطی که از دستگاه استفاده می کنيد ھوای تازه وجود داشته باشد.
-1
در ھنگام کار با دستگاه مراقب الکتريسيته ساکن،دستگاه ھای قابل اشتعال باشيد و ازاسپری روی سيمھای رابط
-2
جريان برق خود داری فرماييد.
از کشيدن سيگار در محدودهی کار با دستگاه خود داری نماييد.
-3
اگر دستگاه دچار آتش سوزی شد،برای خاموش کردن آن از کپسول آتش نشانی استفاده کنيد.
-4
3|P age

دستگاه اسپری جرقه توليد می کند.ھنگامی که مايع قابل اشتعال ،داخل يا نزديک اسپری يا برای شستن و تميز
-5
کردن آن مورد استفاده قرار می گيرد  ،اسپری را حتما  6متر دور از بخارھای قابل اشتعال قرار دھيد.
قبل از سرويس تجھيزات  ،دستگاه را خاموش کرده و کابل برق را از منبع جريان جدا کنيد.
-6
تفنگ اسپری را به سمت افراد يا حيوانات نگرفته يا به سمت آنھا اسپری نکنيد.
-7
ھميشه از محافظ تيپ نازل استفاده کنيد  ،بدون محافظ تيپ نازل در جای خود اسپری نکنيد.
-8
ھنگام تعمير يا تعويض تيپ نازل احتياط کنيد .در مواردی که تيپ نازل ھنگام اسپری کردن مسدود می شود ،
-9
برای خاموش کردن دستگاه و آزاد سازی فشار قبل از جدا کردن تيپ نازل جھت تميز کردن آن  ،پروسه کاھش و آزاد
سازی فشار را دنبال کنيد.
 -10اين سيستم قادر به توليد فشار  220بار می باشد .از قطعات جانبی که قادر به تحمل اين فشار می باشند برای
دستگاه استفاده کنيد.
 -11استفاده از سياالت ناسازگار با آلومينيوم در تجھيزات تحت فشار می تواند سبب واکنش شيميايی جدی و گسيختگی
تجھيزات شود.
 -12از حالل ھای تری کلرواتان ،متيل کلرايد و ديگر حاللھای ھيدرو کربنی ھالوژندار و يا سياالت دارای چنين
ترکيباتی استفاده نکنيد.
 -13ھميشه ھنگام نقاشی از محافظ چشم ،دستکش و ماسک استفاده کنيد.
 -14شلنگ را گره نزنيد و بيش از حد خم نکنيد.
 -15سطح تجھيزات ممکن است در طی عمليات بسيار داغ شود .جھت جلوگيری از سوختگی شديد ،تجھيزات داغ را
لمس نکنيد.
 -16با قطعات متحرک تماس نداشته باشيد  ،ممکن است باعث قطع عضو گردد.
 -17ماشين و قطعات آن را پس از ھربار نقاشی تمييز کنيد.
 -18روغن ھيدروليکی بايد پس از ھر 200کار تعويض شود.
 -19ديافراگم بايد پس از ھر  400ساعت کار
تعويض شود.

توصيف کلی
اسپری بدون کمپرسور )(Airless
اين دستگا ِه
ِ
يک ابزار الکتريکی دقيق برای رنگ کردن انواع
مختلف مواد میباشد .اين دستورالعمل را به دقت
انجام درست
خوانده و از آن پيروی کنيد جھت
ِ
عمليات ،نگھداری و ايمنی.
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عمليات
اين دستگاه جريان سيالی با فشار بسيار باال توليد میکند .قبل از آغاز عمليات با اين دستگاه ،ھشدارھا در بخش
احتياطھای ايمنی که در ابتدای اين راھنما آمده است را مطالعه کنيد.

آماده سازی
 -1مراقب باشيد که قسمت مکش و شلنگ به يکديگر متصل باشند.
 -2از آچار استفاده کنيد برای متصل کردن شلنگ به تفنگ اسپری و دستگاه.
 -3از دو آچار برای اين کار استفاده کنيد.يکی برای تفنگ و يکی برای شلنگ.
نکته :در اين مرحله ھنوز نبايد تيپ را به تفنگ متصل نمود.
مطمئن شويد که ھمه تجھيزات اعم از تفنگ  ،شلنگ  ،بخش ھای الکتريکی زمين شده می توانند فشار  220بار را
تحمل کنند.
-4
-5
-6
-7

مطمئن شويد که در موقع راه اندازی آن قسمت از دستگاه در وضعيت  offقرار داشته باشد.
مطمئن شويد که کليد اصلی دستگاه در وضعيت  offقرار داشته باشد.
ھرگز بيشتر از  10ثانيه دستگاه را بدون سيال به کار نگيريد.
مطمئن شويد که دستگاه را به برق  220ولت وصل کنيد.

آماده سازی برای فرايند پاشش جديد
اين ھست به منظور جلوگيری از خوردگی در اثر کارکرد با سيال ھای مختلف در اتمام کار.به طوری که تمام باقيمانده
سيال بايد به طور کامل از اجزا داخلی دستگاه خارج بشود.
ھنگامی که مشغول آماده سازی دستگاه ھستيد ،مطمئن شويد که ماشه تفنگ اسپری در وضعيت قفل قرار دارد.
 -1لوله مکنده را داخل يک ظرف محتوی مايع تميز کننده قرار دھيد.
 -2شلنگ بازگشت مواد را داخل يک ظرف غير استفاده قرار دھيد.
 -3دکمه فشار را روی قسمت  minقرار بدھيد برای داشتن کمترين فشار.

 -4شير اسپری را در پايين ترين وضعيت قرار دھيد.
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-5دکمه  on/offدستگاه را در وضعيت  onقرار دھيد.
 -6تفنگ اسپری را داخل ظرف بدون استفاده گرفته  ،اسپری کنيد و اجازه دھيد
محتويات داخل تفنگ و شلنگ برای  15تا  30ثانيه از مايع تميز کننده پر شده و بعد
در ظرف بدون استفاده پاشش گردد.
 -7بعد از آن دستگاه را خاموش نماييد.

آماده سازی برای نقاشی
قبل از شروع به کار نقاشی،اين بسيار حائز اھميت ھست که شما شناخت کافی از رنگ مورد استفاده تان داشته باشيد و
مطمئن باشيد که اين نوع رنگ بھترين انتخاب شما بوده است.
ابتدا مطمئن شويد که رنگ کامال رقيق و بدون ھرگونه ضايعات و يا ذرات و آشغال است.اگر بدين شکل بود ،
-1
رنگ را از فيلتر عبور داده تا بدون ھرگونه ذره و اجسام خارجی شود.
تا حد ممکن ،تفنگ اسپری را عمود بر سطح نگه داريد .اين به معنی اين است که تمام دستتان را روی سطح
-2
حرکت دھيد به جای اينکه مچتان را خم کنيد.

-3تفنگ اسپری را عمود بر سطح نگه داريد ،در غير اينصورت يک سر الگو  ،ضخيم تر از سر ديگر خواھد شد.
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-4در بسياری موارد بھترين فاصله اسپری کردن  25تا  30سانتی متر فاصله بين سطح و تيپ اسپری است.
-5ماشه تفنگ اسپری را بايد در انتھای ھر حرکت رھا کرد و در ابتدای حرکت بعدی فشار داد اين کار از انباشت رنگ
در انتھای ھر حرکت که سبب شکم دادن سطح کار ميشود جلوگيری ميکند .اين امر ھمچنين باعث صرفه جويی در
مصرف رنگ شده و کاری با ظاھر بھتر را نتيجه ميدھد.
 -6سرعت صحيح حرکت تفنگ ،اجرای يک روکش کامل،مرطوب ،بدون شکم دادگی و پستی و بلندی را ممکن می
سازد.ھم پوشانی تقريبا  40درصدی ھر حرکت روی حرکت قبلی ،ضخامت رنگ يکنواختی را توليد می کند.اسپری
کردن در يک الگوی يکنواخت به طور متناوب از راست به چپ و سپس از چپ به راست،يک پرداخت حرفه ای را
ممکن می سازد.يک روش انجام اين کار قرار دادن تيپ اسپری بر لبه ی آخرين حرکت پيش از کشيدن ماشه می باشد.

-7وقتی برای استراحت از نقاشی دست ميکشيد،ضامن ماشه تفنگ را بکشيد،فشار را به کمترين ميزان )صفر( کاھش دھيد
و دستگاه را در وضعيت پرايم قرار دھيد.ماشين اسپری را خاموش کرده و از برق بکشيد.
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-8برای گوشه ھای داخلی از قبيل گوشه ھای قفسه کتاب يا کابينت ،تفنگ را به سمت مرکز گوشه مورد نظر جھت اسپری
کردن نشانه برويد .با تقسيم الگوی اسپری کردن به اين طريق ،لبه ھای ھردو کناره به طور يکسان اسپری ميشود.

تميز کردن فيلتر تفنگ اسپری
تفنگ اسپری دارای يک فيلتر برای گير انداختن ذرات قبل از رسيدن آنھا به تيپ اسپری می باشد.اگر اين فيلتر مسدود
شود جريان رنگ کاھش يافته و الگوی اسپری کردن تغيير يافته و احتماال فيلتر آسيب می بيند.
اين فيلتر بايد ھر  4ساعت يک بار يا حداقل روزانه با نوع مشخصی از مواد التکس تميز شود.
اگر فيلتر در موقع مناسب تميز نشود از باال به پايين مسدود خواھد شد .وقتی حدود  1اينچ از فيلتر باقی مانده که مسدود
نشده است جريان سنگين رنگ به روزنه ھای فيلتر ضربه زده و فشار زيادی وارد مياورد .اين امر باعث ميشود ذرات
ناخواسته به تيپ اسپری راه پيدا کنند باعث گرفتگی شديد آن شوند.
برای تميز کردن فيلتر در خالل فرايند نقاشی
-1شير کنترل فشار اسپری را روی کمترين فشار تنظيم کرده و شير آماده سازی  /اسپری را در وضعيت پرايم قرار
دھيد .اين کار فشار داخل شلنگ رنگ و فيلتر را خارج می کند .ماشه تفنگ را بکشيد تا مطمئن شويد که فشار از بين
رفته است.
-2تفنگ اسپری را با استفاده از دو آچار فرانسه از شلنگ جدا کنيد.
-3محفظه فيلتر را باز کنيد به اين طريق که با استفاده از آچار فرانسه ،مھره زير محفظه را باز کنيد.
-4فيلتر را جدا کنيد.مراقب بشيد فنر و واشر آب بندی که در پايين محفظه فيلتر قرار دارند را گم نکنيد.
-5فيلتر را به طور کامل تميز کنيد )يا يک فيلتر نو جايگزين کنيد(.برای تميز کردن فيلتر آن را در آب يا يک
حالل مناسب برای رنگی که استفاده می کنيد تکان دھيد.اگر اين کار کافی نيست از يک قلم مو به ھمراه آب
يا حالل مناسب استفاده کنيد.از قلم موی سيمی يا ھر نوع ابزار تيز استفاده نکنيد.
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 -6باالی فيلتر را درون اتصال بدنه تفنگ ،واقع در زير تفنگ اسپری جای دھيد.

-7فنر و واشر آب بندی را درون پايه محفظه فيلتر قرار دھيد.
-8محفظه فيلتر را روی فيلتر بلغزانيد و با استفاده از يک آچار آن را به تفنگ محکم ببنديد.
-9شلنگ را دوباره متصل کنيد و با دو آچار ببنديد.
 -10شير آماده سازی /اسپری را در وضعيت اسپری قرار دھيد و فشار را به ميزان قبلی افزايش دھيد و اسپری کردن را
از سر بگيريد.
نصب تيپ و محافظ روی تفنگ اسپری
-1ضامن ماشه را فعال کنيد.
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-2رسيدگی کنيد که اجزا تيپ و محافظ مطابق ترتيب نشان داده شده ،مونتاژ شده باشند.

-3از تيپ برای رديف کردن قطعات استفاده کنيد.
-4مجموعه تيپ و محافظ را روی تفنگ پيچ کنيد.

انتخاب تيپ
انتخاب اندازه ی سوراخ تيپ تفنگ
تيپ ھا دارای اندازه سوراخ ھای گوناگونی جھت اسپری کردن طيف متنوعی از سياالت می باشند .اسپری شما شامل يک
تيپ  0.43ميلی متری يا  0.48ميلی متری برای استفاده در بيشتر کارھای اسپری کردن می شود.از جدولی که در ادامه
ميايد برای تعيين بازه اندازه سوراخ تيپ توصيه شده برای ھرنوع سيال استفاده کنيد.اگر به تيپی غير ازآن که موجود
است نياز داريد جدول معکوس انتخاب تيپ را ببينيد.
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انتخاب تيپ صحيح
نوع روکش و سطحی که بايد اسپری شود را در نظر بگيريد .اطمينان حاصل کنيد که بھترين سوراخ تيپ را برای آن
روکش و بھترين عرض پاشش را برای آن سطح به کار می بريد.
اندازه سوراخ تيپ
اندازه سوراخ تيپ  ،دبی يا آھنگ جريان )مقدار رنگی که در واحد زمان از تفنگ بيرون ميايد( را کنترل می نمايد.
نکته  :اندازه بزرگتر سوراخ تيپ را برای روکش ھای ضخيم تر و اندازه کوچکتر سوراخ تيپ را برای روکش ھای
نازکتر به کار ببريد.
بزرگترين اندازه ھای سوراخ پشتيبانی شده توسط ماشين اسپری :

تيپ ھا به مرور زمان مستھلک شده و نياز به تعويض دوره ای دارند.
ھمچنان که شما اسپری ميکنيد ،تيپ ساييده شده و بزرگتر ميشود.شروع کار با يک اندازه سوراخ تيپ کوچکتر از اندازه
بيشينه  ،به شما اجازه خواھد داد که با ظرفيت جريان اسمی اسپری ،اسپری کنيد.
عرض پاشش
عرض پاشش ،اندازه الگوی اسپری کردن می باشد که ناحيه تحت پوشش ھر حرکت را معين می سازد.
عرض ھای کمتر روکش ضخيم تری بوجود مياورد و عرض بيشتر روکش نازکتری را ايجاد می کند.
نکات  :عرض پوششی انتخاب کنيد که مناسب ترين گزينه برای سطح مورد اسپری شدن باشد.
عرض پاشش ھای بزرگتر ،پوشش بھتری را روی سطح عريض و باز امکان پذير می سازند.
عرض پاشش ھای کوچکتر ،کنترل بھتری را روی سطوح کوچک و محصور امکان پذير می سازند.

درک شماره تيپ
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سه رقم آخر شماره تيپ ،حاوی اطالعاتی درباره اندازه سوراخ و عرض پاشش رنگ،ھنگامی که تفنگ در فاصله 30.5
سانتی متر از سطح در حال اسپری شدن قرار دارد می باشد.

دو رقم آخر = اندازه سوراخ تيپ به ھزارم اينچ
تميز کردن شيرھا
جدا کردن و تميز کردن شير ورودی

-1مطمئن شويد که دستگاه خاموش است.
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-2با استفاده از يک آچار بوکس شير ورودی را جدا کنيد.
-3حرکت شير را با فشار دادن روی آن از سر باز محفظه شير با استفاده از سر پاک کن يک مداد يا يک آچار  ،امتحان
کنيد.اين بايد  1/6اينچ حرکت کند.اگر حرکت نکند ،احتماال شير پر است از رنگ خشک شده ياديگز خرده ھا ،و بايد تمييز
يا تعويض شود.
-4مجموعهی شير را به طور کامل با حالل و برس تميز کنيد.
-5يک شير سالم اگر با آب پر شده و به صورت قائم شود ،آب از انتھايش چکه نخواھد کرد اگر شير را به خوبی تمييز
کرده ايد و آب از کف ان چکه میکند ،شير مورد نظر فرسوده شده و نياز به تعويض دارد.
-6شير تميز يا جديد را در بلوک پمپ نصب کرده و سپس شير را با روغن سبک يا حالل پر کند.
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قطعه

توصيف

قطعه

توصيف

---------------1بخش سيال )به غير از قطعات (38-24

 ----------------------24مھرهی آب بند

 ------------------------2مجموعهی پيستون

-----------------------25فيلتر

-------------------------3نگھدارنده

-----------------------26محفظهی فيلتر

--------------------------راھنمای پيستون

--------------27مجموعهی شير آمادهسازی/اسپری

------------------------5پوشش بااليی

-----------------------28واشر درز گير

------------------------6قالب پمپ

 --------------------29حلقهی  ،Oاز جنس ويتون

------------------------7قطعهی اتصال

 --------------------30حلقهی  ،Oاز جنس تفلون

------------------------8پيچ

----------------------31محفظهی سوپاپ

------------------------9پوشش پايينی

 -------32حلقهی  ،Oويتون حلقهی  ،Oتفلون )انتخابی(

----------------------10دستهی پيستون

---------------------33ميلهی سوپاپ

----------------------11مھرهی آب بند بااليی

---------------------34فنر

---------------------12غالف بااليی

 --------------------35نگھدارندهی سوپاپ

----------------------13گلولهی سوپاپ خروجی

--------------------36پايهی بادامک

----------------------14نشيمنگاه سوپاپ خروجی

--------------------37دستهی سوپاپ

----------------------15حلقهی O

--------------------38پين شيار دار

 ----------------------16نگھدارندهی سوپاپ خروجی

 -------------------39قطعهی اتصال

----------------------17پوسته
 ---------------------18مھرهی آب بند پايينی
 ---------------------19غالف پايينی
----------------------20گلولهی زيرين سوپاپ
----------------------21نشيمنگاه زيرين سوپاپ
---------------------22حلقهی O
---------------------23محفظهی زيرين سوپاپ
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عيب يابی
مشکل
دستگاه کار نمیکند.

علت
.1
.2
.3

.4
.5

دوشاخهی دستگاه در پريز نيست.
کليد روشن/خاموش )(ON/OFF
خراب است.
ميزان فشار روی بسيار کم تنظيم شده
است )اگر دستهی تنظيم فشار روی
کمترين ميزان قرار داده شود،
نمیتواند برق دستگاه را تأمين کند(.
سيمکشی معيوب يا شل.
دمای بيش از حد موتور.

راهحل
.1
.2
.3

.4
.5

ماشين اسپری شروع به کار
میکند اما رنگ را به داخل
نمیکشد.

دستگاه در حالت آمادهسازی قرار نگرفته
است.

دستگاه را مجددا آمادهسازی کنيد.

رنگی موجود نيست .لولهی مکش به طور
کامل در رنگ فرو برده نشده است.

لولهی مکش را در رنگ فرو ببريد.

فيلتر بخش مکش مسدود شده است.

فيلتر را تميز کنيد.

قيف ورودی مسدود شده است.
سرند ِ

سرند را تميز کنيد.

لولهی مکش در قسمت شير ورودی ،لق شده
است.
شير ورودی چسبناک شده است.

اتصال را تميز و آن را محکم کنيد.
شير ورودی را تميز کنيد.

شير خروجی چسبناک شده است.

شير خروجی را تميز کنيد و قطعات
فرسوده را تعويض کنيد.

شير ورودی فرسوده شده يا آسيب ديده است.

آن را تميز يا تعويض کنيد.

پمپ عمل میکند اما فشار را پمپ آمادهسازی نشده است.
افزايش نمیدھد.
سرند ورودی مسدود شده است.

لولهی مکش در رنگ فرو نرفته است.
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پريز دستگاه را به برق بزنيد.
کليد روشن/خاموش )(ON/OFF
را تعويض کنيد.
دستهی کنترل فشار را در جھت
عقربهھای ساعت بچرخانيد تا برق
دستگاه را تأمين شده و فشار افزايش
يابد.
دستگاه را بررسی کنيد يا آن را به
يک مراکز تعمير شرکت  DPببريد.
اجازه دھيد موتور خنک شود.

پمپ را آمادهسازی کنيد.
خردهھای باقیمانده روی سرند ورودی را
تميز کنيد و مطمئن شويد که لولهی مکش
در سيال فرو رفته است.
مطمئن شويد که لولهی مکش در رنگ
فرو رفته است.

لولهی مکش نشت دارد.

اتصال لولهی مکش را محکم کنيد .وجود
ترکھا يا نشتھای خال را بررسی کنيد.
اگر لوله دارای ترک يا آسيبديدگی است،
آن را تعويض کنيد.

شير آمادهسازی/اسپری فرسوده شده يا توسط شير را تميز کنيد يا آن را تعويض کنيد.
خردهھا و رسوبات مسدود شده است.

پمپ عمل میکند ،اما وقتی
ماشهی تفنگ اسپری کشيده
میشود ،رنگ فقط میچکد
يا جھش میکند.

دستگاه اسپری ،رنگ را به
جريان در میآورد اما وقتی
تفنگ باز است ،قطره قطره
میچکد.

قسمت تيپ ،نشت دارد.
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چک بال ) (check ballپمپ چسبيده است.

اتصال شير خوجی را باز کرده و چک
بال خروجی را تميز کنيد.

ميزان فشار روی بسيار کم تنظيم شده است.

دستهی کنترل فشار را به آرامی در جھت
عقربهھای ساعت چرخانده تا فشار
افزايش يابد که اين باعث روشن شدن
موتور و توليد فشار میشود.

تيپ اسپری مسدود شده است.

انسداد تيپ اسپری را برطرف کنيد.

فيلتر سيال مسدود شده است.

فيلتر سيال را تميز يا تعويض کنيد.

فيلتر سيال تفنگ اسپری مسدود شده است.

فيلتر سيال تفنگ را تميز يا تعويض کنيد.

تيپ اسپری بسيار بزرگ است يا مستھلک
شده است.

تيپ را تعويض کنيد.

تيپ اسپری فرسوده شده است.

تيپ فرسوده را با يک تيپ نو تعويض
کنيد.

فيلتر قسمت مکش مسدود شده است.

فيلتر را تميز کنيد.

قيف ورودی مسدود شده است.
سرند ِ

سرند را تميز کنيد.

فيلتر تفنگ يا تيپ اسپری مسدود شده است.

فيلتر را تميز و يا تعويض کنيد .فيلترھای
اضافی را در دسترس نگھداريد.

رنگ بيش از حد غليظ و سنگين است.

رنگ را رقيق کنيد.

قسمت شير خروجی ،کثيف يا فرسوده شده
است.

اين قسمت را تميز و يا تعويض کنيد.

شير ورودی ،فرسوده شده و يا آسيب ديده
است.

شير را تعويض کنيد.

مونتاژ به درستی انجام نشده است.

مونتاژ را بررسی کنيد.

تفنگ اسپری ،رنگ را
نمیپاشد.

دنبالهی رنگ.

واشر فرسوده.
ِ

واشر را تعويض کنيد.

فيلتر تفنگ يا تيپ اسپری مسدود شده است.

تيپ اسپری را تميز کنيد.

فيلتر مسدود شده است.

تفنگ يا فيلتر را تميز يا تعويض کنيد.

ت آزاد است.
تيپ اسپری در وضعي ِ

تيپ را در وضعيت اسپری قرار دھيد.

ميزان فشار روی بسيار کم تنظيم شده است.

فشار را افزايش دھيد.

فيلتر مکش ،تفنگ يا تيپ مسدود شده است.

فيلترھا را تميز کنيد.

لولهی مکش در قسمت شير ورودی ،لق شده
است.

رابط لولهی مکش را محکم کنيد.

تيپ مستھلک شده است.

تيپ را تعويض کنيد.

رنگ بيش از حد غليظ است.

رنگ را رقيق کنيد.

رنگ در موتور جمع شده است.

بگذاريد دستگاه به مدت  15تا  30دقيقه
تيپد شود.
رنگ را از موتور بزداييد.

گرم شدن بيش از حد دستگاه .موتور بيش از حد گرم میشود.

دستگاه تحت گرمای خورشيد است.

دستگاه را به سايه منتقل کنيد.

از کليد کنترل فشار ،رنگ
بيرون میآيد.

کليد کنترل فشار فرسوده شده است.

يک کليد نو جايگزين کنيد يا با فروشنده
تماس بگيريد.

رنگ از بيرون پمپ نشت
میکند.

پوشش پمپ فرسوده شده است.

پوشش پمپ را تعويض کنيد.

الگوی گردش فن به طرز
شديدی در خالل اسپری
کردن ،تغيير میکند .يا وقتی
اسپری کردن از تيپ گرفته
میشود ،اسپری به سرعت
روشن نمیشود.

کليد کنترل فشار فرسوده شده است و سبب
تغيير بيش از ح ِد فشار میشود.

لطفا با فروشنده تماس بگيريد.
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