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دستور کار

DP6818 ،DP6820مدل محصول: 

DP6820DP6818

اندازی و تعمیر ونگھداری محصوالت، قبل از اقدام بھ مونتاژ، نصب، راهدارید.نگھنزد خودلطفا این راھنما را خوانده و 
ھا نکردن از دستورالعملپیرویمحافظت کنید.با رعایت تمام اطالعات ایمنی از خود و دیگران آن را بھ دقت بخوانید.

کنید.ن راھنما را جھت ارجاعات بعدی نگھداریایھای شخصی و یا خسارت بھ اموال شود! منجر بھ آسیبتواندمی
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اھشدارھ
باشد. عالمت تعجب، یک آید برای نصب، استفاده، زمین کردن، نگھداری و تعمیر این دستگاه میھشدارھایی کھ در پی می

د. ھنگامی کھ نکناره میاشطرز کارمرتبط باھایریسکھای خطر بھ و عالمتکندھشدار عمومی را بھ شما گوشزد می
مرتبط با ھای خطر عالمتھشدارھا و کنند.شوند بھ چنین ھشدارھایی اشاره میھا در این راھنما ظاھر میاین عالمت
در این راھنما ظاھر شوند.ممکن است در مواقع مورد نیاز،ھا پرداختھ نشدهکھ در این بخش بھ آنمحصول 

ھشدار
جارسوزی و انفخطر آتش

کار ممکن است آتش گرفتھ یا یھا، در محوطھھا و رنگخارھای حّالل، از قبیل ببخارھای قابل اشتعال
سوزی و انفجار:. برای جلوگیری از آتشمنفجر شوند

و ھاو منابع احتراق ھمچون سیگار، موتورمواد قابل اشتعال و احتراق را در نزدیکی شعلھ
د.تجھیزات الکتریکی، اسپری نکنی

تواند منجر بھ تولید الکتریسیتھ ی ساکن شود. رنگ یا حّالل جریان یافتھ بھ سمت تجھیزات می
تمام .را در پی داردسوزی خطر آتش،در حضور بخارھای رنگ یا حّاللالکتریسیتھ ی ساکن

ی اسپری اجزای سیستم اسپری شامل پمپ، شلنگ، تفنگ اسپری و اشیای داخل و پیرامون ناحیھ
از .بھ درستی زمین شوندھا جرقھاستاتیک و الکتریکییجھت محافظت در برابر تخلیھباید کردن

اند، فاقد ھوا و فشار باال کھ زمین شدهھای اسپری رنگیا شلنگDINO-POWERرسانای 
استفاده کنید.

تاتیکی الکتریکی اسآوری جھت جلوگیری از تخلیھھای جمعبررسی کنید کھ تمام مخازن و سیستم ،
ند.زمین شده باش

بھ 3از آداپتور فاده کنید. استشدهھای زمینو از کابلشده اتصال برقرار کنیدبھ یک خروجِی زمین
استفاده نکنید.2

ھای ھالوژن دار استفاده نکنید.ھای حاوی ھیدروکربنلحّال ھا واز رنگ
ناسبی از ھوای تازه در این ناحیھ ی اسپری کردن را بھ خوبی تھویھ کنید. بگذارید حجم مناحیھ

اسپری نکنید.،پمپسمتی مناسب نگھدارید. بھ پمپ را در محیطی با تھویھجریان داشتھ باشد.
ی اسپری کردن سیگار نکشید.در ناحیھ
 ی اسپری کردن بھ کار زای مشابھ را در ناحیھ، موتورھا و سایر وسایل جرقھھاالمپکلیدھای

نیندازید.
و دیگر مواد قابل اشتعال نگھدارید.خالی از مخازن رنگ یا حّالل، دستمال و پارچھناحیھ را ،
ھای اسپری شده آگاھی داشتھ باشید. تمام اطالعات ایمنی مواد و ھا و حّاللاز محتویات رنگ

ھای ایمنی تولیدکنندگان رنگ و حّالل ھای ظروف رنگ و حّالل رابخوانید. از دستورالعملبرچسب
کنید.پیروی
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باید موجود و سالم باشند.تجھیزات اطفای حریق
کند. ھنگامی کھ مایع قابل اشتعال، داخل یا نزدیک اسپری یا برای دستگاه اسپری جرقھ تولید می

) دور از m 6فوت (20گیرد، اسپری را حداقل شستن و تمیز کردن آن مورد استفاده قرار می
ید.بخارھای قابل احتراق و انفجار نگھدار

خطر شوک الکتریکی

تواند منجر بھ شوک ی نامناسب از سیستم میاین دستگاه باید زمین شود. زمین کردن، نصب، یا استفاده
الکتریکی شود.

 تجھیزات، دستگاه را خاموش کرده و کابل برق را از منبع جریان جدا کنید.سرویسقبل از
ه کنید.استفادھای الکتریکی ِ زمین شدهفقط از خروجی
سیمھ استفاده کنید.3ھای فرعی) ھای الحاقی (کابلفقط از کابل
اند.ھایالحاقی و برق سالمروی کابلھای زمینِ مطمئن شوید کھ چنگک
کنید.و آن را داخل ساختمان انباردستگاه را در معرض باران قرار ندھید

خطر تزریق پوستی

ھای بدنی جدی شود. در را بھ بدن تزریق کرده و منجر بھ آسیبتواند مواد سمی اسپری فشار باال می
تحت درمان پزشکی قرار گرفت.سرعتدھد باید بھ ھایی رخ میمواردی کھ چنین تزریق

ھا اسپری نکنید.تفنگ اسپری را بھ سمت افراد یا حیوانات نشانھ نروید و یا بھ سمت آن
ی اسپری دور نگھدارید. برای مثال سعی نکنید کھ ھای بدن را از محل تخلیھھا و دیگر قسمتدست

ھا را متوقف کنید.با اعضای بدن، نشتی
.ھمیشھ از محافظ تیپ نازل استفاده کنید. بدون محافظ تیپ نازل در جای خود، اسپری نکنید
 شرکتھای نازلپتیازDP-AIRLESS.استفاده کنید
ھنگام اسپری کردن نازلپتید. در مواردی کھ احتیاط کنیھای نازلپتیھنگام تعمیر یا تعویض

برای خاموش کردن دستگاه و آزادسازی فشار قبل از جدا کردن تیپ نازل جھت شود،مسدود می
.ی کاھش و آزادسازی فشار را دنبال کنیدپروسھتمیز کردن آن،

 با دستگاه کار ھنگامی کھ در محل حضور ندارید، دستگاه را روشن یا تحت فشار رھا نکنید. وقتی
ی کاھش و آزادسازی فشار را جھت خاموش کردن دستگاه کنید، آن را خاموش کرده و پروسھنمی

دنبال کنید.
ی ھر شلنگ یا قطعھدیدگی بررسی کنید.ھای آسیبھا و دیگر قطعات را جھت یافتن نشانھشلنگ

دیده را تعویض کنید.آسیب
 3630این سیستم قادر بھ تولید psiباشد. از قطعات تعویضی و لوازم جانبی شرکت میفشارDP-

AIRLESS3000ی تحمل فشار حداقل کھ در رده psi.قرار دارند، استفاده کنید
کنید، ضامن ماشھ را فعال کنید. رسیدگی کنید کھ ضامن ماشھ بھ درستی ھمواره وقتی اسپری نمی

کند.کار می
کھ تمام اتصاالت ایمن ھستند.قبل از کار با دستگاه، اطمینان حاصل کنید
ھا کامال آشنا بدانید کھ چگونھ دستگاه را متوقف کرده و فشار را بھ سرعت کاھش دھید. با کنترل

باشید.
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خطر قطعات آلومینیومی تحت فشار

تواند سبب واکنش شیمیایی جدی و تحت فشار میدر تجھیزاتِ استفاده از سیاالت ناسازگار با آلومینیوم
ھای جدی، یا تواند منجر بھ مرگ، آسیبختگی تجھیزات شود. پیروی نکردن از این ھشدارھا میگیس

خسارت بھ اموال شود.
 ھای ھیدروکربنی ھالوژن دار و یا سیاالت لحّال اتان، متیلن کلراید و دیگرکلروتریھایحّاللاز

ی استفاده نکنید.ھایحّاللحاوی چنین 
 توانند با آلومینیوم واکنش ای باشند کھ میاست حاوی مواد شیمیاییبسیاری سیاالت دیگر ممکن

ھا، تماس بگیرید.کننده ی مواد خود جھت بررسی سازگاری آن. با تامینداشتھ باشند

ی نادرست از تجھیزاتخطر استفاده

ھای جدی شود.تواند سبب مرگ یا آسیبی نادرست میاستفاده
ھا، محافظ چشم و ماسک مناسب بپوشید.کش، دستھمیشھ ھنگام نقاشی
ھا را دور از تجھیزات نگھدارید.ھا اسپری نکنید. در تمام اوقات بچھدر نزدیکی بچھ
ھای ناپایدار نایستید. در تمام مدت کار، تعادل و جای پای مناسب را حفظ کنید.گاهروی تکیھ
باشیدھیددانجام میکھکاریمراقبِ ھوشیار و گوش بھ زنگ بوده و ،.
 ھنگامی کھ در محل حضور ندارید، دستگاه را روشن یا تحت فشار رھا نکنید. وقتی با دستگاه کار

ی کاھش و آزادسازی فشار را جھت خاموش کردن دستگاه کنید، آن را خاموش کرده و پروسھنمی
دنبال کنید.

.ھنگام خستگی یا تحت تأثیر دارو و الکل با دستگاه کار نکنید
را گره نزنید و بیش از حد خم نکنید.شلنگ
.شلنگ را در معرض دماھا و فشارھای باال مگر آنچھ توسط ما تعیین شده است، قرار ندھید
.از شلنگ بھ عنوان یک عضو مقاوم جھت کشیدن یا بلند کردن دستگاه استفاده نکنید

خطر قطعات متحرک

ھا و دیگر اعضای بدن شوند.ی یا قطع شدن انگشتتوانند سبب کوفتگی، بریدگمیقطعات متحرک
.با قطعات متحرک تماس نداشتھ باشید
.در صورت نبود گارد یا پوشش محافظ با دستگاه کار نکنید
جایی، یا تواند بدون اخطاری شروع بھ کار کند. پیش از بررسی، جابھتجھیزات تحت فشار می

ھای برق را از منبع ر را دنبال کرده و تمام کابلی کاھش و آزادسازی فشادستگاه، پروسھسرویس
جریان جدا کنید.

خطر سوختگی

سطح تجھیزات ممکن است در طی عملیات بسیار داغ شود. جھت جلوگیری از سوختگی شدید، 
د شود، صبر کنید.سرتجھیزات داغ را لمس نکنید. تا زمانی کھ تجھیزات بھ طور کامل 
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ی سمیخطر سیاالت یا گازھا

ھا یا روی پوست پاشیده شوند، تنفس شوند، یا بلعیده شوند، سیاالت یا گازھای سمی اگر درون چشم
توانند منجر بھ جراحت یا مرگ شوند.می
ی سیاالت آگاه باشید.لطفا توجھ داشتھ باشید کھ قبل از اسپری کردن، از خطرات ویژه
ھای اجرایی دفع ھا را طبق دستورالعملد و آنھای مناسب انبار کنیسیاالت خطرزا را در محفظھ

کنید.

تجھیزات محافظتی شخصی

ی عملیات دستگاه، جھِت حفاظت از خود شما باید ھنگام عملیات، سرویس و یا ھنگام حضور در ناحیھ
ھمچون جراحت چشم، از دست دادن شنوایی، تنفس گازھای سمی، و ھای جدیدر مقابل جراحت

شود و بھ تن داشتھ باشید. این تجھیزات شامل موارد زیر میجھزات محافظتی مناسبتھا،سوختگی
شود:ھا محدود نمیالبتھ بھ این

.محافظ چشم و محافظ شنوایی
ھا توصیھ ماسک تنفسی، لباس محافظ، و دستکش بھ صورتی کھ توسط سازندگان سیاالت و حّالل

شده است.

ماشیننگھداریِ 

ن را پس از پایان ھر بار نقاشی تمیز کنید.ماشین و قطعات آ
 ساعت کار، تعویض شود.200روغن ھیدرولیکی باید پس از ھر
 ساعت کار، تعویض شود.400دیافراگم باید پس از ھر
کنند باید بھ صورت قطری بستھ شوند.ھایی کھ پمپ جلو و پمپ عقب را بھ ھم متصل میپیچ
اند، سی کنید کھ تمام قطعات بھ محکمی روی ماشین پیچ شدهلطفا پیش از استفاده از ماشین برر

ی مکش و شلنگ فشار باال.خصوصا لولھ
اند کھ بھ راحتی خراب لطفا توجھ داشتھ باشید کھ شیر ورودی، شیر خروجی و دیافراگم قطعاتی

طفا است و مشکلی راجع بھ فشار یا مکش وجود دارد، لشوند. اگر ماشین مدت زیادی کار کردهمی
ابتدا این قطعات را بررسی کنید و سپس بھ بررسی سایر قطعات بپردازید. 
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شناسایی قطعات

ی شماره
قطعھ

کارکردنام قطعھ

حمل ماشین و محل قرار دادن شلنگ رنگ.چارچوب چرخ/محل پیچیدن شلنگ1

یولھ(رو بھ پایین) سیال را بھ لPRIMEدر وضعیت /اسپریسازیآمادهشیر 2
کند.ھدایت میسازیآماده

 در وضعیتSPRAY را تحت فشار ) سیال جلو(رو بھ
کند.ھدایت میشلنگ رنگبھ 
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 بھ طور خودکار فشار سیستم را در مواقع فشار بیش از
دھد.حد، کاھش می

کشد. (لولھ باید بھ سیال را از سطل رنگ بھ داخل پمپ میی مکشلولھ3
شده و فشار این صورت ھوا داخل محکمی بستھ شود، در غیر

مورد نظر برسد.)یتواند بھ فشار باالنمی
و کاھش و آزادسازی سازیآمادهسیال داخل سیستم را ھنگام سازیآمادهیلولھ4

کشد.فشار، بیرون می

کند.حرکت وایستادن ماشین روی زمین را تسھیل میچرخ5

پمپ جلوگیری داخلل بھاز مکش ذرات موجود در سیافیلتر مکش6
کند.می

(لطفا روغن کند.از نشت روغن بھ بیرون جلوگیری میپوشش محافظ روغن7
ساعت استفاده، تعویض 200موجود را پس از ھیدرولیکی

).کنید

برای خواندن فشار ھنگام اسپری کردن.فشارسنج8

پری، افزایش (در فشار سیال را در پمپ، شلنگ و تفنگ اسی فشارکنندهتنظیم9
ھای ھای ساعت) و کاھش (خالف جھت عقربھجھت عقربھ
دھد.ساعت) می

کند.شلنگ فشار باال را بھ تفنگ اسپری بدون ھوا متصل میرابط شلنگ10

کند.دستگاه اسپری را خاموش و روشن میخاموش-کلید روشن11

کند.سیال خروجی از پمپ را کنترل میشیر خروجی**12

کند.سیال مکیده شده بھ داخل پمپ را کنترل میشیر ورودی**13

توسط پیستون داخلی حرکت کرده و سیال را بھ بیرون پمپ دیافراگم**14
کند.می

کند.سیال فشار باال را از پمپ بھ تفنگ اسپری منتقل میشلنگ فشار باال15

د.دھخطر صدمات ناشی از تزریق را کاھش میتیپمحافظ **16

آورد، سیال در حال اسپری شدن را بھ صورت پودر درمیتفنگ اسپریتیپ**17
الگوی اسپری کردن را شکل داده و جریان سیال را مطابق با 

کند.ی سوراخ، کنترل میاندازه

کند.از شلیک اتفاقی تفنگ اسپری جلوگیری میی تفنگقفل/اھرم ایمنی ماشھ18
تعمیر یا تمیز کردن، ضامن تفنگ (لطفا ھنگاِم عدم استفاده، 
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اسپری را فعال کنید.)

کند.سیال را پخش میبدون ھواتفنگ اسپری19

دار برای شلنگ رنگ.اتصال دندانھرابط ورودی سیال بھ تفنگ20

کند تا گرفتگی و سیال ورودی بھ تفنگ اسپری را فیلتر میفیلتر تفنگ**21
کاھش یابد.تیپمسدود شدن 

کند تا گرفتگی و سیال ورودی بھ تفنگ اسپری را فیلتر میفیلتر تفنگ**22
کاھش یابد.تیپمسدود شدن 

شده توسط شما با این وسیلھ، ھنگامی کھ فشار از فشار تعیینبرد کنترل الکترونیکی23
ایستد؛ و وقتی شما اسپری ر شود، ماشین از کار بازمیبیشت
ار خواھد کرد.کنید، بھ طور خودکار شروع بھ کمی

شوند)اند کھ بھ سادگی فرسوده می(قطعات عالمت گذاری شده با ** قطعاتی
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اطالعات فنی

DP6818DP6820ی مدلشماره
الکتریکی و دیافراگمالکتریکی و دیافراگمنوع

مکانیکیمکانیکیکنترل فشار
W750 W 750توان

bar/3200 psi220 220فشار حداکثر bar/3200 psi
L/min2.0 L/min 2.0خروجی حداکثر

"0.019"0.019(اینچ)تیپی حداکثر اندازه
m(30 m30 mحداکثر طول شلنگ (
bar/3200 psi220 bar/3200 psi 220فشار عملیاتی شلنگ
bar/11620 psi800 bar/11620 psi 800فشار انفجاری شلنگ

یموتور القایموتور الکتریکی
)زغال(بدون 

موتور القایی
)زغال(بدون 

rpm(1440 rpm1440 rpmموتور (سرعت
cm(30 cm30 cmی اسپری کردن (فاصلھ

کم تا متوسطکم تا متوسطگرانروی رنگ
بلھبلھپایھ آبی و پایھ روغنی

KGS27 KGS 24.50وزن خالص
KGS29 KGS 26.50وزن کل

45x43x61 cm48.5x48.5x63 cmی کارتناندازه
بدون ھوا، تفنگ اسپریِ اسپری رنگِمحتویات بستھ

/محافظ تیپبدون ھوا بھ ھمراه 
ی متر شلنگ، جعبھ15، تیپ/فیلتر تیپ

ی راھنماتعمیرات، دفترچھ

بدون ھوا، تفنگ اسپریِ اسپری رنگِ
/محافظ تیپبدون ھوا بھ ھمراه 

ی متر شلنگ، جعبھ15، تیپ/فیلتر تیپ
ی راھنمایرات، دفترچھتعم

در صورت پرداخت شوند، نیست اما دیافراگم را دارد.ی استاندارد حاوی تمام قطعاتی کھ بھ سادگی فرسوده میبستھ(
)باشد.ورودی/شیر خروجی موجود میشیر اضافی،ی ھزینھ
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عملیات

ضامن ماشھ

کنید، جھت ھمواره ھنگامی کھ اسپری کردن را متوقف می
ری از کشیده شدن جلوگی

اتفاقی ماشھ توسط دست 
یا تکان یا ھنگام افتادن

را ضامن ماشھ، ناگھانی
فعال کنید.      

ی کاھش و آزادسازی فشارپروسھ

ھرگاه اسپری ی کاھش و آزادسازی فشاراین پروسھاز 
کنید و نیز پیش از تمیز کردن، کردن را متوقف می

ت، پیروی کنید.و حمل و نقل تجھیزاسرویسبررسی، 

وضعیتکلید برق را بھ .1
OFF تغییر داده و کابل

برق را از پریز بکشید.

سازی/اسپری را جھت کاھش و آمادهشیر .2
تغییر دھید.PRIMEآزادسازی فشار بھ وضعیت 

ی ی سطل نگھدارید. ماشھتفنگ را بھ محکمی بر لبھ.3
تفنگ را بکشید تا فشار کاھش یافتھ و آزاد شود.  

را فعال کنید.ضامن ماشھ.4

/اسپری را تا زمانی کھ برایسازیآمادهشیر توجھ: 
PRIMEوضعیت شوید، در اسپری کردن مجدد آماده می

دھید.قرار
استشدهمسدود اسپری تیپیا گشک دارید کھ شلناگر 

حتی پس از استشدهیا اینکھ فشار بھ طور کامل آزاد ن
ی مھرهبھ آرامیبسیارپیروی از مراحل باال، 

را شل یا مفصل انتھای شلنگتیپی محافظ نگھدارنده
کنید تا فشار بھ تدریج آزاد شود، سپس کامال شل کنید. 
گرفتگی شلنگ یا تیپ را رفع کنید. دستورالعمل رفع 

را در بخش مربوطھ بخوانید.گرفتگی تیپ اسپری
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سازیآماده

ده کنید.ھای شرکت سازنده آمارنگ را طبق توصیھ.1

باشد!میسرھا بھ سوی عملیات اسپری کردن بی دردترین گاماین احتماال یکی از مھم
در نھایت، رنگ است را بزدایید. در صورت لزوم، رنگ را رقیق کنید.ای کھ احتماال روی رنگ شکل گرفتھھرگونھ الیھ

ھا) عبور دھید تا ذراتی کھ ممکن است باعث شیھای نایلونی ریز (موجود در بیشتر رنگ فرورا از یک فیلتر با شبکھ
انسداد تیپ اسپری شود، حذف شوند.

ی محافظ را از تفنگ جدا کنید. و مجموعھتیپ.2

از دو آچار جھت محکم و آن را بھ تفنگ متصل کنید. سرشلنگ را باز کرده و یک .3
ایمن بستن شلنگ استفاده کنید.

کنید.متصلاسپریدیگر شلنگ را بھسر.4

ی میلیمتر از لبھ15فقط، روغن باید ) را باز کنید7#پوشش محافظ (سطح روغن ھیدرولیکی را کنترل کنید..5
اگر سطح روغن پایین است، بھ مقدار محفظھ فاصلھ داشتھ باشد.

) 46#با گرانروی کم (روغن ھیدرولیکی ضد سایش الزم روغنِ 
نصب کنید.جای خودسرپوشش محافظ را اضافھ کنید.

(DP6818:  0.9 L, DP6820:  0.8 L)
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m 30توانید تا میبھ درستی زمین شده باشد. شما برقمطمئن شوید کھ خروجی قطعات الکتریکی را بررسی کنید..6
)100 ft از رد.ممکن است بر عملکرد اسپری تأثیر بگذاھای الحاقِی بلندترکابلسیمھ استفاده کنید.3) کابل الحاقِی

ھای الحاقی بلندتر استفاده کنید.شلنگ اسپری بلندتر بھ جای کابل

است و OFFدر وضعیت ON/OFFابتدا اطمینان حاصل کنید کھ کلید ی دستگاه را بھ برق وصل کنید.دوشاخھ.7
سوزِی بھ منظور کاھش احتمال آتشاست.پیچیده شدهھای ساعت بھ طور کامل خالف جھت عقربھشیر کنترل فشار

ی از ناحیھm 3دستگاه را بھ یک خروجی زمین شده کھ حداقل ناشی از جرقھ در بخارھای رنگ یا ذرات غبار، 
فاصلھ دارد، متصل کنید.اسپری کردن
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اندازیراه

در وضعیت ON/OFFابتدا مطمئن شوید کھ کلید .1
OFF.است

ای ھ) را در جھت خالف عقربھ9#شیر تنظیم فشار (.2
ساعت تا حصول کمترین فشار بچرخانید.

:Aرا بھ وضعیت )2#/اسپری (سازیآمادهشیر .3
PRIME(شکل زیر را ببینید) .درآورید

) را 3#شلنگ مکش (.4
ی رنگ قرار داخل بشکھ

دھید.

شده وصل کنید.دستگاه را بھ پریز برق زمین.5

ماشین را روشن ONبا فشردن کلید .6
کنید.

ھای را در جھت عقربھ)9#(ی فشار کنندهنظیمشیر ت.7
یلولھساعت بچرخانید تا وقتی کھ سیال در 

) بھ جریان درآید.4#سازی (آماده

درآورید.OFFکلید قدرت را بھ وضعیت .8

ی مکش را در سطل لولھ.9
رنگ فرو ببرید.

ONکلید قدرت را بھ وضعیت .10
درآورید.

سازیآمادهینگ از لولھروقتی مشاھده کردید کھ.11
آید:بیرون می

ھا نشانھ بگیرید.تفنگ را بھ سمت سطل باطلھ)1(
ی تفنگ را باز کنید.ضامن ماشھ)2(
ی تفنگ را کشیده و نگھدارید.ماشھ)3(
:Bرا بھ وضعیت /اسپریسازیآمادهشیر )4(

SPRAY.درآورید

شلیک بھ سمت سطل باطلھ را ادامھ دھید تا زمانی .12
آید.کھ تنھا رنگ از تفنگ بیرون میکھ مشاھده کنید

ماشھ را رھا کنید. ضامن ماشھ را فعال کنید..13

را بھ سطل رنگ منتقل کنید و سازیآمادهیلولھ.14
ی مکش متصل کنید.را بھ لولھسازیآمادهیلولھ
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اسپری کردن
روش اسپری کردن

باشد. در نقاشی با اسپری، این کار صاف و یکنواخِت تمام سطح تحت نقاشی می، روکش کردنکلید یک نقاشی خوب.1
ی ثابتی از سطح کند و تفنگ اسپری را در فاصلھثابتی حرکت میسرعتحرکات یکنواخت دست کھ با با استفاده از

شود.دارد، انجام میمیگھ ن

عنی این است کھ تمام دستتان را روی سطح حرکت د ممکن، تفنگ اسپری را عمود بر سطح نگھدارید. این بھ متا ح.2
دھید بھ جای این کھ فقط مچ خود را خم کنید. 

دیگر خواھد شد.سرتر از الگو، ضخیمسر، در غیر این صورت یک تفنگ اسپری را عمود بر سطح نگھ دارید.3

باشد.اسپری و سطح میتیپ) بین cm 30-25اینچ (12تا 10اسپری کردن، ی در بسیاری موارد، بھترین فاصلھ.4

این کار از ماشھ ی تفنگ اسپری را باید در انتھای ھر حرکت رھا کرد و در ابتدای حرکت بعدی دوباره فشرد..5
عث این امر ھمچنین باکند.شود، جلوگیری میانباشت رنگ در انتھای حرکت کھ سبب شکم دادن سطح کار می

دھد.جویی در مصرف رنگ شده و کاری با ظاھر بھتر را نتیجھ میصرفھ
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صحیح حرکت تفنگ، اجرای یک روکش مرطوب و کامل و بدون سرعت.6
درصدِی ھر 40ھمپوشانِی تقریبا سازد.دادگی و پستی و بلندی را ممکن میشکم

ی کردن کند. اسپرحرکت روی حرکت قبلی، ضخامت رنگ یکنواختی را تولید می
، در یک الگوی یکنواخت بھ طور متناوب از راست بھ چپ و سپس چپ بھ راست

سازد. (تصویر سمت چپ را ببینید)ای را ممکن مییک پرداخت حرفھ
آخرین حرکت پیش از یاسپری بر لبھتیپیک روِش انجام این کار، قرار دادن 

باشد.کشیدن ماشھ می

ی تفنگ را بکشید، فشار را بھ کمترین کشید (تا یک ساعت)، ضامن ماشھت میی برای استراحت از نقاشی دسوقت.7
قرار دھید. ماشین اسپری را خاموش کرده و از پریز PRIMEمیزان (صفر) کاھش دھید و دستگاه را در وضعیت 

ی کاھش و آزادسازی فشار رجوع کنید.بکشید. بھ پروسھ

ی کتاب یا کابینت، تفنگ را بھ ھھای قفسھای داخلی از قبیل گوشھبرای گوشھ.8
سمت مرکز گوشھ ی موردنظر جھت اسپری کردن، نشانھ بروید. با تقسیم 

بھ طرز یکسان هھای ھر دو کنار، لبھالگوی اسپری کردن بھ این طریق
شود.اسپری می

تمیز کردن فیلتر تفنگ اسپری

اگر این فیلتر مسدود باشد.ھا بھ تیپ اسپری میرسیدن آنتفنگ اسپری دارای یک فیلتر برای گیرانداختن ذرات قبل از 
بیند.یابد و احتماال فیلتر آسیب میشود، جریان رنگ کاھش یافتھ و الگوی اسپری کردن تغییر می

ساعت یکبار با نوع مشخصی از مواد التکس تمیز شود.4فیلتر باید حداقل روزانھ و شاید ھر این 

کھ مسدود باقی ماندهاینچ از فیلتر 1وقتی حدود تمیز نشود، از باال بھ پایین مسدود خواھد شد.اگر فیلتر در زمان مناسب
ذرات شود این امر باعث میآورد.ھای فیلتر ضربھ زده و فشار زیادی وارد مینشده است، جریان سنگین رنگ بھ روزنھ

وند.ناخواستھ بھ تیپ اسپری راه پیدا کنند و باعث گرفتگی سریع آن ش
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برای تمیز کردن فیلتر در خالل فرآیند نقاشی:

قرار PRIMEسازی/اسپری را در وضعیت شیر آمادهشیر کنترل فشار اسپری را روی کمترین فشار تنظیم کرده و .1
ی تفنگ را بکشید تا مطمئن شوید کھ فشار از کند. ماشھاین کار فشار داخل شلنگ رنگ و فیلتر را خارج میدھید.

ی کاھش و آزادسازی فشار رجوع کنید.تھ است. بھ پروسھبین رف

تفنگ اسپری را با استفاده از دو آچار فرانسھ از شلنگ جدا کنید..2

زیر محفظھ را باز کنید.یمھره،با استفاده از آچار فرانسھبھ این طریق کھی فیلتر را باز کنیدمحفظھ.3

ی فیلتر قرار دارند را گم نکنید.بندی کھ در پایین محفظھر آبفیلتر را جدا کنید. مراقب باشید کھ فنر و واش.4

فیلتر را بھ طور کامل تمیز کنید (یا یک فیلتر نو جایگزین کنید). برای تمیز کردن فیلتر، آن را در آب یا یک حّالل .5
وھای طبیعی یا با ممو، از یک قلمکنید، تکان دھید. اگر این کار کافی نیستمناسب برای رنگی کھ استفاده می

موی سیمی یا ھر گونھ ابزار تیز استفاده نکنید.از قلمآب یا حّالل مناسب استفاده کنید.نایلونی و

واقع در زیِر تیپ تفنگ اسپری، جای دھید. شکل زیر را ببینید.،ی تفنگباالی فیلتر را درون اتصال بدنھ.6

ی فیلتر قرار دھید.ھمحفظیدرون پایھبندی رافنر و واشر آب.7

و با استفاده از یک آچار، آن را بھ تفنگ محکم ببندید.ی فیلتر را روی فیلتر بلغزانیدمحفظھ.8

شلنگ را دوباره متصل کنید و آن را با دو آچار محکم کنید..9

سپری کردن قرار دھید، و فشار را بھ میزان قبلی افزایش دھید و اSPRAYسازی/اسپری را در وضعیت شیر آماده.10
را از سر بگیرید.
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نصب تیپ و محافظ روی تفنگ اسپری
ضامن ماشھ را فعال کنید.  .1

رسیدگی کنید کھ اجزای تیپ و محافظ ، مطابق ترتیب نشان داده .2
باشند.شده، مونتاژ شده

از تیپ برای ردیف کردن قطعات استفاده کنید.  .3

محافظ  را روی تفنگ پیچ کنید.ی تیپ و مجموعھ.4
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تیپانتخاب 
تفنگتیپی سوراخِ  انتخاب اندازه

جھت اسپری گوناگونیھای سوراخاندازهھا دارای تیپ
اسپری شما باشند.کردن طیف متنوعی از سیاالت می

) یا شاید mm 0.43اینچی (0.017شامل یک تیپ 
0.019″)0.48 mm(تر کارھای برای استفاده در بیش

آید برای از جدولی کھ در ادامھ میشود.اسپری کردن، می
شده برای ھر ی سوراخ تیپ توصیھاندازهیتعیین بازه

اگر بھ تیپی غیر از آن کھ موجود نوع سیال، استفاده کنید.
را ببینید.جدول معکوِس انتخاِب تیپاست، نیاز دارید، 

تیپ صحیحانتخابِ  
کھ باید اسپری شود را در نظر نوع روکش و سطحی 

ی سوراخِ اطمینان حاصل کنید کھ بھترین اندازهبگیرید.
را برای آن روکش و بھترین عرِض پاشش را برای تیپ

برید.آن سطح، بھ کار می

ی سوراخ تیپاندازه
، ِدبی یا آھنگ جریان (مقدار رنگی تیپخ ی سورااندازه

ید) را کنترل آکھ در واحد زمان از تفنگ بیرون می
کند.می

نکات:
را برای تِر سوراخ ِ تیپھای بزرگاندازه

تِر سوراخ ِ ھای کوچکاندازهتر وھای ضخیمروکش
تر بھ کار ببرید.ھای نازکتیپ را با روکش

شده توسط ھای سوراخ پشتیبانیبزرگترین اندازه
ماشین اسپری:

-DP6818:0.019) 0.48اینچ mm(
-DP6820 :0.019) 0.48اینچ mm(
ھا بھ مرور زمان مستھلک شده و نیاز بھ تیپ

ای دارند.تعویض دوره
کنید، تیپ ساییده شده و ھمچنان کھ شما اسپری می

ی سوراخ شود. شروع کار با یک اندازهتر میبزرگ
ی بیشینھ، بھ شما اجازه تر از اندازهتیپ کوچک

خواھد داد کھ با ظرفیت جریان اسمِی اسپری،
اسپری کنید. 

عرض پاشش
باشد کھ الگوی اسپری کردن مییعرض پاشش، اندازه

سازد. ی تحت پوشش ھر حرکت را معین میناحیھ
آورد، تری را بھ وجود میھای کمتر، روکش ضخیمعرض

کند.تری را تولید میو عرض بیشتر، روکش نازک

نکات:
ترین گزینھ عرض پوششی انتخاب کنید کھ مناسب

ای سطح مورِد اسپری شدن، باشد.بر
ھای بزرگتر، پوشش بھتری را روی عرض پاشش

سازند.پذیر میسطوح عریض و باز، امکان
کنترل بھتری را روی ھای کوچکتر،عرض پاشش

سازند.پذیر می، امکانکوچک و محصورسطوح 
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تیپی درک شماره
نگامی کھ تفنگ در ھ،رنگی سوراخ و عرض پاششی اندازه، حاوی اطالعاتی دربارهتیپی شمارهسھ رقم آخرِ 

) از سطِح در حال اسپری شدن قرار cm 30.5اینچ (12ی فاصلھ
باشد.دارد، می

بھ ھزارم اینچتیپی سوراخ دو رقم آخر = اندازه

تیپجدول معکوِس انتخاِب 
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تمیز کردن
ری شما باید بھ درستی تمیز شود و در غیر این صورت بھ درستی کار نخواھد کرد.اسپانند دیگر تجھیزات اسپری، م

، ھااز آنھا، در صورت پیرویاین دستورالعملباشند.ترین دلیل مشکالت میھا و فیلترھای مسدود شده، رایجدریچھ
عملکرد بدون مشکل دستگاه اسپری شما را تضمین خواھند کرد.

درآورده و آن را ببندید.PRIMEشیر اسپری را بھ وضعیت ه و فشار را کاھش دھید.ضامن تفنگ را فعال کرد.1
ی کاھش و آزادسازی بھ پروسھی مکِش داخل سطل رنگ را بھ حال خود رھا کنید.از برق بکشید. لولھدستگاه را

فشار رجوع کنید.

گشت را بھ سمت سطل رنگ ی برید. لولھروی یک سطل آب یا حّالل نگھداری مکش را از رنگ بیرون آورده و لولھ.2
قرار داده و بھ حال خود رھا کنید.

ی تفنگ را ماشھھای ساعت چرخانده و روی کمترین فشار قرار دھید.ی کنترل فشار را خالف جھت عقربھدستھ.3
ضامن تفنگ را فعال کنید.جھت آزادسازی فشار بکشید و سپس 

فشاِر حداکثر بچرخانید. این کار رنگ 2/1تا 3/1ای ساعت تا حدود ھی کنترل فشار را در جھت عقربھدستھ.4
فرستد.برگشت و در نھایت بھ سطل رنگ مییلولھبھی مکش را بیرون کشیده و از طریق پمپمانده در لولھباقی

ی برگشت را داخل ظرف آب یا حّالل سازگار قرار دھید.ی مکش و لولھلولھ.5

ی را جدا کرده و بگذارید در آب گرم یا حّالل مناسب خیس بخورد.و محافظ تفنگ اسپرتیپ.6

مانده را از پمپ، دقیقھ کار کند تا رنگ باقی3تا 2فشاِر حداکثر افزایش دھید و بگذارید برای 2/1فشار را تا حدود .7
ی برگشت بشوید.ی مکش و لولھلولھ

اید،را داخل سطل رنگ گرفتھدر حالی کھ تفنگمانده در شلنگ،برای حفظ رنگِ باقی.8
ی کنترل دستھ.)دا شده استتفنگ جتیپدر حالی کھ ی تفنگ را بھ آرامی بکشید (ماشھ

چرخانده و فشار را بھ صفر کاھش دھید و سپس شیر اسپری را بھ وضعیت فشار را
SPRAYید.درآور

نی کھ رنگ شروع چرخانده و فشار را مجددا افزایش دھید تا زمای کنترل فشار رادستھ.9
بھ جریان یافتن بھ داخل سطل کند. بھ محض این کھ آب یا حّالل شروع بھ آمدن کرد، ماشھ را رھا کنید.

ی دیگر ادامھ یابد و شلنگ، پمپ و دقیقھ5ظرف آب یا حّالل گرفتھ و ماشھ را بکشید تا جریان برای تفنگ را داخل .10
تفنگ اسپری کامال تمیز شود.

تغییر دھید. ضامن تفنگ را فعال کنید.PRIMEش داده و وضعیت را بھ فشار را کاھ.11
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ی فیلتر را از تفنگ جدا کنید. تفنگ و محفظھ، تفنگ اسپری را از شلنگ رنگ جدا کنید.با استفاده از دو آچار فرانسھ.12
در آن را ه و روی ظرف رنگ را پوشاندی فیلتر را داخل ظرف آب یا حّالل قرار دھید تا خیس بخورد.مجموعھ

ای قرار دھید.گوشھ

اسپری را دوباره مونتاژ کنید.تیپبا یک برس نرم تمیز کنید.و فیلتر تفنگ را اسپریتیپ.13

رنگ را بھ تفنگ متصل کرده و با دو آچار محکم کنید.شلنگ .14

ی داده و تفنگ را بھ سوی کنارهتغییرSPRAYرا بھوضعیتدستگاه را روشن کرده و ضامن تفنگ را آزاد کنید..15
سطل باطلھ نشانھ بروید.

چرخانید. این کار را برای فشار، ب2/1ھای ساعت تا در جھت عقربھی کنترل فشار رادستھماشھ را کشیده و تدریجا .16
ثانیھ انجام دھید.30تقریبا 

دستگاه را تغییر دھید.PRIMEضعیت را بھ و وماشھ را رھا کرده و ضامن را فعال کنید. فشار را کاھش دھید .17
خاموش کنید.

کننده بگیرید. ی مکش را روی محلول تمیزمجموعھبخش تیپ را جدا کنید..18
تغییر داده، فشار را افزایش SPRAYرا بھوضعیتدستگاه را روشن کنید. 

ی مکش خشک شود.دھید و بگذارید لولھ

دا کنید. تفنگ را بھ سمت سطل ی مکش بزرگ را از شیر ورودی جلولھ.19
ی تفنگ را آزاد کاھش دھید. قفل ماشھ2/1باطلھ نشانھ بروید. فشار را حدود 

کنید.
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سازی/اسپری را بھ آمادهشیر ضامن را فعال کنید. فشار را کاھش دھید و .20
درآورید.PRIMEوضعیت 

ھای شیر شیاردستگاه را طوری قرار دھید کھ شیر ورودی رو بھ باال باشد. .21
شیر ورودی را با روغن ی مرطوب تمیز کنید.ورودی را با یک پارچھ

بھ آرامی فشار را افزایش دھید تا روغن در سراسر خانگِی سبک پر کنید.
سازی/اسپری را از وضعیت آمادهشیر پمپ پخش شود. جھت توزیع روغن، 

PRIME وضعیت بھSPRAYی مکش بزرگ را بھ شیر تغییر دھید. لولھ
ورودی متصل سازید.

تغییر دھید. فشار را کاھش داده، اسپری را خاموش کرده و از PRIMEسازی/اسپری را بھ وضعیت آمادهشیر .22
ی کاھش و آزادسازی فشار رجوع کنید.پریز بکشید. بھ پروسھ

ستگاه را مونتاژ کنید.فیلتر بخش مکش را جدا کرده و آن را داخل آب تمیز یا حّالل با یک برس نرم، تمیز کنید. د.23

ی مرطوب، پاک کنید.کل دستگاه، شلنگ و تفنگ را جھت زدودن رنگ انباشتھ شده، با یک پارچھ.24

تمیز کردن شیرھا

یابی اشاره شده است، پیروی کنید.ھا ھنگام مواجھھ با مشکالتی کھ در بخش عیباز این دستورالعمل

جداکردن و تمیز کردن شیر ورودی

ن شوید کھ دستگاه خاموش است.مطمئ.1

میلیمتری یا آچار بوکس، شیر 27با استفاده از یک ساکت .2
ورودی را جدا کنید.

ی شیر حرکت شیر را با فشاردادن روی آن از سِر باز محفظھ.3
با استفاده از سِر پاک کن یک مداد یا یک آچار، امتحان کنید.

نکند، احتماال اینچ حرکت کند. اگر حرکت 6/1این باید حدود 
ھا، و باید تمیز یا تعویض شود.شده یا دیگر خردهشیر پر است از رنگ خشک

ی شیر را بھ طور کامل با حّالل و برس تمیز کنید.مجموعھ.4

نگھ داشتھ شود، آب از انتھایش پر شده و بھ صورت قائمآبشیر سالم اگر بایک .5
و آب از کف آن چکھ ایدیر را بھ خوبی تمیز کردهشما شچکھ نخواھد کرد. اگر 

کند، شیر مورد نظر فرسوده شده و نیاز بھ تعویض دارد.می
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با روغن سبک یا حّالل پر کنید.در بلوک پمپ نصب کرده و سپس شیر راتمیز یا جدید را شیر .6

یابی را ببینید.ھای باال مؤثر نبود، بخش عیبھیچ یک از گاماگر .7

کردن و سرویس شیر خروجیتمیز 

گھگاه نیاز بھ جدا کردن و تمیز کردن شیر خروجی یا تعویض شاید 
ی داخل آن باشید.قطعات فرسوده

آن را اگر سرپوش را دست نزنید. ست، واشر مسِی زیرِ ممکن اگر ا
ھمان طرفش رو بھ اطمینان حاصل کنید کھحداقل کنید،تعویض می

دھد، در عالمت انتھای سرپوش را نشان می، قسمت باال(باال باشد
موجود در جایگاهحالی کھ قسمت پایین باید کامال صاف باشد تا با

.)قالب پمپ جور باشد

نگھداری ماشین

.ماشین و قطعات آن را پس از پایان ھر بار نقاشی تمیز کنید
جھیزات، تعویض ساعت استفاده، جھت کاھش استھالک ت300ی پمپ عقب را پس از بدنھروغن ھیدرولیکی داخل

کنید.
 ساعت کار تعویض شود.400دیافراگم باید پس از ھر
کنند باید بھ صورت قطری بستھ شوند.ھایی کھ پمپ جلو و پمپ عقب را بھ ھم متصل میپیچ
ی مکش اند، خصوصا لولھاشین پیچ شدهلطفا پیش از استفاده از ماشین بررسی کنید کھ تمام قطعات بھ محکمی روی م

گ فشار باال.و شلن
شوند. اگر ماشین اند کھ بھ راحتی خراب میلطفا توجھ داشتھ باشید کھ شیر ورودی، شیر خروجی و دیافراگم قطعاتی

عات را بررسی کنید و سپس ، لطفا ابتدا این قطاست و مشکلی راجع بھ فشار یا مکش وجود داردمدت زیادی کار کرده
بھ بررسی سایر قطعات بپردازید. 

خانھ ریز موتور را بھ صورت ی موتور و پوششِ خنک کنندهحفاِظ فنِ ظور اطمینان از حداکثِر خنک کنندگی، بھ من
ای تمیز کنید.دوره
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عیب یابی
حلراهعلتمشکل

کلید قدرت روشن است و 
ی اسپری در پریز است، دوشاخھ

کند، و پمپ اما موتور کار نمی
کند.عمل نمی

جھت در ی کنترل فشار رادستھاست.ر روی صفر تنظیم شده میزان فشا
ید تا فشار چرخانبھای ساعت عقربھ

افزایش یابد.

لطفا با فروشنده یا مستقیما با شرکت موتور یا کنترل آسیب دیده است.
Ningbo Dino-power Machinery

Co.,ltd.تماس بگیرید

ی دیگر را امتحان کنید یا یک خروجکند.خروجی برق، قدرتی تأمین نمی
کند را جھت دانید کار میای کھ میوسیلھ

تست پریز بھ آن متصل کنید.
ساختمان یا فیوز را تعویض قدرتکلید 
کنید.

کابل الحاقی را تعویض کنید.کابل الحاقی آسیب دیده است.

ھای معیوب کاری یا سیمبھ دنبال عایقاسپری آسیب دیده است.کابل برق
گردید. کابل برق را در صورت ب

دیدگی تعویض کنید.آسیب
رنگ و/یا آب درون پمپ یخ زده یا سفت 

شده است. 
ی دستگاه را از برق بکشید. اگر دوشاخھ

زدگی وجود دارد، تا زمانی کھ بھ طور یخ
کامل آب نشده است، سعی نکنید دستگاه 

این صورت ، در غیررا بھ کار بیندازید
یا برد کنترلی آسیب وتورممکن است بھ م

برسانید.

مطمئن شوید کھ کلید قدرت خاموش است. 
دستگاه اسپری را برای چند ساعت در 

یک محیط گرم قرار دھید. سپس کابل برق 
را بھ پریز زده و دستگاه را روشن کنید. 

بھ آرامی فشار را افزایش دھید تا ببینید کھ 
کند.آیا موتور شروع بھ کار می

وداخل اسپری، پوشش پمپاگر رنگ
سفت شده است، ممکن است شیرھا

محرک الکتریکی یا کلید تنظیم فشار نیاز 
بھ تعویض داشتھ باشند. لطفا با فروشنده یا 

مستقیما با ما تماس بگیرید.
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ماشین اسپری شروع بھ کار 
کند اما رنگ را بھ داخل می
کشد.نمی

قرار نگرفتھ سازیآمادهدستگاه در حالت 
است.

سازی کنید.دستگاه را مجددا آماده

ی مکش بھ رنگی موجود نیست. لولھ
طور کامل در رنگ فرو برده نشده 

است.

ببرید.در رنگ فرو رای مکشلولھ

فیلتر را تمیز کنید.فیلتر بخش مکش مسدود شده است.

سرند را تمیز کنید.مسدود شده است.ورودیقیِف سرند

قسمت شیر ورودی، لق ی مکش درلولھ
شده است.

اتصال را تمیز و آن را محکم کنید.

.شیر ورودی را تمیز کنیدشیر ورودی چسبناک شده است.

شیر خروجی را تمیز کنید و قطعات شیر خروجی چسبناک شده است.
فرسوده را تعویض کنید.

شیر ورودی فرسوده شده یا آسیب دیده 
است.

کنید.آن را تمیز یا تعویض 

اما فشار را کندعمل میپمپ
دھد.افزایش نمی

سازی کنید.پمپ را آمادهنشده است.سازیآمادهپمپ 

مانده روی سرند ورودی را ھای باقیخردهند ورودی مسدود شده است.سر
ی مکش تمیز کنید و مطمئن شوید کھ لولھ

در سیال فرو رفتھ است.

ی مکش در رنگ مطمئن شوید کھ لولھت.ی مکش در رنگ فرو نرفتھ اسلولھ
فرو رفتھ است.

ی مکش را محکم کنید. وجود اتصال لولھی مکش نشت دارد.لولھ
ھای خال را بررسی کنید. ھا یا نشتترک

دیدگی است، اگر لولھ دارای ترک یا آسیب
آن را تعویض کنید.

/اسپری فرسوده شده یا سازیآمادهشیر 
وبات مسدود شده و رسھاخردهتوسط 
است.

شیر را تمیز کنید یا آن را تعویض کنید.

) پمپ چسبیده check ballچک بال (
است.

اتصال شیر خوجی را باز کرده و چک 
بال خروجی را تمیز کنید.

کند، اما وقتی پمپ عمل می
ی تفنگ اسپری کشیده ماشھ

چکد یا شود، رنگ فقط میمی
کند.جھش می

سیار کم تنظیم شده میزان فشار روی ب
است. 

جھت بھ آرامی در ی کنترل فشار رادستھ
تا فشار ھای ساعت چرخاندهعقربھ

باعث روشن شدن اینکھافزایش یابد
شود.موتور و تولید فشار می
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اسپری را برطرف کنید.تیپانسداد اسپری مسدود شده است.تیپ

ز یا تعویض کنید.را تمیفیلتر سیالفیلتر سیال مسدود شده است.

فیلتر سیال تفنگ اسپری مسدود شده 
است.

را تمیز یا تعویض کنید.فیلتر سیال تفنگ

اسپری بسیار بزرگ است یا تیپ
مستھلک شده است.

را تعویض کنید.تیپ

رنگ را بھ ،دستگاه اسپری
آورد اما وقتی جریان در می

تفنگ باز است، قطره قطره 
چکد.می

نو تعویض تیپفرسوده را با یک تیپفرسوده شده است.اسپری تیپ
کنید.

فیلتر را تمیز کنید.فیلتر قسمت مکش مسدود شده است.

را تمیز کنید.سرندمسدود شده است.ورودیقیِف سرند

اسپری مسدود شده تیپفیلتر تفنگ یا 
است.

فیلتر را تمیز و یا تعویض کنید. فیلترھای 
س نگھدارید.اضافی را در دستر

رنگ را رقیق کنید.رنگ بیش از حد غلیظ و سنگین است.

ثیف یا فرسوده قسمت شیر خروجی، ک
شده است.

این قسمت را تمیز و یا تعویض کنید.

شیر ورودی، فرسوده شده و یا آسیب 
دیده است.

شیر را تعویض کنید.

مونتاژ را بررسی کنید.مونتاژ بھ درستی انجام نشده است.، نشت دارد.تیپقسمت 

واشر را تعویض کنید..فرسودهواشرِ 

اسپری مسدود شده تیپفیلتر تفنگ یا پاشد.نگ اسپری، رنگ را نمیتف
است.

اسپری را تمیز کنید.تیپ

تفنگ یا فیلتر را تمیز یا تعویض کنید.فیلتر مسدود شده است.

یت اسپری قرار دھید.را در وضعتیپاسپری در وضعیِت آزاد است.تیپ

شدهمیزان فشار روی بسیار کم تنظیمی رنگ.دنبالھ
است.

فشار را افزایش دھید.

مسدود شده تیپفیلتر مکش، تفنگ یا 
است.

فیلترھا را تمیز کنید.
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ی مکش در قسمت شیر ورودی، لق لولھ
شده است.

ی مکش را محکم کنید.رابط لولھ

را تعویض کنید.تیپمستھلک شده است.تیپ

رنگ را رقیق کنید.رنگ بیش از حد غلیظ است.

دقیقھ 30تا 15بگذارید دستگاه بھ مدت شود.موتور بیش از حد گرم میگرم شدن بیش از حد دستگاه.
د شود.تیپ

رنگ را از موتور بزدایید.رنگ در موتور جمع شده است.

بھ سایھ منتقل کنید.دستگاه را دستگاه تحت گرمای خورشید است.

از کلید کنترل فشار، رنگ بیرون 
آید.می

یک کلید نو جایگزین کنید یا با فروشنده کلید کنترل فشار فرسوده شده است.
تماس بگیرید.

ز بیرون پمپ نشت رنگ ا
کند.می

پوشش پمپ را تعویض کنید.پوشش پمپ فرسوده شده است.

الگوی گردش فن بھ طرز شدیدی 
اسپری کردن، تغییر در خالل

یا وقتی اسپری کردن از کند.می
شود، اسپری بھ گرفتھ میتیپ

شود.روشن نمیسرعت

کلید کنترل فشار فرسوده شده است و 
شود.سبب تغییر بیش از حِد فشار می

بگیرید.سلطفا با فروشنده تما
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نمایش قطعات


