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Drift

Pro Pack™ Bärbart sprutmålnings-
system

– För användning med Gracos handhållna sprutor (utom Fine-Finish-sprutor) 
– Endast för bärbar sprutmålning av vatten- och oljebaserad (av mineralsprittyp) 

byggmålning och ytbehandling 
– Ej godkänd för användning på platser där explosionsrisk föreligger

Modell 24F893
Maximalt arbetstryck 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se handboken för sprutan för fullständiga 
varnings- och säkerhetsföreskrifter.

SV

ti16502a

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
BRAND- OCH EXPLOSIONSFARA

Använd endast vatten- eller oljebaserade material (av mineralsprittyp) med en antändningstempera-
tur på över 38° C (100° F). Använd inte material märkt med "LÄTTANTÄNDLIGT" på förpackningen. Begär 
att få ett materialsäkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller återför-
säljaren.

Använd oljebaserade material utomhus eller i välventilerat utrymme inomhus med friskluftsintag.
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Komponenter / Reservdelssatsidentifiering
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Ref. Reservdel Beskrivning
1 115489 Slangklämma
2 24H367 Packningssats
2a 125026 Genomföring
2b 115099 Bricka, trädgårdsslang
2c 16G375 Tätning, behållare
2d 106553 O-ring, packning (1)
3 24J023 Sugslang med sil
4 24H365 Behållare, 3,785 l (1 gallon) med förva-

ringslock och packning
4a 24D425 Förvaringslock med tätning

4b 16F731 Behållare, 3,785 l (1 gallon)
5 24H366 Foder till behållaren (5)
6 24G609 Ryggsäck
7 24H362 Luftkompressor med 9-volts batteri
7a Brytare, luftkompressor
8 24H363 Slanguppsättning
8a Dräneringsslang
8b Sugslang
9 24J691 Koppling, intag med o-ringar
10 24J692 Lock med tätning
11 Kardborreband för slang

Ref. Reservdel Beskrivning
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Innan du börjar
ProPack Portable Spray Pack skickas med ett batteri i 
luftkompressor som måste anslutas innan användning.

1. Ta ur innehåll i ryggsäcken, inklusive eventuellt för-
packningsmaterial. 

2. Ta ur luftkompressorn från behållarens lock.

3. Öppna batteriluckan på luftkompressorns släta sida. 

4. Ta ur det alkaliska 9V-batteriet och ta bort transport-
förseglingen från batteriklämmorna. 

5. Dra ut batterianslutningen från luftkompressorn. 

6. Anslut batteriet och placera inuti luftkompressorn. 

7. Byt ut batteriluckan.

8. Slå på strömbrytaren för att testa batteriet 
(rött LED-ljus bör lysa upp).

ti16510a

ti17593a

ti17825a

ti17591a

ti17824a

ti17595a

ti17596a
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Installation

1. Utför Anvisningar för tryckavlastning (se handbo-
ken för sprutan).

2. Ta ut batterier ur sprutan eller dra ut sladden till 
sprutan.

3. Avlägsna materialbehållaren (M) och sugslangen 
(T).

4. Rikta in adaptern till slanguppsättningen (A) till 
sprutans intag (B) och sätt in i sprutan. Sätt fast 
adapterringen till slanguppsättningen och dra åt. 

5. Sätt i foder (valfritt) i behållaren och fyll den med 
material.

6. Installera sugslang och sil på insidan av locket (se 
till att silens mitt är i linje med mitten på behållarens 
locket). Skruva på behållarens lock och dra åt.

7. Trä på slangmuttern (S) på kopplingen på locket och 
dra åt. Sätt i dräneringsslangen (H) på locket och 
säkra den med klämma.

8. Sätt i sprutans batteri eller anslut sprutan till ett kor-
rekt jordat eluttag.

9. Ställ behållaren på golvet, installera och sätt på luft-
kompressorn (P). Håll sprutan ungefär i brösthöjd 
och lufta sprutan tills material fylls upp i dränerings-
slangen (ca 30,5 cm (1 fot}. 

ti15504a
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ti16514a A
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ti16506a

ti16515a
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ti16509a

30,5 cm (1 fot)

Dränering 

Sug- 
Slang

Slang

ti16504a
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10. Placera behållaren i ryggsäcken. ANM: Luftkom-
pressorn måste alltid vara påslagen när sprutan 
används (om lampan lyser är luftkompressorn 
igång). Om vätskenivå i behållaren ligger på hälften 
eller lägre kan det ta upp till 2 minuter för behållaren 
att få upp trycket innan sprutan kan användas.

11. Dra åt remmen tills behållaren är stadigt monterad i 
ryggsäcken.

12. Stäng flödesventilen på sprutan.

13. Spänn fast ryggsäcken på operatören. Nu kan du 
börja använda sprutan!

ANM: Om munstycket behöver bytas under pågående 
sprutning måste du följa Anvisningar för tryckavlast-
ning (se manualen för sprutan). Stäng av luftkompres-
sorn och koppla sakta bort den från lockets 
kopplingsanordning. Detta säkerställer att trycket friges 
från behållaren innan byte av munstycke. 

Systemet är nu trycksatt Om systemet inte trycksänks 
leder detta till materialurladdning från slangen och even-
tuella skador.

Stäng alltid av och avlägsna luftkompressorn från locket 
långsamt för att sänka trycket i systemet innan avlägs-
nande av:

• Slang från spruta

• Slang från lock

• Lock från behållare

ti16507a

ti16521a

ti15425a

FÖRSIKTIGHET

ti16510a
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Rengöring (kraftig spolning)

Den här proceduren gäller endast för vattenba-
serat material för byggmålning och ytbehand-
ling.

Systemet är trycksatt Om systemet inte trycksänks 
leder detta till materialurladdning från slangen och even-
tuella skador.

Stäng alltid av och avlägsna luftkompressorn från locket 
långsamt för att sänka trycket i systemet innan avlägs-
nande av:

• Slang från spruta

• Slang från lock

• Lock från behållare

1. Stäng av luftkompressorn och koppla sakta bort den 
från lockets kopplingsanordning.

2. Koppla ur sugslangen och dräneringsslangen från 
lockets kopplingsanordning.

3. Anslut sugslangens mutter till en vattenkran eller 
trädgårdsslang. Sätt flödes-/tryckavlastningsventi-
len i läget UPP på sprutan, sätt på vattentillförseln 
och spola vatten genom systemet medan du håller 
avtryckaren intryckt tills rent vatten kommer ut ur 
dräneringsslangens utände. Använd varmt vatten 
för bästa resultat.

ANM: Var noga med att rikta dräneringsslangen ner 
i en avfallsbehållare när avtryckaren trycks in för att 
undvika att vatten och material spills.

4. Sätt flödes-/tryckavlastningsventilen i läget "ned". 
Spruta in i avfallsområdet med munstycket i omvänt 
läge tills rent vatten kommer ut. Sätt flödes-/tryckav-
lastningsventilen i uppåtläget och stäng av vattnet. 
Koppla ur sugslangen från slang eller vask.

5. Ta ut batterier ur sprutan eller dra ut sladden till 
sprutan. Montera av munstyckesatsen från sprutan 
och rengör. Montera tillbaka munstyckesatsen på 
sprutan.

6. Ta bort locket till behållaren. Rengör behållaren eller 
avyttra fodret. Montera isär lock, sugslang och sil, 
och rengör. ANM: Efterlev alltid lokala och statliga 
föreskrifter vad gäller avfallshantering av materialet. 

7. Torka bort eventuellt material på sprutans externa 
delar.

FÖRSIKTIGHET

ti16510a

ti16505a

ti16513a

OBSERVERA

Om inte dräneringsslangen rengörs ordentligt kan den 
bli igensatt av materialet. Om detta inträffar måste 
slanguppsättningen bytas ut.

ti17827a

ti17822a

ti17158a
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Rengöring (utan kraftig spol-
ning)

Den här proceduren gäller endast för vatten- 
och oljebaserade (av mineralsprittyp) färger 
och ytbehandlingar.

Systemet är trycksatt. Om systemet inte trycksänks 
leder detta till materialurladdning från slangen och even-
tuella skador.

Stäng alltid av och avlägsna luftkompressorn från locket 
långsamt för att sänka trycket i systemet innan avlägs-
nande av:

• Slang från spruta

• Slang från lock

• Lock från behållare

1. Stäng av luftkompressorn och koppla sakta bort den 
från lockets kopplingsanordning. 

2. Ta av locket. Ta av och rengör sugslang och sil. 

3. Rengör behållaren eller avyttra fodret. 

4. Fyll behållaren med rengöringsvätska och sätt på 
locket med sugslangen och silen. 

5. Ta bort dräneringsslangen från behållarens lock och 
rikta den ner i en avfallsbehållare.

6. Sätt flödes-/tryckavlastningsventilen i läget "upp", 
tryck in avtryckaren och cirkulera vätskan från sug-
slangen (T) genom dräneringsslangen (R) och ner i 
en avfallsbehållare. 

7. Sätt flödes-/tryckavlastningsventilen i läget "ned". 
Spruta in i avfallsområdet med munstycket i omvänt 
läge tills rent vatten kommer ut. Sätt flödes-/tryckav-
lastningsventilen i läget "upp". 

8. Ta ut batterier ur sprutan eller dra ut sladden till 
sprutan. Montera av munstyckesatsen från sprutan 
och rengör. Montera tillbaka munstyckesatsen på 
sprutan.

FÖRSIKTIGHET

ti16510a

ti16527a

ti16524a

ti16525a

OBSERVERA

Om inte dräneringsslangen rengörs ordentligt kan den 
bli igensatt av materialet. Om detta inträffar måste 
slanguppsättningen bytas ut.

ti17159a

ti16526a
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Avfall

ti17827a

ti17822a
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9. Ta bort locket till behållaren. Rengör behållaren. 
Montera isär lock, sugslang och sil, och rengör. 
ANM: Efterlev alltid lokala och statliga föreskrifter 
vad gäller avfallshantering av materialet. 

10. Torka bort eventuellt material på sprutans externa 
delar.

Justering av ryggsäckens 
remmar
För bästa resultat, justera remmarna när du har rygg-
säcken på dig med full materialbehållare. Ryggsäcken 
ska sitta bekvämt på ländryggen och får inte begränsa 
fri rörelse för enkel användning av utrustningen,

Axelremmar

För att dra åt: Dra ner axelremmen för att dra åt runt 
axlar och rygg.

För att lossa: Lyft upp plastspännena för att lossa axel-
remmarna.

Livrem

Dra åt livremmarna för att dra åt runt midjan.

Slangrem

När ryggsäcken sitter bekvämt och säkert, för slangen 
över axeln och fäst kardborrbanden över slangarna för 
att hålla dem på plats. 

ti16694a

ti17600a

ti17823a
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Felsökning

Tekniska data

Problem Orsak Lösning

Sprutan tappar flöde eller ger ett dåligt 
sprutmönster

Låg materialnivå Fyll upp behållaren och bygg upp trycket 
igen.

Inkorrekt luftningsprocedur Ställ ryggsäcken på golvet och håll spru-
tan i brösthöjd och lufta sprutan tills mate-
rial fylls upp i dräneringsslangen (ca 
30,5 cm (1 fot}. Lufta sprutan i ca 20 sek-
under för att säkerställa att det inte finns 
någon luft kvar i röret.

Kopplingsanordningar sluter inte tätt 
och luft läcker ut

Stäng av och ta sakta bort luftkompres-
sorn. Dra åt kopplingarna på sprutans 
adapter, slangar och behållarens lock. 

Inget eller lågt tryck i behållaren Byt ut 9-volts batteriet i luftkompressorn.

Ta av och sätt fast behållarens lock igen.

Sprutans adapter är inte korrekt 
monterad

Tryckavlasta, ta bort sprutans adapter och 
montera samman igen. Kontrollera att luft 
inte läcker ut.

Montera en ny slanguppsättning.

Packningar saknas Kontrollera att alla packningar är monte-
rade (se sidan 2).

Behållaren lutar så mycket att sug-
slangen och silen tar in luft.

Håll behållaren i upprätt läge och lufta 
ProPack igen. 

Batteriet har förbrukats. Byt ut batteriet.

Sprutans adapterring kan inte monte-
ras på sprutan.

Sugslangens o-ringar har torkat ut 
eller har mycket färgavlagringar.

Smörj eller byt ut o-ringarna med sats 
106553 (visas inte).

Material flödar ut ur munstycket under 
utbyte av munstycke

Det är fortfarande tryck kvar i behål-
laren

Utför anvisningar för tryckavlastning 
(sida 3). Stäng av luftkompressorn och 
koppla sakta bort den från lockets kopp-
lingsanordning. 

ProPack Sprutsystem:

Maximalt arbetstryck 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

Vikt 2,3 kg (5,1 pund)

Förvaringstemperaturintervall 0° till 50° C (32° till 122° F)

Fuktighetsintervall för lagring 0 % till 95 % icke-kondenserande, relativ fuktighet

Drifttemperaturområde 4° till 32° C (40° till 90° F)

Batteri:

Spänning 9 V DC, Alkaline

Medellivslängd för 9V-batteri 5 timmar

Dimensioner:

ProPack in Box 28 x 20 x 46 cm (11 x 8 x 18 tum)

Slanglängder 152 cm (60 tum)
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Graco standardgaranti
Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, som är tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och till-
verkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciella eller begrän-
sade garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco 
befunnits felaktig. Den här garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installeras, körs och underhålls i enlighet med Gracos skrivna 
rekommendationer.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakat av felaktig installation, felak-
tig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte Graco ori-
ginaldelar. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, 
utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrust-
ning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll 
av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frak-
ten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, 
arbete och frakt.

DEN HÄR GARANTIN ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, 
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER GARANTI FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT 
SYFTE. 

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (däribland 
följdskador, förlorade vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra följdskador) finns. Åtgärder för brott mot garantiåtagan-
det måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO MEDGER INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMP-
LIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL RELATERADE TILL TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS 
MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs men ej tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slang m.m.) omfattas i 
förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater 
genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestäm-
melser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.

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-information
Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING I NORDAMERIKA, vänd er till er Graco-distributör, eller ring +1-800-690-2894 
för att hitta närmaste distributör.
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