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Betjening

JetRoller™

Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer med sprøjterulle.
Ikke godkendt til brug på steder med eksplosiv atmosfære.

Model 24U170, 24U172, 24V820, 24V926, 24X605, 24V490, 
24V491, 24V492, 24V493, 24W128, 24W129, 25A242
3600 psi (24.8 MPa, 248.2 bar) Maksimalt arbejdstryk

Vigtige sikkerhedsforskrifter
Læs alle advarsler og instruktioner i denne 
håndbog og til sprøjte, inline-ventil og Clean-
Shot™. Opbevar alle instruktioner. 

Relaterede håndbøger
309642 CleanShot™ Shutoff Valve

309315 Contractor™ In-Line Valve

308244 180º Spray Nozzle

Model Valserammen
Dyse 

inkluderet In-Line Ventil 45° Drejeled CleanShot 180° Drejeled
24U170 9”

LTX721

 

24U172 9”  

24V820 9”  

24V926 9.5”  

24X605 10.5” LTX821  

24V490 18 cm PAA515  

24V491 25 cm PAA721  

24V492 18 cm PAA515  

24V493 25 cm PAA721  

24W128 12” - 18”
WR1223*

 

24W129 12” - 18”  

25A242 18 cm PAA515  

25A841 9” LTX721  

 Alle ruller har en 50,8 cm (20") forlængelse. Se delliste for oplysninger.
 * For indstilling på 46 cm, se side 5 for yderligere dysevalg.

ti23593b
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Følgende advarsler gælder installation, brug, montering af jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette 
udstyr. Udråbstegnssymbolet gør dig opmærksom på en generel advarsel, og faresymbolerne henviser til procedure-
specifikke risici. Når disse symboler fremgår i denne håndbogs hovedtekst eller på advarselsmærkater, henvises der 
til disse advarsler. Der kan fremgå produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er gennemgået i dette 
afsnit, overalt i denne brugerhåndbogs hovedtekst, hvor det er relevant.

DANGER
6

FARE FOR ELEKTRISK STØD 
Fjern rullehåndtaget.

WARNING
BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE 
Brændbare dampe i arbejdsområdet, såsom dampe fra opløsningsmidler og maling, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse 
af brand- og eksplosionsrisiko:
• Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning.
• Fjern alle antændelseskilder, f.eks. vågeblus, cigaretter og bærbare elektriske lamper, og undgå faren ved statiske buedan-

nelser fra plastforhæng. 
• Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude og benzin.
• Sæt ikke stik i stikkontakter, tag ikke stik ud, og tænd og sluk ikke for strøm eller lys, når der er brændbare dampe til stede.
• Sørg for, at alt udstyr i arbejdsområdet er jordforbundet.
• Anvend kun jordforbundne slanger.
• Hold pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, når pistolens aftrækker aktiveres. Undlad at bruge foring til 

spand, medmindre den er antistatisk eller ledende.
• Stands omgående betjening, hvis der forekommer statisk elektricitet, eller du mærker et stød. Anvend ikke udstyret, før du har 

lokaliseret og afhjulpet problemet.
• Sørg for, at der er et velfungerende brandslukningsapparat i arbejdsområdet.

FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN
Højtrykssprøjtning kan injicere giftstoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige kvæstelser. I tilfælde af injektion skal der øjeblikkeligt 
søges kirurgisk behandling.
• Sprøjtepistolen må ikke rettes imod, og der må ikke sprøjtes på, mennesker eller dyr.
• Hold hænder og andre kropsdele væk fra udløbsåbningen. Du må f.eks. aldrig forsøge at stoppe utætheder med nogen dele af 

kroppen..
• Brug altid dyseholderen. Der må ikke udføres sprøjtearbejde, hvis dyseholderen ikke er påmonteret.
• Brug Graco-dyser.
• Der skal udvises forsigtighed ved rengøring og udskiftning af dyser. Hvis dysen tilstoppes under sprøjtearbejdet, skal Tryklet-

telsesproceduren følges for at slukke for enheden og fjerne trykket, før dysen afmonteres og renses.
• Enheden må ikke efterlades uden opsyn, når den er aktiveret eller under tryk. Når enheden ikke er i brug, skal den slukkes, og 

Tryklettelsesproceduren skal følges for at slukke enheden.
• Inspicér slanger og dele for tegn på skader. Udskift alle slidte eller beskadigede slanger og dele.
• Systemet kan generere 3600 psi. Brug Graco reservedele og ekstraudstyr, der er normeret tilmindst 3600 psi.
• Aktivér altid pistolens aftrækkerlås, når der ikke udføres sprøjtearbejde. Kontrollér at aftrækkerlåsen virker korrekt.
• Kontrollér at alle forbindelser er sikre, før enheden tages i brug.
• Du skal vide, hvordan man hurtigt stopper enheden og fjerner trykket. Du skal være fortrolig med kontrolenhederne.
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Opsætning
Tryklettelsesprocedure

Følg Tryklettelsesproceduren når som helst, du 
ser dette symbol.

1. Aktivér aftrækkerlåsen.

2. Fjern rullehåndtaget.

3. Sluk for hovedudluftningsventilen. Deaktivér aftræk-
kersikringen.

4. Drej CleanShot-knappen helt om imod urets retning til 
positionen FLUSH.

5. Hold pistolens metalforlænger godt fast mod en jord-
forbundet metalspand. Aktivér pistolen for at fjerne 
trykket.

6. Aktivér aftrækkersikringen.

7. Åbn alle væskeaftapningsventiler i systemet, og hav 
en beholder klar til at opsamle den udløbende væske. 
Lad aflastningsventilen/-ventilerne stå åben/åbne, ind-
til du er klar til at genoptage sprøjtearbejdet.

8. Hvis du har mistanke om, at sprøjtedysen eller slangen 
er tilstoppet, eller at trykket ikke er lettet helt:

a. Løsn dyseholderens fastspændingsmøtrik eller 
slangeendens kobling MEGET LANGSOMT for 
at lette trykket gradvist.

b. Løsn møtrikken eller koblingen helt.

c. Derefter kan tilstopningen fjernes fra dysen eller 
slangen.

FARE VED UHENSIGTSMÆSSIG ANVENDELSE AF UDSTYR
Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade.
• Du skal altid være iført egnede handsker, beskyttelsesbriller og gasmaske eller maske, når du maler.
• Der må ikke udføres sprøjtearbejde i nærheden af børn. Børn skal altid holdes væk fra udstyret.
• Brug ikke enheden inden for en rækkevidde, hvor du ikke kan styre det, og stil dig aldrig på et ustabilt 

underlag. Du skal altid have et godt fodfæste og balance.
• Vær opmærksom, og hold øje med det, du laver.
• Enheden må ikke efterlades uden opsyn, når den er aktiveret eller under tryk. Når enheden ikke er 

i brug, skal den slukkes, og Trykaflastningsproceduren skal følges for at slukke enheden.
• Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol.
• Undlad at knække eller bøje slangen.
• Undlad at udsætte slangen for temperaturer eller tryk, der overstiger grænserne fastsat af Graco.
• Undlad at trække eller løfte i slangen for at flytte udstyret.
• Undlad at sprøjte med en slange, der er kortere end 7,6 m (25 fod).
• Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret. Ændringer eller modifikationer kan 

annullere agentens godkendelser og resultere i sikkerhedsfarer.
• Sørg for, at alt udstyr er klassificeret og godkendt til det miljø, du benytter det i.

FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE ALUMINIUMSDELE
Brug af væsker, der er inkompatible med aluminium i tryksat udstyr, kan medføre en alvorlig kemisk 
reaktion og brud på udstyret. Hvis denne advarsel ikke følges, kan det medføre død, alvorlig personskade 
eller ejendomsskade.
• Der må ikke anvendes 1,1,1-trichloroethan, methylenchlorid, andre halogenerede 

kulbrinteopløsningsmidler eller -væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler.
• Mange andre væsker kan indeholde kemikalier, der kan reagere med aluminium. Kontakt din materi-

aleleverandør for kompatibilitet.

WARNING

Udstyret forbliver under tryk, indtil trykket fjernes 
manuelt. For at forebygge alvorlige personskader 
forårsaget af tryksat væske, såsom hudinjektion, 
væskesprøjt og bevægelige dele, skal 
Trykaflastningsproceduren følges, når du standser 
sprøjtning, og før du rengør, kontrollerer eller 
vedligeholder udstyret.
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1 Læs brugsanvisningerne til sprøjte, inline-ventil og CleanShot. 
Monter forlænger-fittings med skruenøgler. Fastspænd yderligere 1/4
omgang [~11 N•m (100 in-lb)]. Tilslut til pistolens sprøjteslange. Sprø-
jten primes som anvist i sprøjtens brugsanvisning. 
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2 Brug nedenstående sprøjte-
tryk for de bedste resultater.
Anvend altid det lavest nød-
vendige lufttryk for at opnå de
ønskede resultater

ti23598a

OK

Justér CleanShot-positionen, så sprøjte-
blæseren rammer under rulleskærmen.

ti23643a

ti23640b

Udløs udløseren hurtigt én gang for at kontrollere mønsteret.
Mønsteret bør være lige så bredt som rullen.
BEMÆRK: CleanShot-knappen kan justeres for at optimere sprøjte-

blæseren. Se CleanShot-håndbogen for justeringsvejledning.

Mønsteret kan gøres smallere ved at løsne
håndrullen og flytte rulleskærmen i retning
mod CleanShot. Mønsteret kan gøres brede-
re ved at løsne håndrullen og flytte rulleskær-
men væk fra CleanShot.

ti23640a

ti23647a

3

4
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50%

12-24"
ti23630b

Tryk på aftrækkeren sprøjte ned slagtilfælde, frigivelse aftrækkeren og roll
på opslaget. For de bedste resultater i nærheden af   gulve og fodlister skal
udløseren slippes 30-60 cm over gulvet. Fortsæt med at rulle ned til bunden
af væggen på nedslaget. Rul derefter op ad væggen.
BEMÆRK: Se brugsanvisnigen til inline-ventilen for skift af sprøjtedyse og

afhjælpning

5 Følsomme vægområder over-
sprøjtes med håndrulle (udven-
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1c
1d

1e

Ref.
Delnum
mer Beskrivelse Antal

12 224399 SWIVEL, 45° 1
13 222385 TAG, warning (not 

shown)
1

14 235486 SWIVEL, 180° includes 8 1
15 17A078 PAD, friction 1
16 24W131 KIT, arm, 18” 2
17 24W130 KIT, handle, roller 18” 

includes 16 qty 2, 17a-e
1

17a 24X633 KIT, cap
17b WR1223 TIP, spray, rac x 1
17c 17D651 KIT, nut, hex, flange, 

head
1

17d 24X632 HANDLE 1
17e 24X631 KIT, handle includes 16 

qty 2
1

18 17D695 TAG, instructions 1
 Replacement Danger and Warning labels, 
tags, and cards are available at no cost.

Ref.
Delnum
mer Beskrivelse Antal

1a 24V829 HANDLE, roller, 9” 1
1b 24V937 HANDLE, roller, 9.5”
1c 24X651 HANDLE, roller, 10.5”
1d 24V830 HANDLE, roller, 18 cm
1e 24V831 HANDLE, roller, 25 cm
2 24V832 EXTENSION, JetRoller 

includes 8
1

3 287030 VALVE, spray, 
CleanShot includes 8

1

4 LTX721 TIP, spray, latex, rac x, 
9”, 9.5”, and 14”

1

LTX821 TIP, spray, latex, rac x, 
10.5”

PAA515 TIP, spray, latex, rac x, 
18 cm

PAA721 TIP, spray, latex, rac x, 
25 cm

Ref.
Delnum
mer Beskrivelse Antal
PAA821 TIP, spray, latex, rac x, 

40 cm
WR1223 TIP, spray, latex, rac x, 

18”
5 246215 GUARD, rac x w/ seat 

and seal
1

6 232122 EXTENSION, roller, 
fixed (0.5M) (includes 8)

1

7 244161 VALVE, in-line 1
8 15H622 GASKET 1
9 17B476 LABEL, warning 1
11 24V833 KIT, repair, 9” roller 

frame
1

24V938 KIT, repair, 9.5” roller 
frame

Se brugsanvisnigen til inline-ven-
tilen for skift af sprøjtedyse og afh-
jælpning af en tilstopning.
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Graco Standardgaranti
Graco garanterer, at alt det udstyr, der henvises til i nærværende dokument, som er fremstillet af Graco, og som bærer Gracos navn, er fri for 
materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges af den autoriserede Graco-forhandler til den oprindelige køber med anvendelse for 
øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der er udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv 
måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når 
udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede skriftlige anvisninger.

Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der 
skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld, 
ukorrekte teknisk indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for 
funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr 
eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse 
af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco.

Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes frankeret til en autoriseret Graco-distributør til 
undersøgelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden 
beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen 
materiale- eller fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejdsløn og forsendelse.

DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG 
ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL. 

Gracos eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køberen accepterer, at 
denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, dermed forbunden eller deraf følgende erstatning for driftstab, 
mistet omsætning, personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges 
inden to (2) år fra købsdatoen.

GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN IKKE 
ER FREMSTILLET AF GRACO. Sådanne genstande, der sælges, men ikke er fremstillet af Graco (som f.eks. elektriske motorer, kontakter, 
slanger, etc.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse. Graco vil i rimelig omfang bistå køberen i 
forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser.

Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, afledte, særlige eller sekundære skader som følge af Graco's 
levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse 
hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Graco's side eller andre forhold.

Oplysninger om Graco
For at få de seneste nyheder om Gracos produkter, bedes du venligst besøge www.graco.com.

For patentoplysninger, se www.graco.com/patents. 

FOR AT AFGIVE EN ORDRE, kontakt din Graco-forhandler, eller ring +1 800 690 2894 for at få oplyst nærmeste 
forhandler.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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