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Bruk

JetRoller™

For påføring med sprøyterull av maling og belegg på bygg. 
Ikke godkjent til bruk på steder med eksplosjonsfare.

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

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les alle advarsler og instruksjoner i denne-
håndboken og sprøyten, slangeventilen og 
CleanShot™.Ta vare på alle instruksjonene.

Assosierte instruksjonsbøker
309642 CleanShot™ Shutoff Valve

309315 Contractor™ In-Line Valve

308244 180º Spray Nozzle

Modell
Roller 
Frame

Inkluderer 
dyse In-Line Ventil 45° Svivel CleanShot 180° Svivel

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  

 Hver rulle leveres med en utvidelse på 50 cm. Se delelisten for detaljer.
 * For 18 tommers innstilling, se side 5 for flere dysealternativer.
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Advarsel
Følgende advarsler er for montering, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Utropstegnet gjør deg 
oppmerksom på en generell advarsel og faresymbolene viser til prosedyre-spesifikke risikoer. Når disse symbolene 
vises i instruksjonene eller på advarselsskilt, se tilbake på disse advarslene. Produktspesifikke faresymboler og 
advarsler som ikke beskrives i denne delen kan vises i disse instruksjonene hvor det er aktuelt..

DANGER
6

FARE FOR ELEKTRISK STØT
For å unngå dødsfall eller alvorlig skade, unngå kontakt med kraftledninger.

WARNING
BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE
Brannfarlige gasser, slik som gasser fra løsemidler og maling, kan antennes eller eksplodere. For å unngå brann og 
eksplosjon:
• Utstyret må kun brukes på steder med god ventilasjon.
• Alt som kan antenne må fjernes, slik som åpen ild, sigaretter, bærbare elektriske lamper og plastduker (kan danne 

elektrostatisk elektrisitet).
• Arbeidsplassen må holdes fri for malingsrester, løsemidler, filler og annet brennbart materiale.
• Elektriske ledninger må ikke settes i / tas ut av kontakten og lys eller strøm må ikke slås av eller på når det er brann-

farlige gasser tilstede.
• Utstyret og elektrisk ledende gjenstander på arbeidsplassen må jordes. Les instruksjonene for Jording .
• Bruk bare slanger som er jordet.
• Hold pistolen godt mot siden av et jordet spann mens avtrekkeren trekkes inn og væsken sprøytes ned i spannet. Ikke 

bruk foring i bøtten med mindre de er antistatiske eller ledende.
• Hvis det forekommer statiske gnister eller du føler et støt, stopp driften øyeblikkelig. Utstyret må ikke brukes igjen før 

feilen er blitt funnet og reparert.
• Sørg for å ha en brannslukker som fungerer i arbeidsområdet.

HUDINJEKSJONSFARE
Høytrykkssprøyter er i stand til å injisere giftstoffer inn i kroppen og forårsake alvorlig fysisk skade. Om injeksjon skulle 
oppstå, søk umiddelbart kirurgisk behandling.
• Du må aldri sprøyte, eller sikte sprøyten mot personer eller dyr.
• Hold hender og andre kroppsdeler vekk fra utslippet. For eksempel, ikke prøv å stanse lekkasjer med noen del av kro-

ppen.
• Bruk alltid dysebeskytter på spissen. Ikke bruk uten dysebeskytter på plass.
• Bruk dysespisser fra Graco.
• Rengjør og skift dysespiss med forsiktighet. I tilfelle dysespissen tetter seg under sprøyting, følg Trykkavlastnings-

prosedyren for å skru av enheten og lette på trykket før fjerning av dysespiss for rens.
• Ikke gå fra enheten mens strømmen er på, eller mens den er under trykk. Når enheten ikke er i bruk, skru av enheten 

og følg trykkavlastningsprosedyren for å skru av enheten.
• Kontroller slanger og deler for tegn på skade. Skift eventuelle skadede slanger eller deler.
• Dette systemet kan produsere 3600 psi. Bruk reservedeler og tilbehør fra Graco som minimum er egnet for 3600 psi.
• Sett alltid avtrekkeren i låst stilling når du ikke sprøyter. Kontroller at avtrekkerlåsen fungerer ordentlig.
• Kontroller at alle koblinger er sikret før betjening av enheten.
• Vær kjent med hvordan du stopper enheten og raskt slippe ut trykk. Gjør deg grundig kjent med betjeningskontrollene.
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Sammensetting
Trykkavlastningsprosedyre

Følg Trykkavlastningsprosedyren hver gang du 
ser dette symbolet.

1. Sett på avtrekkerlåsen.

2. Fjern rullehåndtaket.

3. Steng sikkerhetsluftventilen. Frigjør avtrekkerlåsen.

4. Roter CleanShot-knotten helt mot urviseren til 
FLUSH-posisjonen (skyll).

5. Hold forlengeren i metall fast mot et jordet metall-
spann. Trekk av pistolen for å avlaste trykket.

6. Sett på avtrekkerlåsen.

7. Åpne alle tappekraner i systemet etter å ha plassert 
en beholder for å samle opp væsken som renner ut. 
La tappekranen(e) være åpne helt til du er klar til å 
begynne sprøytingen igjen.

8. Hvis du har mistanke om at sprøytedysen eller slan-
gen er tett, eller at trykket ikke er helt lettet:

a. MEGET LANGSOMT løsne dyseholderens mut-
ter eller slangens endekopling for å lette gradvis 
på trykket.

b. Løsne mutteren eller koplingen helt.

c. Fjern tilstoppingen i slangen eller dysen.

FARE VED FEILBRUK AV UTSTYR
Feil bruk av utstyret kan forårsake at noen blir drept eller alvorlig skadet.
• Bruk alltid egnede hansker, vernebriller og pusteutstyr eller friskluftmaske når du sprøytemaler.
• Ikke bruk eller sprøyte i nærheten av barn. Hold barn borte fra utstyret til enhver tid.
• Ikke strekk deg for langt eller stå på ustøtt underlag. Ha godt fotfeste og balanse til enhver tid.
• Vær årvåken og påpasselig med det du gjør.
• Ikke gå fra enheten mens strømmen er på, eller mens den er under trykk. Når enheten ikke er i bruk, skru av enheten 

og følg trykkavlastningsprosedyren for å skru av enheten.
• Ikke bruk enheten hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler.
• Ikke lag sterk bøy eller knekk på slangen.
• Ikke utsett slangen for temperaturer eller trykk høyere enn det Graco har spesifisert.
• Ikke bruk slangen som håndtak for å dra eller bære utstyret.
• Ikke sprøyt med en slange kortere enn 7,6 m (25 fot).
• Utstyret må ikke endres eller modifiseres. Endringer eller modifiseringer kan ugyldiggjøre godkjenninger og skape 

sikkerhetsrisikoer.
• Kontroller at alt utstyr er klassifisert og godkjent for de omgivelsene du bruker det i.

FARE VED ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK
Bruk av væsker som er uforenlige med aluminium kan, i trykksatt utstyr, forårsake en alvorlig kjemisk reaksjon og føre til at 
utstyret sprekker. Unnlatelse i å følge denne advarselen kan forårsake dødsfall, alvorlige personskader eller materielle 
skader.
• Ikke bruk 1,1,1-triklor-etan, metylenklorid, andre halogenerte hydrokarbonløsemidler eller væsker som inneholder slike 

løsemidler.
• Mange andre væsker kan inneholde kjemikalier som kan reagere med aluminium. Ta kontakt med din material-

leverandør for informasjon om kompatibilitet.

WARNING

Dette utstyret forblir under trykk til trykket avlastes 
manuelt. For å bidra til å forhindre alvorlig 
personskader fra trykksatte væsker, som 
hudinjisering, sprutende væske og bevegelige deler 
må Trykkavlastningsprosedyren følges når du slutter 
å sprøyte og før rengjøring, kontroll eller utfører 
service på utstyret.
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1 Les bruksanvisningene for sprøyten, slangeventilen og CleanShot. 
Sett sammen JetRoller som vist, og fest den på pistolen og sprøyten.
Tett forlengelsesbeslaget med skiftenøkler. Stram til enda en 1/4 om-
dreining [~100 in-lb (11 Nm)]. Fest til sprøytepistolens slange. Fyll
sprøyten som beskrevet i bruksanvisningen for sprøyten.
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2 Bruk sprøytetrykket som er
vist nedenfor for best mulig
resultat. Bruk alltid lavest
nødvendig trykk for å oppnå
ønsket resultat.

ti23598a

OK

Juster CleanShot-posisjonen slik at sprøytevi-
ften treffer under rulledekslet.

ti23643a

ti23640b

Utløs raskt én gang og slipp opp for å sjekke mønster. Møn-
steret skal være like bredt som rullen.
OBS: CleanShot-knotten kan justeres for å optimalisere sprøyte-

viften. Se CleanShot-håndboken for instruksjoner om justering.

For et smalere mønster løsner du håndrul-
len og beveger rulledekslet mot CleanShot.
For et bredere mønster løsner du håndrul-
len og flytter rullen vekk fra CleanShot.

ti23640a

ti23647a

3

4



Sammensetting

333434H 5

 

50%

12-24"
ti23630b

Avtrekkeren å spraye ned hjerneslag, utløser og rull på oppoverslag. For
best mulig resultat i nærheten av gulv og gulvlister løsner du utløseren 30–
60 cm (12–24 tommer) over gulvet og fortsetter å rulle til bunnen av veggen
med nedgående strøk. Rull tilbake oppover veggen. 
OBS: Se bruksanvisningen for slangeventilen for skifte av sprøytedyse og

for rensing

5 Håndrull oversprøyten over sen-
sitive veggområder (ytre hjørner,
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1c
1d
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Ref. Delnr. Beskrivelse Antall
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
 Skilt, merker og kort som angir "Fare" og 
"Advarsel" leveres gratis.

Ref. Delnr. Beskrivelse Antall
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

Ref. Delnr. Beskrivelse Antall
PAA721 TIP, spray, latex, rac x, 

25 cm
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

Les sprøyten, in-line ventil, og
CleanShot håndbøker for instruks-
joner om rengjøring.
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All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på produktinformasjonen som var tilgjengelig da dokumentet ble publisert. 
Graco reserverer rettigheten til å foreta endringer når som helst uten forvarsel.

Oversettelse av originale instruksjoner. This manual contains Norweigian. MM 333428

Graco hovedjontor: Minneapolis
Internasjonale kontorer: Belgia, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2014, Graco Inc. Alle Graco produksjonsanlegg er registrert til ISO 9001.
www.graco.com

Revisjon H, May 2019

Graco standardgaranti
Graco garanterer for alt utstyr som det henvises til i dette dokumentet som er produsert av Graco og bærer dets navn for å være fri for defekter på 
materiale og utførelse på den salgsdatoen den opprinnelige kjøperen kjøpte utstyret for bruk. Med unntak av noen spesiell, utvidet eller begrenset 
garanti gitt av Graco, vil Graco, for en tidsperiode på tolv måneder fra salgsdatoen, reparere eller erstatte eventuelle deler av utstyret som 
avgjøres av Graco å være defekt. Denne garantien gjelder kun når utstyret er installert, drevet og vedlikeholdt i samsvar med Gracos skriftlige 
anbefalinger.

Denne garantien dekker ikke, og Graco skal ikke holdes ansvarlig for generell slitasje, eller feil, skader eller slitasje som forårsakes av feilaktig 
installering, feil bruk, avsliting, korrosjon, utilstrekkelig eller feilaktig vedlikehold, uaktsomhet, ulykker, sabotasje, eller erstatning av komponenter 
som ikke lages av Graco. Graco skal heller ikke holdes ansvarlig for feil, skader eller slitasje som forårsakes av inkompatibilitet av Graco utstyr 
med strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco, eller feilaktig utforming, produksjon, installering, drift eller vedlikehold 
av strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco.

Denne garantien er under forutsetning av den forhåndsbetalte tilbakeleveransen av utstyret som hevdes å være defekt til en autorisert 
Graco-distributør for verifikasjon av hevdet defekt. Hvis den hevdede defekten er bekreftet, vil Graco reparere eller erstatte eventuelle defekte 
deler kostnadsfritt. Utstyret vil bli returnert til opprinnelig kjøper når transporten er forhåndsbetalt. Hvis inspeksjon av utstyret ikke avslører noen 
feil i materiale eller utførelse, vil reparasjonene gjøres på en rimelig kostnad, og slike kostnader kan omfatte kostnader til deler, arbeid og 
transport. 

DENNE GARANTIEN ER EKSKLUSIV, OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, 
MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET ELLER GARANTI FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Gracos eneste forpliktelse og kjøpers eneste kompensasjon for brudd på garantien skal være som angitt ovenfor. Kjøperen samtykker i at ingen 
andre midler (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgeskader for tapt fortjeneste, tapt omsetning, skade på person eller eiendom, eller 
andre følgeskader eller tilfeldige tap) skal være tilgjengelig. Enhver sak for brudd på garantien må fremsettes innen to (2) år etter salgsdatoen.

GRACO GIR INGEN GARANTI, OG FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR 
ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UTSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER SOLGT, MEN IKKE 
PRODUSERT AV GRACO. Disse varene som er solgt, men ikke produsert av Graco (for eksempel elektriske motorer, brytere, slanger osv.), er 
underlagt garantien, om noen, av varenes produsent. Graco vil gi kjøperen rimelig assistanse med å gjøre ethvert krav for brudd på disse 
garantiene.

I ingen tilfeller skal Graco være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som skyldes Gracos leveranse av utstyr, herunder eller 
utstyret, ytelsen eller bruk av produkter eller andre varer som selges under dette, enten som følge av kontraktsbrudd, brudd på garanti, 
uaktsomhet av Graco, eller på annen måte.

Informasjon om Graco
Gå til www.graco.com for den nyeste informasjonen om Gracos produkter. 

For informasjon om patenter, se www.graco.com/patents. 

BESTILL EN ORDRE, kontakt din Graco distributør eller ring 1-800-690-2894 for å finne en distributør i nærheten av deg. 

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