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Drift

JetRoller™

För sprutrollade applikationer av arkitektoniska färger och beläggningar. 
Ej godkänd för användning i explosiva atmosfärer eller på farliga platser.

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

Viktiga säkerhetsanvisningar
Läs alla varningar och anvisningar i denna 
handbok och i spruta, rak ventil och Clean-
Shot™. Spara alla anvisningar.. 

Tillhörande handböcker
309642 CleanShot™ Shutoff Valve

309315 Contractor™ In-Line Valve

308244 180º Spray Nozzle

Modell Rullramen Tips ingår 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  

 Alla valsar åtföljs av en förlängning på 50 cm (20 tum). Se reservdelslista för uppgifter.
 *Se sida 5 för ytterligare tips om inställningar för 18 tum.

ti23593b
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Varningar
Följande varningar gäller för förberedelse, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen. Utropstecknet anger 
allmänna varningar och farosymbolerna anger specifika risker i samband med åtgärden. När dessa symboler visas i 
handbokens text eller på varningsetiketter se dessa varningar. Produktspecifika farosymboler och varningar som inte 
finns med i det här avsnittet kan, där så är tillämpligt, finnas i denna handbokens text.

DANGER
6

RISK FÖR DÖDLIGA ELSTÖTAR 
Undvik kontakt med elledningar för att undvika död eller allvarlig skada.

VARNING
BRAND- OCH EXPLOSIONSFARA
Brandfarliga ångor, t.ex. från lösningsmedel och färg, i arbetsområdet kan antändas eller explodera. 
För att undvika brand och explosion:
• Använd maskinen endast i välventilerade områden.
• Avlägsna alla gnistkällor; som sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastöverdrag (risk för gnistbildning från 

statisk elektricitet).
• hålla arbetsområdet fritt från skräp, inräknat lösningsmedel, trasor och bensin.
• Sätt inte in eller dra ut sladdar och tänd eller släck inte ljus när det finns lättantändliga ångor.
• Jorda all utrustning i sprutboxen. Studera avsnittet Jordning
• Använd endast jordade slangar.
• Håll pistolen stadigt mot kanten när pistolen trycks av ned i det jordade kärlet. Använd inte kärlinsatser om de 

inte är antistatiska eller ledande.
• Avbryt drift omedelbart vid statisk gnistbildning eller om du känner en stöt. Använd inte utrustningen innan du har 

lokaliserat och rättat till felet.
• Ha en brandsläckare tillgänglig vid arbetsplatsen.

VÄTSKEINTRÄNGNINGSRISK 
Högtryckssprutor kan spruta in gifter i kroppen och orsaka allvarlig kroppsskada. Om insprutning inträffar, 
sök omedelbart läkarvård. 
• Rikta inte pistolen mot och spruta inte på människor och djur.
• Håll händer och andra kroppsdelar borta från munstycket och för inte att stoppa läckor med någon kroppsdel.
• Använd alltid munstycksskyddet. Använd inte sprutan utan att munstycksskyddet är monterat.
• Använd Graco-munstycken.
• Var försiktig vid rengöring och byte av munstycken. Om munstycket sätts igen följ då Anvisningar för tryckavlast-

ning och stäng av maskinen innan munstycket lossas och rengörs.
• Lämna inte maskinen med strömmen påslagen eller trycksatt. Stäng av strömmen och följ Anvisningar för tryck-

avlastning när du vill stänga av maskinen.
• Kontrollera slangar och komponenter och titta efter skador. Byt ut skadade slangar och komponenter.
• Systemet kan bilda tryck på upp till 3600 psi. Använd reservdelar och tillbehör från Graco som har ett märktryck 

på minst 300 psi.
• Lås alltid avtryckarspärren när du inte sprutar. Kontrollera att spärren fungerar korrekt.
• Kontrollera alla kopplingar innan du startar enheten.
• Lär dig hur du snabbt stoppar maskinen och avlastar trycket. Lär dig hur reglagen fungerar.
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Installation
Tryckavlastande procedur

Följ den Tryckavlastande proceduren när du ser 
den här symbolen.

1. Lås avtryckarspärren.

2. Ta bort rollerhandtaget.

3. Stäng den avluftande luftkranen. Frigör avtryckar-
spärren.

4. Rotera CleanShot-vredet helt motsols till 
FLUSH-positionen.

5. Håll den förlängda metalldelen stadigt mot ett jordat 
metallkärl. Tryck av pistolen för att avlasta trycket.

6. Lås avtryckarspärren.

7. Öppna alla dräneringskranar i systemet. Håll ett 
spillkärl berett för att fånga upp spillet. Låt dräner-
ingskranarna stå öppna tills du ska använda sprutan 
igen.

8. Misstänker du att munstycket eller slangen är bloc-
kerad eller att trycket inte är helt avlastat:

a. Lossa munstycksskyddets hållarmutter eller 
slangkoppling MYCKET LÅNGSAMT för att 
gradvis avlasta trycket.

b. Lossa muttern eller kopplingen helt och hållet.

c. Rensa munstycket eller slangen.

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN
Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
• Bär alltid lämpliga handskar, skyddsglasögon och andningsmask eller ansiktsmask vid sprutning.
• Använd inte sprutan i närheten av barn. Låt aldrig barn vistas i närheten av utrustningen.
• Du ska inte sträcka dig för långt eller stå på ett ostadigt underlag. Stå alltid stadigt med god balans.
• Var uppmärksam och titta på vad du gör.
• Lämna inte enheten obevakad när den är strömsatt eller under tryck. När enheten inte används, stäng 

av den och följ Tryckavlastande procedur för att stänga av enheten.
• Använd inte systemet om du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.
• Håll alltid driftområdet fritt från personer.
• Knäck inte slangen och böj den inte för mycket.
• Utsätt inte slangen för högre temperaturer eller tryck än vad som angivits av tillverkaren.
• Använd inte slangen för att flytta eller lyfta maskinen.
• Följ skötselanvisningarna som anges i handboken. 
• Ändra inte och bygg inte om utrustningen. Ändringar eller modifieringar kan göra 

myndighetsgodkännanden ogiltiga och skapa säkerhetsrisker.
• Kontrollera att all utrustning är klassad och godkänd för den miljö i vilken den används.

RISKER MED ALUMINIUMDELAR UNDER TRYCK
Användning av vätskor som inte är kemiskt förenliga med aluminium i utrustning under tryck kan orsaka 
allvarliga kemiska reaktioner och att utrustningen brister. Följs inte denna varning kan det leda till dödsfall, 
allvarlig kroppsskada eller egendomsskada.
• Använd inte 1,1,1-trikloretan, metylenklorid eller andra lösningsmedel som innehåller klorerade 

klorväten eller vätskor som innehåller sådana lösningsmedel.
• Många andra vätskor kan innehålla ämnen som kan reagera med aluminium. Kontakta din 

materialleverantör för att kontrollera detta.

VARNING

Utrustningen är trycksatt tills trycket avlastas manuellt. 
Följ Tryckavlastande procedur när du slutar spruta och 
innan rengöring, kontroll eller service av utrustningen 
för att hjälpa till att minska risken för allvarlig 
kroppsskada från trycksatt vätska, såsom hudinjicering, 
stänkande vätska och rörliga delar.
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1 Läs bruksanvisningarna för spruta, rak ventil och CleanShot. 
Montera JetRoller enligt anvisning och anslut till pistolen och sprutan.
Dra åt förlängningskopplingarna med skiftnyckel. Dra sedan åt ytterligare
1/4 varv [~11 N•m (100 in-lb)]. Anslut till sprutpistolens slang. Ytspruta
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2 Använd spruttrycket i enlighet
med nedanstående bild för
bästa resultat. Spruta alltid
vid lägsta nödvändiga tryck
för att uppnå önskat resultat.

ti23598a

OK

Justera CleanShot-positionen så att sprutfjädern slår
i under rollerhöljet.

ti23643a

ti23640b

Utlös snabbt en gång och släpp för att kontrollera mönstret.
Mönstret ska vara lika brett som en roller.
OBSERVERA: CleanShot-vredet kan justeras för att optimera
sprutfjädern. Se CleanShot-manualen för justeringsanvisningar.

Lossa handrollern och flytta rollerhöljet mot
CleanShot för att göra mönstret smalare.
Lossa handrollern och flytta rollerhöljet bort
från CleanShot för att göra mönstret bre-
dare.

ti23640a

ti23647a

3

4
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50%

12-24"
ti23630b

Trigger spruta ner stroke, släpp avtryckaren och rulle på upstroke. För bästa
resultat nära golv och golvlister: Släpp på avtryckaren 30–60 cm (12–24
tum) ovanför golvet och fortsätt rolla nederdelen av väggen med en
nedåtrörelse. Rolla upp för väggen med en uppåtrörelse.
OBSERVERA: Se bruksanvisningen för den raka ventilen för byte av

spruthuvud

5 Handrolla områden som är
känsliga för översprutning (ytter-

6
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1c
1d

1e

Ref. Artikelnr Beskrivning Ant.
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
 Ytterligare etiketter, skyltar och kort för varn-
ing och fara kan beställas kostnadsfritt.

Ref. Artikelnr Beskrivning Ant.
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. Artikelnr Beskrivning Ant.
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

Läs din spruta, rak ventil, och
CleanShot manualer för rengöring
instruktioner.
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Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen. 
Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.

Översättning av originalanvisningar. This manual contains Swedish. MM 333428

Gracos Högkvarter: Minneapolis
Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan och Korea

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

Upphovsrätt 2014, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsställen är registrerade enligt ISO 9001.
www.graco.com

Revidering H, maj 2019

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 tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciella eller 
begränsade 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 installerats, körts och underhållits 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, felaktig 
användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte Graco originaldelar. 
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, utrustning 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 
frakten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, 
arbete och frakt.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, 
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST 
ÄNDAMÅL. 

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 
garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO MEDGER INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER 
LÄMPLIGHET 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 
bestämmelser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.

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

Se www.graco.com/patents för patentinformation. 

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING, kontakta din Graco-återförsäljare eller ring 1-800-690-2894 så hänvisar vi till 
närmaste återförsäljare.

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