Toepassing

ProPack™ draagbare spuitset

3A1799B

NL

.- Voor gebruik met Graco handspuitpistolen (behalve voor Fine-finish pistolen) - Voor draagbare gespoten toepassingen van uitsluitend
architecturale verf en coatings op water- en oliebasis (type white spirit) - Niet toegelaten voor gebruik op locaties met een explosieve atmosfeer BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Zie de handleiding van het spuitpistool voor de volledige
waarschuwingen en veiligheidsinstructies.

Model 24F893
Maximumwerkdruk 12 psi (0,83 bar, 0,083 mPa)

ti16502a

WARNING
WARNING
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Gebruik alleen op water of olie gebaseerde (type white spirit) materialen met een vlampunt hoger
dan 38°C (100°F). Gebruik geen materialen met de vermelding "ONTVLAMBAAR" op de verpakking.
Vraag de leverancier of de verkoper van het materiaal om het materiaalveiligheidsblad (MSDS) voor meer
informatie over het materiaal dat u gebruikt.
Gebruik op olie gebaseerd materiaal buiten of in goed geventileerde binnenruimtes, waarbij voortdurend
frisse lucht wordt toegevoerd.
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1
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Onderdeel
115489
24H367
125026
115099
16G375
106553
24J023
24H365

4a

24D425

2

Omschrijving
Slangklem
Pakkingset
Pakkingring
Sluitring, tuinslang
Dichting, reservoir
O-ring, pakking (1)
Aanzuigbuis met filter
Reservoir (3,78 liter/1 gallon) met deksel
voor opslag en pakking
Deksel voor opslag met dichting

Ref.
4b
5
6
7
7a
8
8a
8b
9
10
11

Onderdeel
16F731
24H366
24G609
24H362
24H363
24J691
24J692

Omschrijving
Reservoir (3,78 liter/1 gallon)
Reservoirvoeringen (5)
Rugzak
Luchtcompressor met accu van 9 V
Luchtcompressorschakelaar
Slangenset
Afvoerslang
Zuigslang
Fitting, inlaat met O-ringen
Deksel met dichtingen
Klittenbandriem slangenset
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Lees dit eerst

Lees dit eerst

6. Sluit de accu aan en plaats ze in de luchtcompressor.

De ProPack draagbare spuitset wordt verzonden met
een accu in de luchtcompressor die aangesloten moet
worden vóór de bediening ervan.
1. Haal de inhoud uit de rugzak, inclusief verpakkingsmateriaal.
2. Neem de luchtcompressor van het reservoirdeksel.
ti17824a

7. Bevestig het accuklepje opnieuw.

ti16510a

3. Open het accuklepje aan de vlakke zijde van de
luchtcompressor.

ti17595a

8. Zet de stroomschakelaar aan om de accu te testen
(het rode ledlampje moet oplichten).

ti17593a

4. Verwijder de alkalinebatterij van 9 V en haal de
transportafdichting van de polen.

ti17596a

ti17825a

5. Trek de accuaansluiting uit de luchtcompressor.

ti17591a
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Lees dit eerst

Installatie-instructies
1. Voer de Drukontlastingsprocedure uit (raadpleeg
de handleiding van het spuitpistool).
2. Neem de accu uit het spuitpistool of trek de stekker
van het spuitpistool uit het stopcontact.

7. Draai de moer van de zuigslang (S) op de dekselassemblage en draai hem met de hand vast. Steek de
afvoerslang (H) op de weerhaak van de dekselassemblage en zet hem vast met de klem.
H
S

3. Verwijder het vloeistofreservoir (M) en de aanzuigbuis (T).

ti16515a

8. Installeer de accu van het spuitpistool of steek de
stekker van het spuitpistool in een goed geaarde
contactdoos.

T
M
ti15504a

4. Breng de adapter voor de slangenset (A) op één lijn
met de inlaat van het spuitpistool (B) en steek deze
in het spuitpistool. Draai de ring van de adapter voor
de slangenset aan tot deze vast zit.

9. Zet het reservoir op de grond, installeer de luchtcompressor (P) en zet hem aan. Houd het spuitpistool ongeveer op borsthoogte en vul het spuitpistool
tot het product net de afvoerslang vult (ongeveer
30 cm/1 ft).

P
B

ti16514a

ti16504a

A

5. Plaats een voering (optioneel) in het reservoir en vul
deze met het product.

30 cm/1 ft

ti16506a

6. Installeer de aanzuigbuis en het filter aan de binnenkant van het deksel (zorg ervoor dat het midden
van het filter overeenkomt met het midden van het
reservoirdeksel). Plaats het deksel op het reservoir
en draai dit met de hand vast.

Zuigslang

Afvoerslang

ti16509a

4

3A1799B

Lees dit eerst

10. Plaats het reservoir in de rugzak. OPMERKING: De
luchtcompressor moet tijdens gebruik van het spuitpistool altijd aan blijven (als het lampje brandt, is de
luchtcompressor ingeschakeld). Als het vloeistofpeil
op de helft of eronder staat, duurt het 2 minuten
voordat het reservoir voor het eerste gebruik op
druk is.

13. De operator moet het rugzaksysteem op de rug
nemen. U bent nu klaar om met het spuiten te
beginnen!
OPMERKING: Als de tip tijdens het spuiten moet worden vervangen, dient u de Drukontlastingsprocedure
te volgen (raadpleeg de handleiding van het spuitpistool). Zet de luchtcompressor uit en neem hem langzaam van de dekselassemblage. Op deze manier wordt
verzekerd dat het reservoir niet meer onder druk staat
voordat de tip wordt vervangen.

VOORZICHTIG
ti16507a

11. Trek de riem aan totdat het reservoir stevig in de
rugzak vastzit.

Het systeem staat nu onder druk. Als de druk van het
systeem op een onjuiste manier verlaagd wordt, leidt dit
tot materiaalafvoer van de slangen en mogelijke letsels.
Schakel de luchtcompressor altijd uit en neem hem
langzaam van de dekselassemblage om de druk van het
systeem te halen voordat u de volgende zaken verwijdert:
•

Slangenset van spuitpistool

•

Slangenset van deksel

•

Deksel van reservoir

ti16521a

12. Sluit het vulventiel van het spuitpistool.

ti15425a

ti16510a
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Reinigen (krachtig doorspoelen)

Reinigen (krachtig doorspoelen)
Deze procedure is alleen voor architecturale
verf en coatings op waterbasis.

VOORZICHTIG
Het systeem staat onder druk. Als de druk van het
systeem op een onjuiste manier verlaagd wordt, leidt dit
tot materiaalafvoer van de slangen en mogelijke letsels.
Schakel de luchtcompressor altijd uit en neem hem
langzaam van de dekselassemblage om de druk van het
systeem te halen voordat u de volgende zaken verwijdert:
•

Slangenset van spuitpistool

•

Slangenset van deksel

•

Deksel van reservoir

OPMERKING: Denk eraan de afvoerslang in een
afvalbak te houden bij het indrukken van de trekker
om te voorkomen dat er water en product worden
gemorst.
KENNISGEVING
Als de afvoerslang niet grondig gereinigd is, kan hij verstopt raken door opgehoopte verf. Mocht dit gebeuren,
vervang dan de slangenset.
4. Zet het vul-/drukontlastingsventiel omlaag. Spuit in
de afvalruimte met de tip in de tegengestelde positie
tot het water dat eruit komt helder is. Zet het
vul-/drukontlastingsventiel omhoog en sluit het
water af.
Verbreek de aansluiting tussen de slang/de kraan
en de zuigslang.

ti17827a

1. Zet de luchtcompressorschakelaar uit en neem de
luchtcompressor langzaam van de dekselassemblage.

5. Neem de accu uit het spuitpistool of trek de stekker
van het spuitpistool uit het stopcontact. Neem de
tipassemblage van het spuitpistool en spoel hem uit.
Zet de tipassemblage terug op het spuitpistool.

ti16510a

2. Neem de zuigslang en de afvoerslang van de dekselassemblage.

ti17822a

6. Neem het deksel van het reservoir. Spoel het reservoir uit of gooi de voering weg. Demonteer deksel,
aanzuigbuis en filter en spoel deze. OPMERKING:
Houd u aan de plaatselijke en nationale regels bij
het weggooien van producten.

ti16505a

3. Sluit de moer van de zuigslang aan op een kraan of
tuinslang. Zet het vul-/drukontlastingsventiel
omhoog op het spuitpistool en laat water door het
systeem lopen terwijl u de trekker ingedrukt houdt
tot er helder water uit de afvoerslang komt. Als u
warm water gebruikt, bekomt u het beste resultaat.

ti17158a

7. Veeg overtollig product van de uitwendige onderdelen van het spuitpistool.

ti16513a
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Reinigen (zonder krachtig doorspoelen)

Reinigen (zonder krachtig
doorspoelen)

5. Neem de afvoerslang van het deksel van het reservoir en richt deze in de afvaltank.

Deze procedure is alleen voor architecturale
verf en coatings op waterbasis en oliebasis
(type white spirit).

VOORZICHTIG
Het systeem staat onder druk. Als de druk van het
systeem op een onjuiste manier verlaagd wordt, leidt dit
tot materiaalafvoer van de slangen en mogelijke letsels.
Schakel de luchtcompressor altijd uit en neem hem
langzaam van de dekselassemblage om de druk van het
systeem te halen voordat u de volgende zaken verwijdert:
•

Slangenset van spuitpistool

•

Slangenset van deksel

•

Deksel van reservoir

ti17159a

6. Zet het vul-/drukontlastingsventiel omhoog, duw de
trekker in en laat de vloeistof van de zuigslang (T)
door de afvoerslang (R) in de afvaltank lopen.
R
T

Afval
ti16526a

KENNISGEVING

1. Zet de luchtcompressor uit en neem de luchtcompressor langzaam van de dekselassemblage.

ti16510a

Als de afvoerslang niet grondig gereinigd is, kan hij verstopt raken doordat de verf zich ophoopt. Mocht dit
gebeuren, vervang dan de slangenset.
7. Zet het vul-/drukontlastingsventiel omlaag. Spuit in
de afvalruimte met de tip in de tegengestelde positie
tot het water dat eruit komt helder is. Zet het
vul-/drukontlastingsventiel omhoog.

2. Verwijder de dekselassemblage. Neem het deksel
eraf en reinig de aanzuigbuis en het filter.
ti17827a

ti16527a

3. Spoel het reservoir uit of gooi de voering weg.

8. Neem de accu uit het spuitpistool of trek de stekker
van het spuitpistool uit het stopcontact. Neem de
tipassemblage van het spuitpistool en spoel hem uit.
Zet de tipassemblage terug op het spuitpistool.

ti16524a
ti17822a

4. Vul het reservoir met reinigingsvloeistof en plaats
het deksel met aanzuigbuis en filter terug.

ti16525a

3A1799B
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Reinigen (zonder krachtig doorspoelen)

9. Neem het deksel van het reservoir. Spoel het reservoir uit. Demonteer deksel, aanzuigbuis en filter en
spoel deze. OPMERKING: Houd u aan de plaatselijke en nationale regels bij het weggooien van producten.

Buikriem
Trek aan de buikriemen om aan te spannen rond het
middel.

ti16694a

10. Veeg overtollig product van de uitwendige onderdelen van het spuitpistool.

Riem slangenset

Bijstelling van rugzakriemen
Voor de beste resultaten kunt u de rugzakriemen bijstellen terwijl u de rugzak draagt met een gevuld materiaalreservoir. De rugzak moet comfortabel op de onderrug
passen en voldoende bewegingsvrijheid bieden om de
apparatuur eenvoudig te bedienen.

Zodra de rugzak comfortabel zit en veilig bevestigd is,
leidt u de slangenset over uw schouder en bevestigt u
de klittenbandriemen over de slangen om ze op hun
plaats te houden.

Schouderriemen
Aanspannen: Trek de schouderriemen naar omlaag om
aan te spannen rond de schouders en rug.

Losser maken: Trek de plastic lipjes naar omhoog om
de schouderriemen losser te maken.
ti17823a

ti17600a
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Problemen oplossen
Probleem

Oorzaak

Oplossing

Het spuitpistool verliest lading of ver- Het peil van het product is te laag
toont een slecht spuitpatroon

Vul het reservoir bij en breng het weer
onder druk.

Onjuiste vulprocedure

Zet de rugzak op de grond, houd het spuitpistool ongeveer op borsthoogte en vul het
spuitpistool tot het product net de afvoerslang vult (ongeveer 30 cm/1 ft). Vul het
spuitpistool gedurende 20 seconden om er
zeker van te zijn dat alle achtergebleven
luchtbellen uit het systeem zijn verdreven.
De fittingen zijn niet nauwsluitend en Zet de luchtcompressor uit en verwijder
er ontsnapt lucht uit
hem langzaam. Draai de aansluitingen op
de spuitadapter, de slangfittingen en het
deksel van het reservoir aan.
Geen of lage druk in het reservoir

Vervang de 9 V accu van de luchtcompressor.
Neem het deksel van het reservoir en plaats
het terug.

De spuitadapter is niet goed geïnstal- Ontlast de druk, verwijder de spuitadapter
leerd
en installeer hem opnieuw. Vergewis u
ervan dat er geen lekken zijn.
Installeer een nieuwe slangenset.
Er ontbreken pakkingen

Controleer of elke pakking op zijn plaats zit
(zie blz. 2).

De stand van het reservoir is zo
Houd het reservoir rechtop en breng de
schuin dat de aanzuigbuis en het filter ProPack weer onder druk.
aan de lucht zijn blootgesteld.
De accu is leeg.
De adapterring van het spuitpistool
kan niet op het spuitpistool worden
gezet.

Vervang de accu.

De O-ringen van de aanzuigbuis zijn Smeer of vervang de O-ringen met set
droog of er is duidelijk verf op aange- 106553 (niet afgebeeld).
koekt.

Er komt product uit de tip bij een
Het reservoir staat nog steeds onder
poging deze te vervangen/verwisse- druk
len

Voer de Drukontlastingsprocedure uit
(blz. 3). Zet de luchtcompressor uit en neem
de luchtcompressor langzaam van de dekselassemblage.

Technische gegevens
ProPack spuitsysteem:
Maximumwerkdruk
Gewicht

12 psi (0,83 bar, 0,083 MPa)
2,3 kg (5,1 lb)

Bereik opslagtemperatuur

32° tot 122°F (0° tot 50°C)

Opslagvochtigheidsgraad

0% tot 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend

Werktemperatuurbereik

40° tot 90°F (4° tot 32°C)

Accu:
Spanning
Gemiddelde levensduur van accu 9 V

9 VDC (gelijkstroom), Alkaline
5 uur

Afmetingen:
ProPack in doos
Slang (lengte)
3A1799B

28 cm x 20 cm x 46 cm (11 inch x 8 inch x 18 inch)
152 cm (60 inch)
9

Standaardgarantie van Graco
Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum
van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide, of
beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de
apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat
de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden wordt.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijtend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het
vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk.
Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur
met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of
het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont, gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco-dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect
inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.
De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat
ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade
door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.
GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE
GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door Graco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, enz.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.
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-informatie
De meest recente informatie over de producten van Graco vindt u op www.graco.com.
Neem contact op met uw Graco-dealer OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN IN NOORD-AMERIKA, of bel
1–800–690–2894 voor de gegevens van de dichtstbijzijnde dealer.

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A1292

Hoofdkantoor Graco: Minneapolis
Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.
www.graco.com
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