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Bruk

Pro Pack™ Bærbar sprøytepakke
- Til bruk med Graco håndholdte sprøyter (unntatt Fine-Finish sprøyter) -

- Kun for bærbar sprøytepåføring av vann- og oljebasert (mineralsprittype) 
maling og belegg for bygninger -

- Ikke godkjent for bruk i eksplosive miljøer -

Modell 24F893
Maksimalt arbeidstrykk: 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Se sprøytemanualen for alle advarsler og 
sikkerhetsanvisninger.

NO

ti16502a

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Bruk kun vann- eller oljebaserte materialer (mineralsprittype) med et flammepunkt som er høyere 
enn 38 °C (100 °F). Ikke bruk materialer som er merket med "BRANNFARLIG" på pakningen. For fullsten-
dig informasjon om materialene du bruker, be om HMS-datablad fra importør eller forhandler.

Bruk oljebasert materiale utendørs eller innendørs om det er god ventilasjon med gjennomstrømming av 
friskluft.
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Identifikasjon av komponenter / erstatningssett
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Ref. Del Beskrivelse
1 115489 Slangeklemme
2 24H367 Pakningssett
2a 125026 Malje
2b 115099 Underlagsskive, hageslange
2c 16G375 Pakning, beholder
2d 106553 O-ring, pakning (1)
3 24J023 Sugeslange med filter
4 24H365 Beholder (3,79 l (1 gallon} med 

lagringslokk og pakning
4a 24D425 Lagringslokk med pakning

4b 16F731 Beholder (3,79 l (1 gallon}
5 24H366 Innertank beholder (5)
6 24G609 Ryggsekk
7 24H362 Kompressor med 9V batteri
7a Kompressorbryter
8 24H363 Slangesett
8a Tappeslange
8b Sugeslange
9 24J691 Montering, inntak med o-ringer
10 24J692 Lokk med pakninger
11 Borrelåsstropp til slangesett

Ref. Del Beskrivelse
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Før du begynner
ProPack bærbare sprøytepakke er levert med et batteri 
inne i kompressoren, som må tilkobles før bruk.

1. Fjern innholdet fra ryggsekken, inkludert alt innpak-
ningsmateriale. 

2. Fjern kompressoren fra beholderlokket.

3. Åpne batteridøren på den flate siden av kompresso-
ren. 

4. Fjern 9V alkalisk batteri og fjern leveringsforseglin-
gen fra batteripolene. 

5. Trekk batteritilkoblingen ut avkompressoren. 

6. Koble til batteriet og plasser det inne i kompresso-
ren. 

7. Lukk igjen batteridøren.

8. Skru på strømbryteren for å teste batteriet 
(rødt LED-lys skal tennes).

ti16510a

ti17593a

ti17825a

ti17591a

ti17824a

ti17595a

ti17596a
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Oppsetts instruksjoner

1. Utfør trykkavlastningsprosedyre (se sprøytema-
nualen).

2. Ta ut sprøytebatteriet eller koble fra sprøyten.

3. Fjern materialkoppen (M) og sugeslangen (T).

4. Still adapteren (A) til slangesettet på linje med 
sprøyteinntaket (B) og før inn i sprøyten. Skru til rin-
gen til slangesettadapteren til den er strammet til. 

5. Plasser innertanken (ekstrautstyr) inni beholderen 
og fyll på materiale.

6. Installer sugeslange og sil på innsiden av lokket 
(sørg for at sentrum av silen er på linje med sentrum 
av beholderlokket). Plasser reservoarlokket på 
beholderen og stram til for hånd.

7. Skru sugeslangens mutter (S) på monteringspunk-
tet på lokket og stram til for hånd. Sett tappeslangen 
(H) på tappen med mothaker på lokket og fest med 
en klemme.

8. Sett inn sprøytebatteriet eller koble sprøyten til en 
stikkontakt som er jordet.

9. Plasser beholderen på gulvet, installer og slå kom-
pressoren (P) på. Hold sprøyten omtrent i bryst-
høyde og fyll sprøyten til materiale akkurat begynner 
å fylle tappeslangen (cirka 30,5 cm (1 fot}. 

ti15504a
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ti16509a

30,5 cm (1 fot)

Utløp 

Sug 
Slange

Slange

ti16504a
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10. Plasser beholderen i ryggsekken. MERK: Kompres-
soren skal alltid være på mens sprøyten er i bruk 
(hvis lyset er på, er kompressoren på). Hvis væske-
nivået er halvert eller mindre, trenger beholderen 
inntil 2 minutter for å bygge opp nok trykk til å bru-
kes.

11. Dra i remmen inntil beholderen er forsvarlig festet til 
ryggsekken.

12. Steng oppfyllingsventilen på sprøyten.

13. Ryggsekksystemet plasseres på operatøren. Du er 
nå klar til å sprøyte!

MERK: Hvis dysen skal byttes ut under sprøyting, sørg 
for å følge trykkavlastningsprosedyren (se sprøyte-
manualen). Slå av kompressoren og fjern den langsomt 
fra lokket. Dette sikrer at trykket slippes ut av beholde-
ren før dysen byttes ut. 

Systemet er nå under trykk. Unnlatelse av korrekt 
trykkavlastning av systemet vil føre til at materiale slip-
pes ut fra slangen og kan føre til skade.

Slå alltid av og fjern kompressoren sakte fra monterin-
gen på lokket for å avlaste trykket i systemet før fjerning 
av:

• Slangesett fra sprøyte

• Slangesett fra lokk

• Lokk fra beholder

ti16507a

ti16521a

ti15425a

FORSIKTIG

ti16510a
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Rengjøring (trykkspyling)

Denne prosedyren er kun for vannbasert byg-
ningsmaling og -belegg.

Systemet er under trykk. Unnlatelse av korrekt 
trykkavlastning av systemet vil føre til at materiale slip-
pes ut fra slangen og kan føre til skade.

Slå alltid av og fjern kompressoren sakte fra monterin-
gen på lokket for å avlaste trykket i systemet før fjerning 
av:

• Slangesett fra sprøyte

• Slangesett fra lokk

• Lokk fra beholder

1. Slå av kompressorbryteren og fjern kompressoren 
langsomt fra monteringen på lokket.

2. Demonter sugeslangen og tappeslangen fra lokket.

3. Koble mutteren på sugeslangen til en kran eller en 
hageslange. Sett oppfyllings-/trykkavlastningsventi-
len oppover på sprøyten og la vann renne gjennom 
systemet mens du trykker inn avtrekkeren til vannet 
som kommer ut av tappeslangen er rent. For best 
resultat, bruk varmt vann.

MERK: Vær sikker på å rette tappeslangen mot en 
avfallsbeholder i det du trykker inn avtrekkeren, for å 
unngå å søle vann og materiale.

4. Sett oppfyllings-/trykkavlastningsventilen nedover. 
Sprut inn i avfallsbeholder med dysen i motsatt stil-
ling inntil vannet som kommer ut er rent. Sett oppfyl-
lings-/trykkavlastningsventilen oppover og slå av 
vannet. 
Koble slangen/vasken fra sugeslangen.

5. Ta ut sprøytebatteriet eller koble sprøyten fra. Dysen 
tas av sprøyten og skylles. Sett dysen tilbake på 
sprøyten.

6. Ta lokket av beholderen. Skyll beholderen eller kast 
innertanken. Demonter og skyll lokket, sugeslangen 
og filteret. MERK: Følg bestandig lokale og statlige 
forskrifter ved avhending av materiale. 

7. Tørk av overflødig materiale fra sprøytens utvendige 
deler.

FORSIKTIG

ti16510a

ti16505a

ti16513a

MERKNAD

Dersom tappeslangen ikke rengjøres grundig, kan den 
bli stoppet til av avleirede malingrester. Dersom dette 
skjer, bytt ut slangesettet.

ti17827a

ti17822a

ti17158a
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Rengjøring (ikke trykkspy-
ling)

Denne prosedyren er kun til vann- og oljeba-
serte malinger (mineralsprittype) og belegg.

Systemet er under trykk. Unnlatelse av korrekt 
trykkavlastning av systemet vil føre til at materiale slip-
pes ut fra slangen og kan føre til skade.

Slå alltid av og fjern kompressoren sakte fra monteringen 
på lokket for å avlaste trykket i systemet før fjerning av:

• Slangesett fra sprøyte

• Slangesett fra lokk

• Lokk fra beholder

1. Slå av og demonter kompressoren langsomt fra lok-
ket. 

2. Fjern lokksettet. Ta lokket av og rengjør sugeslan-
gen og filteret. 

3. Skyll beholderen eller kast innertanken. 

4. Fyll beholderen med rengjøringsmiddel, sett lokket 
med sugeslange og sil tilbake på plass. 

5. Fjern tappeslangen fra beholderlokket og rett det 
inn i en avfallsbeholder.

6. Med oppfyllings-/trykkavlastningsventilen stilt oppo-
ver, dra i avtrekker og sirkuler væske fra sugeslan-
gen (T) gjennom tappeslangen (R) og inn i 
avfallsbeholderen. 

7. Sett oppfyllings-/trykkavlastningsventilen nedover. 
Sprut inn i avfallsbeholder med dysen i motsatt stil-
ling inntil vannet som kommer ut er rent. Sett oppfyl-
lings-/trykkavlastingsventilen oppover. 

8. Ta ut sprøytebatteriet eller koble sprøyten fra. Dysen 
tas av sprøyten og skylles. Sett dysen tilbake på 
sprøyten.

FORSIKTIG

ti16510a

ti16527a

ti16524a

ti16525a

MERKNAD

Dersom tappeslangen ikke rengjøres grundig, kan den 
bli tilstoppet av avleirede malingrester. Dersom dette 
skjer, bytt ut slangesettet.

ti17159a

ti16526a

R

T

Avfall

ti17827a

ti17822a
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9. Ta lokket av beholderen. Skyll beholderen. Demon-
ter og skyll lokket, sugeslangen og filteret. 
MERK: Følg bestandig lokale og statlige forskrifter 
ved avhending av materiale. 

10. Tørk av overflødig materiale fra sprøytens utvendige 
deler.

Justering av ryggsekkstropp
For best resultat, foreta stroppejusteringer mens du 
bærer ryggsekken med full materialbeholderr. Ryggsek-
ken skal sitte behagelig over nedre del av ryggen, og 
muliggjøre frie bevegelser for enkelt å kunne bruke 
utstyret.

Skulderstropper

For å stramme: Trekk nedover på skulderstroppene for 
å stramme rundt skuldre og rygg.

For å løsne: Løft opp plaststrammerne for å løsne skul-
derstroppene.

Beltestropp

Trekk i beltestroppene for å stramme rundt hoftene.

Slangesettstropp

Når ryggsekken er behagelig og sikret, fest slangesettet 
over skulderen og fest borrelåsestroppene over slan-
gene for å holde dem på plass. 

ti16694a

ti17600a

ti17823a
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Feilsøking

Tekniske data

Problem Årsak Løsning

Sprøyten fylles ikke eller dårlig spray-
mønster

Lavt materialnivå Fyll opp beholderen og bygg opp trykk.

Feil fyllingsprosedyre Sett ryggsekken på gulvet, hold sprøy-
ten cirka i brysthøyde og fyll sprøyten til 
materiale akkurat begynner å fylle tap-
peslangen (cirka 30,5 cm (1 fot)). Fyll 
sprøyten i cirka 20 sekunder for å sikre 
at all luft er fjernet fra slangen.

Monteringer er ikke tette og lekker luft Slå av kompressoren og fjern den for-
siktig. Stram til tilkoblingene på sprøy-
teadapteren, slangetilkoblinger, og 
beholderlokket. 

Intet eller lavt trykk i beholderen Bytt ut 9V batteriet i kompressoren.

Ta av og reinstaller beholderlokket.

Sprøyteadapter ikke installert riktig Slipp ut trykket, fjern sprøyteadapter, 
og reinstaller. Pass på at det ikke er 
luftlekkasje.

Installer nytt slangesett.

Manglende pakninger Forsikre deg om at hver pakning er på 
plass (se side 2).

Beholderen er skråstilt slik at sugeslan-
gen og filteret utsettes for luft.

Hold beholderen loddrett og fyll på 
ProPack på nytt. 

Batteriet er tomt for strøm. Skift batteri.

Sprøyteadapterringen lar seg ikke mon-
tere på sprøyten.

Sugeslangens o-ringer er tørre eller har 
betydelige malingsavleiringer.

Smør eller bytt ut o-ringene med sett 
106553 (ikke vist).

Materiale kommer ut av dysen ved for-
søk på å bytte/erstatte dysen

Beholderen er fremdeles under trykk Utfør trykkavlastningsprosedyren 
(side 3). Slå av og demonter kompres-
soren langsomt fra lokket. 

ProPack sprøytesystem:

Maksimum arbeidstrykk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

Vekt 2,3 kg (5,1 pund)

Temperaturområde for oppbevaring 32 ° til 50 ° C (32 ° til 122 ° F)

Fuktighetsområde for lagring 0 % to 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende

Driftstemperaturområde 4 ° til 32 ° C (40 ° til 90 ° F)

Batteri:

Spenning 9 VDC, Alkalisk

Gjennomsnittlig 9V batterilevetid 5 timer

Mål:

ProPack i boks 28 cm x 20 cm x 46 cm (11 tommer x 8 tommer x 18 tommer)

Slange (lengde) 152 cm (60 tommer)



All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på produktinformasjonen som var tilgjengelig da dokumentet ble publisert. 
Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst uten forvarsel.

Oversettelse av originale instruksjoner. This manual contains Norwegian. MM 3A1292

Gracos hovedkontor: Minneapolis
Internasjonale kontorer: Belgia, Kina, 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
Revised 11/2011

Graco standardgaranti
Graco garanterer 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, brukt 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 tilbakeleveringen av utstyret som hevdes å være defekt til en autorisert Graco-distri-
butør for verifikasjon av hevdet defekt. Hvis den hevdede defekten er bekreftet, vil Graco reparere eller erstatte eventuelle defekte deler kostnads-
fritt. 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 utføres til en rimelig kostnad, og slike kostnader kan omfatte kostnader til deler, arbeid og transport.

DENNE GARANTIEN ER EKSKLUSIV, OG ER ISTEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLU-
DERT, 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 PRODU-
SERT 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 fremsette ethvert krav for brudd på disse garantiene.

Ikke i noen 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, uakt-
somhet av Graco, eller på annen måte.

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.

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

BESTILL EN ORDRE I NORD-AMERIKAved å ta kontakt med din Graco-distributør eller ring 1-800-690-2894 for å 
finne en distributør i nærheten av deg.


	Identifikasjon av komponenter / erstatningssett
	Før du begynner
	Oppsetts instruksjoner

	Rengjøring (trykkspyling)
	Rengjøring (ikke trykkspyling)
	Justering av ryggsekkstropp

	Feilsøking
	Tekniske data
	Graco standardgaranti

