LWA
106 dB
LwA: 106 dB dB(A)
Taattu äänenpaine

LpA 89 dB (A)
Äänenpaine

2 m/s2
Varren tärinä

lisävaruste

lisävaruste

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

HUOMIO: Laitetta ei saa käyttää henkilöiden läheisyydessä, jollei heillä on suojavaatetusta.
HUOMIO: Älä suuntaa suuttimen suihkua voitelurasvaa sisältäviin mekaanisiin osiin, sillä rasva
liukenee ja hajoaa maaperään. Auton renkaita/venttiileitä saa pestä vain vähintään 30 cm:n etäisyydeltä,
sillä korkeapainesuihku voi vaurioittaa renkaita/venttiileitä. Ensimmäinen merkki tästä on renkaan värjäytyminen. Vaurioituneet renkaat/venttiilit saattavat olla hengenvaarallisia.
HUOMIO: Korkeapaineella tuleva suihku voi olla vaarallinen, jos sitä käytetään epäasianmukaisesti. Älä suuntaa suihkua ihmisiä, eläimiä, päällekytkettyjä sähkölaitteita tai laitetta itseään kohti.
HUOMIO: Letkut, lisätarvikkeet ja korkeapaineliittimet ovat tärkeitä laitteen turvallisuuteen vaikuttavia osia. Käytä ainoastaan valmistajan suosittamia letkuja, lisätarvikkeita ja liitäntöjä (on erittäin
tärkeää, että nämä osat pysyvät ehjinä; vältä tämän vuoksi epäasianmukaista käyttöä ja suojaa ne taitteilta, iskuilta ja naarmuuntumiselta).
HUOMIO: Pistoolissa on turvalukko. On tärkeää, että tätä turvalukkoa käytetään joka kerta, kun
laitteen käyttö keskeytetään, jotta suihku ei käynnisty vahingossa.
Älä puhdista vaatteita tai kenkiä suihkulla suuntaamalla sitä itseäsi tai muita kohti.
Älä anna lasten tai laitteen käyttöön harjaantumattomien käyttää laitetta.
Turvaominaisuudet: Pistooli on varustettu turvalukolla, pumpussa on varoventtiili.
Turvalukko ei lukitse vipua käytön aikana vaan estää laitteen tahattoman toiminnan.
HUOMIO: Laitteet ilman A.S.S.-järjestelmää – Automatic Stop System (automaattinen pysäytysjärjestelmä): ne eivät pistoolin ollessa vapautettuna saa toimia yli 2 minuuttia. Kiertävä vesi kuumenee
tuntuvasti ja aiheuttaa pumpulle vakavia vaurioita.
HUOMIO: Kytke ilman valvontaa jäävä laite kokonaan pois päältä (pääkytkin asentoon OFF).
HUOMIO: Jokaiselle koneelle suoritetaan lopputarkastus käyttöolosuhteissa, joten on normaalia,
että laitteen sisällä on vielä muutamia vesipisaroita.
HUOMIO: Laite sisältää paineenalaisia nesteitä. Vesisuihku aiheuttaa pistooliin takaiskun. Tämän
takia pistoolista on pidettävä lujasti kiinni. Käytä laitetta vain mukana tulevan korkeapainesuuttimen
kanssa.
HUOMIO: Korkeapaineletku on kehitetty ja valmistettu siten, että se kestää korkeita paineita. Vaurioiden välttämiseksi sitä on käsiteltävä erityisen varovasti. Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ennenaikaisia vaurioita tai murtumia ja takuun raukeamisen.
HUOMIO: Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.
HUOMIO: Lapsia on valvottava, etteivät he pääse leikkimään laitteella.
HUOMIO: Käynnistä painepesuri vasta sen jälkeen, kun olet kelannut korkeapaineletkun auki.
HUOMIO: Varmista, ettei painepesuri pääse kaatumaan letkun kiinni- ja aukikelaamisen yhteydessä.
HUOMIO: Kytke kone pois päältä ennen letkun auki- tai kiinnikelaamista ja päästä paine pois letkusta (katkaisu).
HUOMIO: Moottorin pakoputken aiheuttama palovammariski. ÄLÄ KOSKE TAI LAITA LETKUA MOOTTORIN PAKOPUTKEN YHTEYTEEN.
HUOMIO: Kuulosuojainten käyttö on suositeltavaa.
HUOMIO: Älä käytä polttomoottorilla toimivia laitteita sisätiloissa, ellei ilmanvaihto ole järjestetty
paikallisten työvoimaviranomaisten hyväksymällä tavalla.
HUOMIO: Varmista, että pakokaasupäästöjä ei ohjaudu ilmanottoaukkojen läheisyyteen.

KONEEN TARKOITUKSENMUKAINEN KÄYTTÖ
Suorituskykynsä ja yksinkertaisen käyttönsä puolesta kone ei sovellu ammattimaiseen käyttöön. Rakenneteknologiaratkaisut takaavat laitteen korkean luotettavuuden, turvallisuuden ja pitkän käyttöiän. Koneen
käyttö mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä tai alueilla on ehdottomasti kielletty. Työskentelylämpötilan tulee olla +5 °C - +50 °C.

Ilman ulkonemia tai vaarallisia kulmia olevan rungon muodon ansiosta laitetta on helppo kuljettaa kahvasta.
Laitteessa on suihkuputki ja pistooli, jonka käsikahva turvaa hyvän työskentelyasennon; kahva on muotoilultaan ja mitoiltaan voimassa olevien turvallisuusnormien mukainen.
Suojusten asentaminen tai muutosten tekeminen suihkuputkeen tai pesusuuttimiin on kielletty.
Painepesuria voi käyttää kylmällä tai korkeintaan 40 °C:een lämpöisellä vedellä (korkeampi lämpötila voi
vahingoittaa pumppua).
Pesurissa käytettävä vesi ei saa olla likaista, hiekkaista eikä se saa sisältää syövyttäviä kemikaaleja, sillä ne
vaarantavat laitteen toimintaa ja lyhentävät käyttöikää.
Laitetta voidaan käyttää kierrekaihtimien, ulko-ovien, laattojen, autojen, matkailuautojen jne. pesemiseen,
kun paineenalaista vettä tarvitaan lian poistamiseen.
Sopivien lisälaitteiden avulla laitetta voidaan käyttää vaahdottamiseen ja hiekkapuhallukseen sekä pesuun
pyörivällä harjalla, joka liitetään pistooliin.
KONEEN ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ
•
•
•

HUOMIO: Aseta pesuri vakaalle ja tasaiselle pinnalle vaakasuoraan asentoon.
HUOMIO: Aina painepesuria käyttäessäsi tartu pistooliin oikealla tavalla pitäen toisella kädellä
kahvasta ja toisella suihkuputkesta.
HUOMIO: Älä kohdista vesisuihkua koneeseen.

I. PISTOOLIN TURVALAITE
Aina kun kone pysäytetään, on tärkeää kytkeä päälle pistoolissa oleva turvalukko
estämiseksi (kuva 1).

tahattoman aukeamisen

Kuva 1

II. PESUAINEEN IMU
Asenna KEMIKAALISUUTIN suihkuputkeen (kuva 2A).
Upota suodattimella varustettu imuletku pesuainesäilöön (kuva 2B). Kun käynnistät koneen, pesuaine sekoittuu veteen automaattisesti veden alkaessa virrata.

Pesuaine

NAPSAHDUS

Kuva 2A

•

Kuva 2B

HUOMIO: Käytä vain nestemäistä pesuainetta. Älä missään tapauksessa käytä happoa tai liian
emäksisiä aineita. On suositeltavaa käyttää pesurin valmistajan tuotteita, jotka ovat tutkittuja ja valmistettu pesureiden kanssa käytettäviksi.

III. SUIHKUPUTKEN KÄYTTÖ
Painepesurissa on viisi erilaista suutintyyppiä:
- Matalapainesuutin (kuva 3A, kemikaalisuutin): pesuaineen suihkuttamiseen tai puhdistamiseen pienellä
paineella,
- 0° suutin: suora virtaus (kuva 3B) erityisen itsepintaisen lian irrottamiseen,
- 15° suutin: viuhkamainen suihku (kuva 3C) laajojen pintojen lian puhdistamiseen,
- 25° suutin: viuhkamainen suihku (kuva 3D) laajojen pintojen lian puhdistamiseen,
- 40° suutin: viuhkamainen suihku (kuva 3E) laajojen pintojen lian puhdistamiseen.

CHEMICAL

Kuva 3A

Kuva 3B

Kuva 3C

Kuva 3D

Kuva 3E

IV. LÄMPÖVENTTIILILLÄ VARUSTETUT LAITTEET
Venttiili mahdollistaa koneen käymisen ohitustilassa, jolloin vettä poistuu automaattisesti lämpötilan noustessa lähelle 60 °C ja viileää vettä syötetään.
•

HUOMIO: Laitteita, joissa ei ole lämpöventtiiliä, ei saa käyttää enempää kuin 2 minuuttia pistoolin
ollessa vapautettuna. Kiertävän veden lämpötila nousee huomattavasti ja aiheuttaa pumpulle vakavia
vaurioita.

ASENNUS
Katso kuvasarja asennuksesta (kuva 4).
KÄYTTÖOHJEET
•

•
•
•

•

HUOMIO! Älä käytä moottoria, jos öljyn pinnantaso on korkea tai matala, sillä se voi johtaa moottorivaurioon. Jos sinulla on moottoriin liittyviä lisäkysymyksiä, katso ohjeita laitteen mukana tulleesta
moottorin käyttöohjeesta.
HUOMIO! Moottori toimitetaan ilman öljyä. Täytä kotelo öljyllä ennen kuin käynnistät moottorin.
HUOMIO! Tarkista pumpussa olevan öljyn pinnantaso ennen pumpun käynnistämistä.
HUOMIO! Mikäli käytät konetta ensimmäisen kerran tai se on ollut pitkään käyttämättömänä, kytke imuletku muutamaksi minuutiksi. Näin poistuvat mahdolliset epäpuhtaudet eikä suutinpistooli pääse
tukkeutumaan.
HUOMIO! Täytä bensiinisäiliö lyijyttömällä bensiinillä. Älä käytä lyijyllistä bensiiniä.

I. KÄYNNISTYS
VEDENSYÖTTÖ
Vesiliitäntä - täydentävät turvallisuusohjeet
VAROITUS: (Symboli) konetta ei voi liittää juomavesijohtoon.
•
•

HUOMIO: Takaisinvirtauksen estolaitteiden kautta virrannut vesi ei ole juomakelpoista.
Huomio - vaara!
Pesurille menevän veden on oltava puhdasta tai suodatettua. Veden sisäänmenon mitoituksen tulee olla
vähintään kaksinkertainen pumpun kapasiteettiin verrattuna.

-

Minimivirtaama: 15 l/min

-

Veden maksimilämpötila sisäänmenossa: 40 °C
Tuloveden maksimipaine: 1 MPa

Aseta pesuri mahdollisimman lähelle vedensyöttöä.
Vedenotto vesijohdosta
• Liitä vedensyöttöletku (ei sisälly toimitukseen) laitteessa olevaan vesiliittimeen ja vesijohtoon.
• Avaa hana.

NAPSAHDUS

Kuva 4

Pesuri voidaan liittää suoraan juomavesiverkostoon vain, jos syöttöletku on varustettu takaisinvirtauksen
estoventtiilillä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Varmista, että letkun halkaisija on vähintään 13 mm ja että se on lujitettu.
Vedenotto avosäiliöstä
• Kierrä liitin auki vedentuloa varten.
• Kierrä suodattimella varustettu imuputki (ei mukana toimituksessa) laitteen vesiliittimeen.
• Ripusta suodatin säiliöön.
• Poista ilma laitteesta ennen sen käyttöä.
- Irrota korkeapaineletku laitteen korkeapaineen tulosta.
- Käynnistä laite ja anna sen käydä, kunnes vesi tulee ulos korkeapaineen ulostulosta ilman kuplia.
- Sammuta laite ja kierrä korkeapaineletku takaisin paikalleen.
Yllä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa pumpun vakaviin mekaanisiin vaurioihin takuun raukeamisen ohella.
1. Liitä korkeapaineletku laitteen korkeapaineen ulostuloon (kuva 5).

Kuva 5

2. Liitä korkeapaineletku ruiskupistooliin.
Asenna valintasi mukainen suihkusuulake suulakkeen jatkokappaleeseen. Paina sitä jousen jännitystä vastaan ja kierrä kiinni (kuva 6). Asenna suutin (kuva 2A).

Kuva 6

3. Liitä puutarhaletku laitteen vedentuloaukkoon (maks. 10 bar, maksimilämpötila 40 °C, kuva 7).

Kuva 7

4. Liitä puutarhaletku kylmävesiliitäntään ja käännä hana täysin auki (kuva 8).

Kuva 8

5. Paina pistoolin liipaisinta, jotta ilma poistuu putkesta ja odota, että suuttimesta alkaa virrata tasaisesti vettä (kuva 9).

Kuva 9

•

HUOMIO! Pidä liipaisinta painettuna vetäessäsi käynnistyskahvasta ensimmäisen käynnistyksen
helpottamiseksi.

6. Käännä polttoainehana ON-asentoon (kuva 10).
Polttoainehana

ON

ON
Kuva 10

7. Käännä rikastinvipu OFF-asentoon (kuva 11).

Rikastinvipu
KIINNI

OFF
Kuva 11

HUOMAUTUS: Älä käytä rikastinta, jos moottori on lämmin tai ilman lämpötila on korkea.

8. Käynnistä moottori (kuva 12).
Moottorikytkin

Kuva 12

Käynnistysköysi

ON

a) Käännä moottorikytkin ON-asentoon.
b) Vedä käynnistysköyden kahvaa hieman ylös, kunnes tunnet vastusta, ja nykäise sitten nopeasti.
HUOMIO: Palauta kahva varovasti takaisin, jottei käynnistin vahingoitu.
9. Esilämmitä moottoria ja käännä rikastinvipu takaisin AUKI (kuva 13).
Rikastinvipu

AUKI
Kuva 13

•

HUOMIO: Jos painepesuri käy tyhjäkäynnillä yli 2 minuuttia, se voi vioittua.

II. SEIS
Hätätilanteessa sammuta moottori kääntämällä moottorikytkintä asentoon OFF. Pysäytä normaalisti seuraavassa järjestyksessä:
1. Käännä moottorikytkin OFF-asentoon (kuva 14).
OFF

Kuva 14

2. Aseta polttoainehana OFF-asentoon (kuva 15).
Moottorikytkin

Kuva 15
OFF

•
•

HUOMIO: Sammuta kone, kun työ on valmis.
HUOMIO: Kun kone on sammutettu, tyhjennä aina paineletku avaamalla pistooli.

HUOLTO
•

HUOMIO: Ennen laitteen huoltotöiden aloittamista on paine laskettava ja pesuri on kytkettävä irti
vesiliitännästä.

I. VOITELU
Moottori: Katso käyttöohje ”Owner’s manual – General gasoline engine”.
Korkeapainevesipumppu: Pumpun huolto:
Suosittelemme vaihtamaan öljypumpun 100 työtunnin välein.
Käytä 80W-90-öljyä, 65 ml.
II. VEDEN IMUSUODATTIMEN TARKISTUS
Tarkista suodatin säännöllisesti estääksesi sen tukkeutumisen (kuva 16).

Kuva 16

III. PITKÄAIKAISVARASTOINTI
Mikäli aiot säilyttää pesuria tilassa, jossa on jäätymisvaara, tai laite on käyttämättömänä yli 3 kuukautta,
laite on hyvä ennen varastointia suojata jäätymisenestoaineella (sama kuin autoissa käytettävä).
Konetta jälleen käynnistettäessä voi pumpussa ilmetä pieniä vuotoja, jotka kuitenkin häviävät, kun kone on
ollut muutaman tunnin käytössä. 10 tippaa minuutissa on hyväksyttävä määrä, mutta mikäli vuoto on runsaampaa, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.
VIANETSINTÄ
Moottori: Katso ”Owner’s manual – General gasoline engine”.
Korkeapainevesipumppu:

