HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SECTOR 8130
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
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1. Általános megjegyzések, felhasználási cél
A gép zavartalan működésének feltétele a kezelési utasítás figyelembevétele.
A SECTOR 8130 típusú magasnyomású tisztítóberendezés általános tisztítási
feladatokra készült, teljesítményét és élettartamát tekintve a hobby-gép
kategóriájába tartozik.
Megfelelő tisztítószer használatával alkalmas fényezett felületek,
műanyagok, padlóburkolatok, stb. tisztítására, zsír, olaj, korom, illetve egyéb
szennyeződések eltávolítására.
Tisztítószerek alkalmazása esetén a gyártó cég felhasználási útmutatásait
és biztonsági előírásait mindenkor be kell tartani!
2. Műszaki adatok:
Térfogatáram: (l/óra)
Munkanyomás (bar)
Elektromos csatl. (V, Hz, kW)
Biztosítás (A)
Tápvíz max. hőmérséklet (°C)
Tápvíz max. nyomás (bar)
Olajfeltöltés (l)
Saját tömeg (kg)

480
130
220, 50, 1, 7
16
50
10
0,25 (SAE 15W40)
9

3. Szerkezeti elemek:
1. Tápvíz csatlakozó
2. Magasnyomású cső csatlakozó
3. Manométer
4. Elektromos kapcsoló motorvédelemmel
5. Tisztítószer felszívó tömlő
6. Olajbetöltés
7. Szórócső és pisztoly
8. Biztonsági rögzítő
9. Többfunkciós fúvóka
10. Magasnyomású tömlő
11. Szórócső tartó
12. Kábeltartó
13. Felirati tábla
14. Fokozatmentes nyomás és mennyiség szabályozás
15. Tisztítószer adagolás szabályozás
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4. Fontos tudnivalók
A gépet víz rákötése nélkül üzemeltetni TILOS! Rövid idei tartó, víz
nélküli üzemelés is károsodáshoz vezet.
A szórópisztolyt munka közben szorosan kell tartani, a vízsugarat a gépre,
illetve személyre irányítani TILOS!
A csatlakozó elektromos kábelt, illetve a magasnyomású tömlőt húzni
nem szabad!
Sérült elektromos kábellel dolgozni, illetve bármiféle javítást végezni a
csatlakozó dugó kihúzása nélkül TILOS!
A gép FAGYVESZÉLYES, tárolni, illetve működtetni csak fagymentes
helyen lehet.
Az elektromotor hűtéséhez a levegő cirkuláció lehetőségét biztosítani
kell!
Az elektromotor védelme érdekében a gépet csak megfelelő hosszabbító
kábellel szabad működtetni. 20 m hosszig 1,5 mm2 , 50 m hosszig 2,5 mm2
kábel keresztmetszet szükséges.
A SECTOR 8130 típusú gépet vízelvétel nélkül /zárt pisztolyszelep /
maximum 3 percig szabad működtetni!
Amennyiben a motorvédő kapcsoló kiold, úgy a gépet csak 5-6 perc után
szabad újraindítani!
5. Üzembe helyezés
FONTOS!
Ivóvízhálózatra való rákötés esetén a vonatkozó szabályokat be kell
tartani!
Esetleges vízhiány esetén a szennyezett víz visszaszívását meg kell
akadályozni. Ezt a célt szolgálja a víz visszaszívást gátló szelep beépítése.
Üzembe helyezés során elsőként csatlakoztatni kell a tápvíz tömlőt, illetve
a magasnyomású víztömlőt. Az elektromos csatlakozódugó be kell dugni a
hálózati csatlakozóba.
Meg kell nyitni a vízcsapot.
A mosópisztoly szelepének biztosítását kikapcsolva, illetve a szelep
nyitása után a gépet bekapcsolni.
Annak érdekében, hogy a levegő eltávozzék, a szelepet többször zárni,
illetve újranyitni kell, míg a vízáramlás egyenletes és folyamatos lesz.
A kívánt nyomás és térfogatáram ezt követően beállítható.
A berendezés önfelszívó üzemmódban is működtethető. Ez esetben
gondosan el kell végezni a légtelenítést.
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6. Üzemeltetés
Üzem közben figyelni kell arra, hogy a magasnyomású fúvóka elfordításával
a kiáramló vízsugár nyílásszöge változik.
1. Pontszerű vízsugár magas nyomással, erős szennyeződés eltávolításához.
2. 30° nyílásszögű vízsugár általános tisztításhoz
Tisztítószer használata esetén a mellékelt tisztítószeres tartályt kell
tisztítószerrel feltölteni és a mosópisztolyhoz csatlakoztatni. A mosópisztoly
szelepének működtetésekor a tisztítószer felszívás megindul.
7. Üzemen kívüli helyezés
-

Gépet kikapcsolni
Vízcsapot elzárni
Pisztolyszelep nyitással a nyomást leengedni
Pisztolyszelepet biztosítani
Hálózati csatlakozót kihúzni

8. Karbantartás
Az első 40 üzemóra után, majd azt követően minden 150. üzemóra után az
olajat a szivattyúban le kell cserélni.
Olajfeltöltés: SAE 15W40 minőség
0,25 l
Az olajat szürke, illetve fehér elszíneződés esetén is le kell cserélni.
A berendezés fagyvédelméről gondoskodni kell. Fagypont alatti tárolás
esetén a berendezésbe fagyálló folyadékot kell felszívatni.
A GÉP MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN FORDULJON SZAKMŰHELYHEZ!
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