
ELITE 2840 kõrgsurvepesuri kasutusjuhend.
                                                           Selgitused piltidele.

1. ON-OFF lüliti 8. pesuaine reguleernupp
2. rõhuregulaator 9. pesuaine paagikork
3. rõhunäidik 10. automaatne pesupüstol
4.          õlitaseme näidik 11. pesupüstoli kõrgsurvetoru
5.          kõrgsurve väljund 12. vahetatav pihusti

      6.           vee sissevõtu otsik       13.        kõrgsurvevoolik
      7.       lisa pesuaine sisend       14.        turvalukk

                             Garantii eelduseks on puhta, filtreeritud vee kasutamine.

 Pidage aina meeles, et kõrgsurvepesuri jõuallikaks on elektrimootor.
•Kui olete väljas, ärge kasutage masinat vihma või tormi ajal.
•Ärge suunake veejuga seadmele kuna see võib tekitada lühise
•Kui elektrikaabel on vigastatud, ärge riskeerige parandamisega. Uus kaabel maksab vähem 
kui elektrilöök.
•Kui asute pestavast objektist eemal, ärge tirige masinat survevoolikust, samuti ärge tirige 
juhtmest kui eemaldate voolupistikut pistikupesast.
•Ärge katke seadet kasutamise ajal!
•Ärge tehke seadme hooldustöid kui voolujuhe on ühendatud vooluvõrku!
•Ärge jätke seadet külma kätte!
•Ärge laske pesuril,  millel puudub stop süsteem (DS), töötada üle 5 min. püstoli “kinni” asendis!   
See põhjustab pumba tihendite riknemise .
•Pikendusjuhtme kasutamisel järgige juhtme diameetrit:
220 V kuni 20 m 2,5 mm²
220 V 20 - 50 m 4 mm²
380 V kuni 50 m 2,5 mm²

Kasutamine.
•  Sissetuleva vee vooliku siseläbimõõt peab olema vähemalt  13 mm. Voolik peab tagama   
pesuri sisendis veehulga minimaalselt 20 l/min. 
•  Kasutatava vee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui +60?C  

1. Enne esmakasutust tuleb pesuril välja vahetada õlikork, mis on mõeldud vaid transportimiseks, 
vältimaks õli välja jooksmist pumbast. Selleks keerata lahti kruvi pesuri pealt, võtta ära 
pesupaagi kork ja eemaldada kate. Vahetada punane õlikork kollase õlivardaga, mis on 
komplektis kaasas. Kontrolli ka õlitaset pumbas. Õli peab olema pooles kontrollaknas.

2. Ava veekraan.
3. Vajuta start nuppu.
4. Vajuta püstoli päästikut kuni õhk on eraldunud.
5. Nüüd on masin valmis tööks.
6. Kui töö läbi, vajuta STOP nuppu.
7. Vajuta püstoli päästikule ja lase rõhk süsteemist välja.

Pesuaine kasutamine.
1. Täida pesuaine mahuti pesuainega
2. Lisaaine lisandub vaid madalsurvel, selleks lükka pihusti otsa edasi.
3. Tagasi kõrgsurveasendisse saab pihusti otsa tagasi lükkamisel.  
4. Pöörates pihusti otsa saab veejoa kas otse või lehvikukujulise.
5.   Pesurile võib külge ühendada ka välise pesuaine paagi. Selleks on kaasas eraldi plast-

toru mis tuleb ühendada lisapesuaine sisendiga(7) ja vooliku teine ots lisapaagiga.

Õli kontroll ja vahetus.
1. Kontrolli õlitaset õlivarda abil.
2. Esimene õlivahetus tee 50 töötunni järel ja siis iga 300 töötunni järel.

Kasuta SAE 20/30 õli. Õli maht 0,40 l.
Perioodiliselt kontrolli veefiltrit. Ummistunud filter võib kahjustada kõrgsurvepumpa.



Võimalikud vead.

1. Pump ei taga rõhku vale pihusti vaheta
õhu juurdepääs otsi viga
vigased või mustad klapid vaheta või puhasta
reg.klapi pesa kahjustatud vaheta
must veefilter vaheta või puhasta

2. Näidik näitab rõhu hüppeid            vigased või mustad klapid vaheta või puhasta
vee temp. kõrge alanda temperatuuri
tihendid vigastatud vaheta
pihusti vigastatud vaheta
must veefilter vaheta või puhasta

3. Liigne müra vee temp. kõrge alanda temperatuuri
õhu juurdepääs otsi viga
vigased või mustad klapid vaheta või puhasta
must veefilter vaheta või puhasta

4. Vesi lekib pumba peast vigane tihend vaheta
5. Elektrimootor ei käivitu elektrit pole kontrolli ühendused
6. Mootor undab kuid ei käivitu  pinge madal kontrolli

pingelang pikendusjuhtmes kontrolli
7.Mootor ei käivitu termokaitse rakendus lase pesuril jahtuda
8.Õlileke seiska pesur koheselt pöördu müüja poole

      Küsimuste tekkimisel pöörduda AIRCOM'i ,  tel. 605 10 50       


