
 ONE 1900, ONE 2000, IPC1700SUP ja IPC2201KT 
survepesurite kasutusjuhend.

1.    ÜLDJUHISED

      Garantii eelduseks on puhta, külma ja  filtreeritud vee kasutamine.

• Enne kasutuselevõttu lugege läbi käesolev juhend
• Kontrolli, et pesur oleks ühendatud veevõrku. Ilma veeta käivitamine rikub pesuri. 

Enne sisselülitamist vajuta pesupüstoli klahvile, et vesi satuks kõrgsurvepumpa.
• Ära eemalda voolujuhet võrgust juhet pidi tirides.
• Ära ürita teisaldada pesurit vedades survevoolikust. Kasuta käepidet.
• Ära lase survepesuril, kus ei ole automaatset seiskamissüsteemi, rohkem kui 1 – 2 

min. käia tühikäigul, et vältida tihenditesüsteemi riknemist.
• Väldi pesuri jäätumise võimalust talve ajal.
• Ära kata kinni tuulutusavasid kasutamise ajal.
• Pesur peaks asuma võimalikult lähedal veetrassile.
• Varuosadena kasutage vaid valmistajatehases toodetud detaile. See tagab 

probleemideta kasutuse.
2.     KASUTUSOTSTARVE.
• Pesur on ette nähtud liiklusvahendite, masinate, veesõidukite, ehitiste jne. Pesuks, 

eemaldamaks mustuse puhta vee ja keemiliste pesuainete abiga.
• Kasuta vaid bioloogiliselt lagunevaid pesuaineid. Läbi kõrgsurvepumba imetav 

pesuaine võib olla vaid aluseline. Mitte kasutada happelisi pesuaineid ja 
autosampooni.

• Pese mootorsõidukeid vaid ruumis, kus on asjakohased õlieralduskaevud.
3.     TURVAKLAPP.
• Turvaklapp toimib ka rõhureguleerimisklapina. Kui püstoli käivitustrikkel vabastatakse, 

turvaklapp avaneb ja vesi hakkab pumbas ringlema.
4.      PAIGALDUS.
• Kinnita kõrgsurvetoru pesupüstoliga.
• Kinnita kõrgsurvetoru pesuri surve väljundotsikusse.

Kinnita veevoolik . Vee pealevool peab olema vähemalt  võrdne pesuri tootlikkusega .
•      Vee temperatuur ei tohi olla üle   40C  . Veerõhk peab olema vahemikus 2-5 bar.  
• Pesurit ei tohi tööle lülitada ilma veeta.
• Pesurit tohib kasutada vaid puhta veega. Filtreerimata vett või söövitavaid kemikaale 

ei tohi kasutada, kuna need  tekitavad pesurile tõsiseid kahjustusi. Mitte kasutada 
happelisi pesuaineid ja autosampooni.

• Lülita käivituslüliti OFF asendisse. Kontrolli, et toitepinge on sobiv ja lülita pesur 
vooluvõrku.

• Kui mootor seiskub ja ei käivitu uuesti, oota 2-3 minutit  kuni termorelee  jahtub.

5.      KASUTAMINE
• Ava veekraan
• Vabasta turvanupp ja vajuta püstoli päästikut mõni sekund, et õhk eralduks süsteemist 

ja süsteemi rõhk langeks.
• Hoia püstoli päästik allavajutatuna ja käivita mootor lülitist .
• Pesuri käivitamisel hoia püstoli päästik allavajutatuna.
6.     AINULT DS MUDELID, AUTOMAATSE SEISKAMISEGA.
• Kui püstoli päästik vabastatakse,  peatab dünaamiline surve mootori automaatselt. 

Kui püstoli päästikule vajutatakse, langeb rõhk , mis automaatselt aktiveerib mootori ja 
surve tõuseb uuesti väikese viivituse järel. Et DS toimiks normaalselt, peab ajavahe 
päästiku vajutamise ja vabastamise vahel olema vähemalt 4-5 sekundit.

7.     PESUAINE KASUTAMINE.
• Paigalda pesuainepaak. Täida pesuainepaak pesuainega. 



• Pihustamine toimub pesupüstoli pihusti madalsurveasendis. 

8.     STANDARDVARUSTUSE KASUTAMINE.
• Survepesuril on pihustiotsik, millega võib seada veejuga  lehvikust  sirge joani
• ja kaks surveasendit, madalsurve- ja  kõrgsurve asend. Et kasutada madalsurvasendit 

tõmmake pihustiotsa enda poole ja kõrgsurve saamiseks vastavalt endast eemale.
9.     PÖÖRLEVA PIHUSTI ÕIGE KASUTUS.
• Pesuvõimsuse lisamiseks kasuta pöörlevat pihustit. Selleks lülita pesur välja,

eemalda  standardpihusti pesupüstoli otsast ja asenda pöörleva pihustiga.
Lülita pesur tööle ja jätka pesemist.

10.   SOOVITATAVAD TÖÖVÕTTED.
• Leota mustus, kandes kuivale pinnale pesuainet, püstoli otsiku pihustavas asendis. 

Vertikaalsete pindade töötlemisel liigu alt üles. Lase pesuainel mõjuda 1-2 min. kuid 
ära lase pinnal kuivada. Käivita seejärel pesur , hoia püstoli ots vähemalt 25 cm 
kaugusel pestavast pinnast ja töötle alt ülespoole. Väldi vee paiskumist pesemata 
pinnale.-

11.    SÄILITUS.
• Lülita pesur välja (OFF)
• Sulge veekraan.
• Lase pesurist välja surve, vajutades päästikule seni, kuni püstolist ei tule enam vett.
• Vabasta turvalüliti.
• Eemalda voolujuhe pistikust.
• Kasuta pesuris mittesöövitavat jäätumisvastast ainet enne talvesäilitust.
12.    HOOLDUS.

HOIATUS: Eemalda voolujuhe seinast enne kui asud tegema hooldust.
Kontrolli ja puhasta veefilter ja pesuainefilter iga 50 töötunni järel.
Esimene õlivahetus tee 50 töötunni möödudes. Edaspidi peale igat 200 töötundi.

13.    VÕIMALIKUD VEAD.
•      Pump ei tooda seatud rõhku:  
Pihusti umbes - puhasta ja uhu veega
Pihusti kulunud või valet tüüpi - vaheta.
veefilter umbes - puhasta
vee sissetulev rõhk liiga madal - ava veekraan täielikult
õhk pääseb süsteemi - kontrolli ühendusi ja voolikuklambreid
pihusti valesti reguleeritud - tõmba pihustiregulaator tagasi (+)
•      Kiire rõhu kõikumine  
Vesi tuleb mahutist - ühenda pesur veetrassi
Vee temperatuur liiga kõrge - jahuta vesi
Pihusti umbes - puhasta 
•      Mootor pöördub kuid ei käivitu:  
Pinge alla lubatu - kontrolli võrgupinget
DS vigane - pöördu lähimasse hoolduspunkti
•      Mootor ei käivitu:  
Puudub vool -     kontrolli, et pistik oleks korralikult ühendatud
DS vigane - pöördu lähimasse hoolduspunkti
•      Veeleke  
Kulunud tihendid - asenda
•      Liigne hääl  
Vee temperatuur liiga kõrge - jahuta vesi
•      Õlileke  
Tihendid kulunud - asenda
•      DS mudeli mootor käivitub ilma päästikule vajutamata  
Vigane tihend survepoolel või veeringluses  -pöördu lähimasse hoolduspunkti
•      DS mudelil ei tule vett tööasendis (veevoolik ühendatud)  
Pihusti umbes - puhasta pihusti
Voolujuhe kahjustatud - pöördu lähimasse hoolduspunkti.


