
         Kasutusjuhend kuumaveepesuritele  

                              OPTIMA    

Pesur on ette nähtud masinate, seadmete, autode, ehitiste ja pindade pesemiseks mida võib pesta 
kõrgsurveveega. Pesuri töösurve on 170 bar.

Pesurit ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

-pesta pindu mida ei tohi pesta kõrgsurvega
-pesta inimesi, loomi, elektriseadmeid ja pesurit ennast
-kasutada pesuaineid, mida tootja ei ole lubanud kasutada
-pesupüstoli päästiku blokeeritud asendis

Tootja ei võta endale vastutust  vigade ja kahjustuste eest, mis on tekkinud pesuri valest ja 
mitteotstarbelisest kasutamisest. Vastavalt turvanõuetele on pesur toodetud järgmisi standardeid 
järgides: Euroopa üldstandard EN 60 335-1 ja spetsiaalstandard 
EN 600335 2 79.

Üldine meelespea  paigalduseks ja kasutuseks

Elektrisüsteemidega töötades tuleb meeles 
pidada järgmist:
- ära katsu elektriseadmeid niiskete või 
märgade kätega 
- ära kasuta elektriseadmeid paljajalu ja 
selleks sobimatute riietega
- ära tõmba pesurit elektrijuhtmest

Kuumaveeboiler kasutab vee kuumutamiseks 
diiselkütet. Teiste kütuste kasutamine on 
keelatud.

Kõrgsurvepesurit ei tohi kasutada alaealised 
lapsed, ega usaldada pesurit töövõimetutele 
isikutele (nt.alkoholijoobes isikud).

Kui alustad pesuri hooldust või puhastamist, 
ühenda pesur alati elektrivõrgust välja.

Kasuta ainult originaalvaruosi, see tagab 
turvalise ja probleemideta töö.

Perioodiliselt, kord aastas lase kontrollida pesuri 
turvasüsteeme müüja poolt.

Kõrgsurvevoolikul ei tohi olla mingisuguseid 
vigastusi. Nende ilmnemisel  vaheta voolik 
koheselt.

Ära sulge jahutusõhu avasid pesuri külgedel, ära 
sulge korstna avaust pesuri peal.

Voolikud, ühendused ja lisaseadmed 
omavad väga suurt tähtsust pesuri turvalise 
töö tagamisel. Kasuta ainult originaalvaruosi 
mis on vabrikus hoolikalt testitud.

Kui on ilmnenud elektrikaabli rike, pöördu kohe 
müüja poole. Vigastatud elektrikaabliga ei tohi 
pesurit kasutada. Samuti ei tohi ise hakata kaablit 
vahetama.

Ära kasuta pesurit kui pesutsooni jäävad 
kõrvalised isikud ja loomad.

Ära suuna pesurit teistele inimestele eesmärgiga 
pesta nende või enda riideid.

Kõrgsurvejuga kujutab endast potentsiaalset 
ohtu kui seda valesti kasutada. Ära kunagi 
suuna pesupüstolit inimestele, loomadele ja 
pesurile endale.

Juhul kui on ilmnenud rikked või pesur ei tööta 
normaalselt, katkesta töö, ühenda lahti elektri- ja 
veesüsteem ning võta kohe ühendust müüjaga. 



Selgitused piltidele mis on pesuri juures kasutatud:

ära suuna pesuri pumba pealüliti
püstolit inimestele,
loomadele, elektri-
seadmetele või 
masinale endale.

ettevaatust! põleti lülitus
põletusoht.

 ettevaatust! veetemperatuuri
 elektrioht.  seadmine

maandus   küte(diiselküte)

vee sisend pesuaine 

kõrgsurve katlakivi eemaldi
väljund 



Pesuri küttega täitmine. Pesuri kasutuselevõtmine.

Valage pesurisse tavalist Enne kui ühendad pesuri vee-ja 
elektrisüsteemi-
diiselkütet. ga on oluline teada kuidas kasutada aparaati

ja tema juhtorganeid.
Ära kasuta teisi 
kütuseid peale diislikütuse.
Kontrolli töötamise käigus 
aeg-ajalt kütuse taset, Veesüsteemiga ühendamine.
sest kütuse pump ei
tohi mingil juhul kuivale Ühenda veevooliku
jääda. See rikuks pumba. üks ots külmavee-

kraaniga  
ja teine ots pesuriga.
Jälgi 

Paagi täitmine pesuainega. et voolik oleks piisava
läbimõõduga, tagamaks

Lahjenda pesuaine vastavalt pesurile veehulga mis 
pesuaine kasutusjuhisele. on suurem või vähemalt 
Täida pesuri võrdne pesuri tootlikku-
pesuainepaak lahjendatud sega. Veesurve trassis
pesuainega. peab olema vahemikus
Peale kemikaalide 2-8 bar. Vee t ei tohi 
kasutamist tuleb pesuaine- ületada 60C.
süsteem läbi pesta puhta Ühenda kõrgsurve voo-
veega. lik pesuri ja pesupüs-

toliga.

    Tähtis:
Pesuri normaalseks
tööks on vajalik puhas,
filtreeritud vesi. Puhas-
tamata,  liivane ja
korrodeerivaid
aineid sisaldav vesi 
tekitab pesurile mitme-
sugust pöördumatut
kahju.

Elektrisüsteemiga ühendamine.
Elektriühendusi tohib teostada 
vaid kvalifitseeri-tehnik, kes jälgib et 
pesuri jaoks oleks tagatud 
tööks vajalik toitepinge ja et 
elektrisüsteem vastaks pesuri poolt 
tarbitavale voolule.



Pesuri kasutamine. Pesuri seiskamine.

Kontrollpaneel. 1. Lülita välja põleti,
keerates temperatuuri-

A-On/off lüliti regulaator "0"-le.
B-Temperatuuri regu- 2. Lase pesuril töötada
    laator vähemalt 30 sek.jooksul
C-Pesuaine koguse külma veega, et maha
    reguleernupp jahutada kuumavee-
D-Elektriühenduse boiler. 
    Indikaator, mikrolekke märgutuli 3. Peale kemikaalide
E-Kütuse märgutuli kasutamist veendu,
F-Märgutuli "veepehmendi lõppemas” et pesuainesüsteemi
G-Märgutuli “kemikaal lõppemas” ei jääks kemikaale.
H-Manomeeter    Selleks loputa süsteemi
I-Auru kontrol puhta veega.
Pesuri käivitamine. 4. Seiska pesur, keerates

lüliti A asendisse "0".
1. Ava veekraan 5. Lase süsteemist välja
    vt.joonis 3A rõhk, vajutades püstoli
2. Lülita sisse vool päästikule. 
    pealülitist, mille 6. Lülita välja pealüliti, 
    külge pesur on mille külge on pesur 
    ühendatud. ühendatud.
3. Lülita sisse pesur 7. Keera kinni veekraan.
    lülitist A. 
4. Vajuta pesupüstoli
    päästikule ja alusta
    pesemist.
5. Et kasutada pesurit Topelttoruga ja reguleeri-
    vee soojendusega, tava pesupüstoli kasutamine.
    keera temperatuuri-
    lülitit Topeltoruga püstolil
    soovitud t-ni. toimub pesuaine koguse 
    Mõningatel mudelitel ja veesurve reguleerimine
    tuleb keerata lüliti A proportsionaalselt,
    sooja vee reziimile. lisakäepidemest, mis asub

topelttorude alguses.
TÄHTIS: Ühe toruga reguleeritaval

püstolil toimub reguleeri-
Et kõrvaldada vee- mine püstoli otsast , düüsi 
süsteemist õhk, mis juurest, keerates otsikut 
võib häirida pesuri päri- või vastupäeva.
tööd, lase pesuril 
käia mõni sekund 1- survepäästik
ilma pesupüstolita. 2-3 pesureziimi ja pesuaine-
 reziimi valikud.



Surve reguleerimine Pesuvahendi kasutamine.
ja auru kasutamine.

Valmistage ette pesulahus , lahjendades seda 
Töösurve reguleerimine veega  vajalikus vahekorras, (jälgi õpetust 
on kasutatav ainult neil pesuainega kaasas oleval juhisel). Käivitage 
mudelitel, millel on olemas pesur, lülitage püstolilt pesuaine reziim ja 
töödelge
pumba väljundis surve- pestavat pinda üles-alla kuni pestav pind on 
regulaator. kaetud pesuainega. Laske ainel toimida 

mõni 
minut, kuid mitte kuivada ja peske 
seejärelmustus maha, kasutades tavalist 

Keerates tööreziimi, kas külma-
nupust  päripäeva, või kuuma veega. Peale pesuaine kasutamist 
surve suureneb, keerates ärge unustage pesta pesuainesüsteem puhta 
vastu päeva, surve veega üle.
väheneb. 
Auru saamiseks peab 
keerama termostaadi B
"aur" positsioonile ja 
reguleerima surve HOOLDUS
madalaks. 95C Pesuri kasutaja võib teha kõiki 
temperatuuri juures hooldusega seotud
ei või veesurve olla töid, mis on toodud käesolevas juhendis. 
suurem kui 32 bar. Kõik  teised tööd on tavakasutajale 

keelatud.

Kõikide töödega mis on seotud l
kuumaveeboileri-,kõrgsurvepumba- ja 
süsteemidega kaitsefunktsioonidega, 
peab pöörduma pesuri müüja poole.

Kasutades kuuma
vett ja auru hoidu püs-
tolist  väljuvast kuuma
vee ja auru joast välti-
maks põletusi.

Kui oled lõpetanud 
auru kasutamise, keera
termostaat asendisse"0", Ühenda pesur elektrivõrgust lahti kui 
ja lase pesuril töötada u. hakkad 
3 min külma veega, et teostama hooldust. Peale hooldust , 
saaksid jahtuda. ennekui 

ühendad pesuri elektrivõrku, veendu et 
kõik ühendused, nii elektri- kui ka 
mehhaanilised, oleksid korralikult 
kinnitatud.



Pesur ja miinuskraadid.

Pesurit ei tohi jätta külma kätte.

Kui pesurit talve ajal ei kasutata, tuleb 
tema veesüsteem täita antifriisiga, 
vältimaks külmakahjustusi. 

  5.

Antifriisi kasutamine. Küttepaagi ja küttefiltri
puhastamine.

1. Keera kinni sissetulev Kontrolli ja vaheta aeg-
veesüsteem, ühenda ajalt küttefilter.
see pesuri külest lahti
ja lase pesuril käia kuni Vahetamiseks tühjenda
vesi on süsteemist esmalt küttepaak.
väljunud.
2. Lülita pesur välja,
ühenda pistikust
lahti.
3. Valmista ette anum Ava paagi väljalaskeava,
antifriisi seguga ja lase küte 
4. Ühenda pesur voolu- välja, sulge väljlaskeava.
võrku ja lülita vool sisse.
5. Käivita pesur. Lase 
käia niikaua kuni püstolist 
hakkab tulema antifriisi.
6. Täida antifriisiga ka Veefiltri puhastamine.
pesuaine süsteem.
7. Lülita pesur välja. Kontrolli ja puhasta aeg-
8. Mõned pesurid on ajalt veefiltrit. Veefilter 
varustatud sisemise asub pesuri  veesissevõtu
paisupaagiga. Sellisel torus. Hoia filtrit puhtana.
juhul võib segu valada 
kohe paisupaaki
Õlitaseme kontroll ja Pesupihusti vahetamine.
Õlivahetus. Kõrgsurvepesuri püstoli düüsi peab 

kulumise tõttu 
aeg-ajalt vahetama. Kulumine põhjustab 
töösurve, 

Aeg-ajalt kontrolli õli- ja sellega ka tootlikkuse languse. Düüsi 
taset. Selleks on kõrg- vahetamiseks  võta ühendust pesuri 
survepumbal märkega müüjaga.
aken ja
on ka kontrollvarras  Aeg-ajalt tuleb pesurile teha katlakivi 
õlikorgil, eemaldamiseks läbipesu. Kuna 
Kui õli on piimjat värvi, pesur töötab 
võta kohe ühendust kõrgetel temperatuuridel on pesuri  
müüjaga. katlakivi teke vältimatu. Läbipesuks  

           võta ühendust müüjaga.

 



Esimene õlivahetus tee
50 töötunni möödudes,
edaspidi peale iga 500
töötundi. Õlivahetuseks:
1) Lase õli välja korgist,
mis asub pumba alaser-
vas.
2) Kruvi ära õlikork,

3) Lase välja õli, õliko-
gumise anumasse.
4) Paigalda väljalske-
avale kork tagasi. Täida
pump uue õliga. 
Kontrolli õlitaset aknast.
Kasuta õli SAE 20W/30

  

Hooldustabel

    Tehnilise hoolduse tabel. Tehnilise hoolduse tabel.
    Tavakasutajale. Kvalifitseeritud tehnikule.

   Boileri puhastus peale iga 200h  

Kontrolli elektrikaabli, Katlakivi eemaldus peale iga 300h
veevoolikute ja kõrgsurve-
süsteemi seisundit iga kord kui kasutad Küttepumba puhastus peale iga 200h

Põleti düüsi vahetus peale iga 200h
Esimene õlivahetus peale 50 töötundi Süüteelektroodide reg.       peale iga 200h
Järgnevad õlivahetused peale iga 500 töötundi Elektroodide vahetus peale iga 500h

Vaheta ja puhasta Pumba tihendite vahetus peale iga 500h
küttefilter peale iga 100 töötundi Püstolipihusti vahetus peale iga 200h
puhasta küttepaak peale iga 100 töötundi Kaitsesüsteemide kontroll ja reguleerimine
puhasta veefilter peale iga 50 töötundi kord aastas

TÄHTIS

Ülaltoodud hooldeintervallid on arvestatud pesuri normaalsel kasutamisel. 
Raskemates tingimustes kasutamisel tuleb hooldeintervalle lühendada. 
Hooldusel  ja remondil kasuta ainult originaalvaruosi. See tagab vigadeta töö ja seda 
aktsepteerib ka valmistajavabrik võimalike probleemide tekkel. 

Kui pesurit ei kasutata pikemal perioodil, tuleb lahti ühendada voolikud, lasta tühjaks 
veesüsteem, pesuainepaak, küttepaak ja kaitsta detailid mida niiskus võib kahjustada.
Määri detailid mis võivad vigastatud saada kui liigselt kuivavad, nagu pesurit toitvad
veevoolikud. Peale uuesti kasutuselevõttu kontrolli et voolikud ei oleks pragunenud. 

Võimalikud rikked.



             Kui asud teostama hooldust või remonti ühenda pesur vooluvõrgust välja.

Võimalik rike Rikke põhjus     Rikke kõrvaldamine

Lüliti on sisse lülitatud aga 
pesur ei käivitu

Viga elektriühenduses
Termokaitse on rakendunud 

Kontrolli pinget
Lülita tagasi. Kui rakendub 
uuesti, võta ühendust 
müüjaga.

Püstolist ei tule vett. Viga veesüsteemis
Veefilter ummistunud
Veekraan kinni 
Pesuainereziim lülitatud sisse 

Kontrolli süsteemi 
Puhasta filter 
Ava kraan
Lülita ümber 

Pump käib aga survet ei 
ole

Veefilter ummistunud
Viga veesüsteemis
Rõhuregulaator on keeratud 
minimaalse asendisse
Pesuainereziim lülitatud sisse 

Puhasta filter 
Kontrolli süsteemi 
Reguleeri ümber 
.
Lülita reziim ümber 

Päästik on lahti ning surve 
tõuseb ja langeb

Püstoli düüs on ummistunud 
või vigane
Mittesobiv otsik

Puhasta või konsulteeri 
müüjaga
Kontrolli 

Termostaat on lülitatud 
vajalikule temperatuurile, 
kuid küte boileris ei sütti

Puudub kütus 
.
Küttefilter ummistunud
Muuda kolmefaasilistel 
mudelitel pumba 
pöörlemissuunda

Veendu et süsteemis ei oleks 
vett ja täida küttega
Vaheta filter 
Võta ühendust müüjaga

Vesi ei ole piisavalt kuum Termostaadi reguleering
Filtrid ummistunud
Boiler katlakivi täis

Kontrolli reguleeringut
Puhasta küttefiltrid
Võta ühendust müüjaga

Korstnast tuleb liiga palju 
suitsu

Kütet vähe või otsas
Ebaühtlane põlemine
Mustus või vesi kütuses

Täida paak
Puhasta küttefiltrid
Tühjenda küttepaak ja pese 
läbi, puhasta ka küttefiltrid

Pesuaine puudulikkus Pesuaine kraan kinni
Pesuainet pole paagis
Püstolil  reziim sisse lülitamata
Torud boileris ummistunud

Keera lahti
Täida paak
Lülita reziim sisse 
Võta ühendust müüjaga


