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Pesur on ette nähtud masinate, seadmete, autode, ehitiste ja pindade pesemiseks mida võib pesta kõrgsurveveega. Pesuri 
töösurve on vahemikus 25 - 215 bar.

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.

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

Üldine meelespea  paigalduseks ja kasutuseks

Pesuriga töötades tuleb meeles pidada järgmist:

Pesurit ei tohi hoida  kohas kus on võimalik vee sattumine elektrimootorisse ja  elektroonika plokki.
Kõrgsurvepesurit ei tohi kasutada alaealised lapsed, ega usaldada pesurit töövõimetutele isikutele (nt.alkoholijoobes isikud).
Kasuta ainult originaalvaruosi, see tagab turvalise ja probleemideta töö.
Kõrgsurvevoolikul ei tohi olla mingisuguseid vigastusi. Nende ilmnemisel  vaheta voolik koheselt.
Voolikud, ühendused ja lisaseadmed omavad väga suurt tähtsust pesuri turvalise töö tagamisel. Kasuta ainult originaalvaruosi mis 
on vabrikus hoolikalt testitud.
Ära kasuta pesurit kui pesutsooni jäävad kõrvalised isikud ja loomad.
Kõrgsurvejuga kujutab endast potentsiaalset ohtu kui seda valesti kasutada. Ära kunagi suuna pesupüstolit inimestele, loomadele 
ja pesurile endale.
Kui alustad pesuri hooldust või puhastamist, ühenda pesur alati elektrivõrgust välja.
Perioodiliselt, kord aastas lase kontrollida pesuri turvasüsteeme müüja poolt.
Kui on ilmnenud elektrikaabli rike, pöördu kohe müüja poole. Vigastatud elektrikaabliga ei tohi pesurit kasutada. Samuti ei tohi 
ise hakata kaablit vahetama.
Ära suuna pesurit teistele inimestele eesmärgiga pesta nende või enda riideid.
Juhul kui on ilmnenud rikked või pesur ei tööta normaalselt, katkesta töö, ühenda lahti elektri- ja veesüsteem ning võta kohe 
ühendust müüjaga. 

PAAGI TÄITMINE PESUAINEGA

Lahjenda pesuaine vastavalt pesuaine kasutusjuhendile. Täida pesuainepaak lahjendatud pesuainega. Peale kemikaalida kasutamist 
tuleb pesuaine süsteem läbi pesta puhta veega.

PESURI KASUTUSELE VÕTMINE

VEESÜSTEEMIGA ÜHENDAMINE

Ühenda veevooliku üks ots külmaveekraaniga ja teine ots pesuriga. Jälgi, et voolik oleks piisava läbimõõduga, tagamaks pesurile 
veehulga mis on suurem või vähemaltvõrdne pesuri tootlikusega. Veesurve trassis peab olema vahemikus 2-8 bar. Vee 
temperatuu ei tohi ületada 60 kraadi. Ühenda kõrgsurve voolik pesuri ja pesupüstoliga.

NB! Pesuri normaalsekstööks on vajalik puhas,filtreeritud vesi. Puhtamata,  liivane ja 
korrodeerivaid aineid sisaldav vesi tekitab pesurile mitmesugust pöördumatut kahju.

ELEKTRISÜSTEEMIGA ÜHENDAMINE
Elektriühendusi tohib teostada vaid kvalifitseeritud tehnik, kes jälgib, et pesuri jaoks oleks tagatud tööks vajalik toitepinge ja et 
elektrisüsteem vastaks pesuri poolt tarbitavale voolule.



PESURI KASUTAMINE

Pesuri käivitamine

1. Ava veekraan.
2. Lülita sisse vool pealülitist, mille külge pesur on ühendatud.
3.Lülita sisse pesur lülitist.
4.Vajuta pesupüstoli päästikule ja alusta pesemist.

NB! Et kõrvaldada  veesüsteemist õhk, mis võib häirida pesuri tööd, lase pesuril käia 
mõni sekund ilma pesupüstolita.

Pesuri seiskamine

1.Peale kemikaalide kasutamist veendu, et pesuaine süsteemi ei jääks kemikaale. Selleks loputa süsteem puhta veega.
2. Seiska pesur, keerates lüliti asendisse 0
3. Lase süsteemist välja rõhk, vajutades püstoli päästikule.
4. Lülita välja pealüliti, mille külge pesur on ühendatud.
5. Keera kinni veekraan.

Pesupüstoli reguleerimine.

Reguleerimine toimub püstoli otsast, düüsi juurest, keerates seda päri- või vastupäeva.

Surve reguleerimine.

Töösurve reguleerimine on kasutatav ainult neil mudelitel, millel on olemas pumba väljundis surveregulaator. Keerates nupust 
päripäeva, surve suureneb, keerates vastupäeva, surve väheneb.

Pesuvahendi kasutamine.

Valmistage ette pesulahus, lahjendades seda  veega vajalikus vahekorras. Käivitage pesur, lülitage püstolilt sisse pesuaine reziim 
ja töödelgepestavat pinda üles-alla kuni pestav pind on kaetud pesuainega. Laske ainel toimida mõni minut, kuid mitte kuivada 
ja peske seejärel mustus maha kasutades tavalist tööreziimi. Peale pesuaine kasutamist ärge unustage pesta pesuainesüsteem 
puhta veega üle.

Hooldus.

Pesuri kasutaja võib kõiki hooldusega seotud töid, mis on toodud käesolevas juhendis. Kõik teised tööd on tavakasutajale 
keelatud.
Ühenda pesur elektrivõrgust lahti kui hakkad teostama hooldust. Peale hooldust, enne kui ühendad pesuri elektrivõrku, veendu et 
kõik ühendused, nii elektri- kui ka mehhaanilised, oleksid korralikult kinnitatud.

Hoidu külmumise eest.

Pesurit ei tohi jätta külma kätte. Kui pesurit talve ajal ei kasutata, tulem tema veesüsteem täita antifriisiga, vältimaks 
külmakahjustust.

Antifriisi kasutamine.

1. Keera kinni sissetulev veesüsteem, ühenda see pesuri küljest lahti ja lase pesuril käia kuni vesi on süsteemist väljunud.
2. Lülita pesur välja, ühenda pistikust lahti.



3. Valmista ette anum antifriisi seguga.
4. Ühenda pesur vooluvõrku ja lülita vool sisse.
5. Käivita pesur. Lase käia niikaua kuni püstolist hakkab tulema antifriisi.
6. Täida antifriisiga ka pesuaine süsteem.
7. Lülita pesur välja.

Õlitaseme kontroll ja õlivahetus.

Aeg ajalt kontrolli õlitaset. Selleks on kõrgsurvepumbal märkega aken ja on ka kontrollvarras õlikorgil. Kui õli on piimja värvi, 
võta kohe ühendust müüjaga. Esimene õlivahetus tee 50 töötunni möödudes, edaspidi peale iga 500 töötundi.
Õlivahetuseks:
1. Lase õli välja korgist, mis asub pumba alaservas.
2. Kruvi ära õlikork.
3. Lase välja õli.
4. Paigalda väljalaskeavale kork tagasi. Täida pump uue õliga. Kontrolli õlitaset aknast.

Veefiltri puhastamine.

Kontrolli ja puhasta aegajalt veefiltrit. Veefilter asub pesuri veesissevõtu torus. Hoia filtrit puhtana.

Pesupihusti vahetamine.

Kõrgsurvepesuri püstoli düüsi peab kulumise tõttu aeg-ajalt vahetama. Kulumise põhjustab töösurve ja sellega ka tootlikuse 
languse. Düüsi vahetamiseks võta ühendustpesuri müüjaga. 

Hooldustabel.

Kontrolli elektrikaabli, voolikute ja kõrgsurvesüsteemi ühendusi iga kord kui hakkad kasutama pesurit.

Esimene õlivahetus peale 50 töötundi
Järgmised õlivahetused peale iga 500 töötundi
Veefiltri puhastamine peale iga 50 töötundi

Võimalikud rikked.

Võimalik rike. Rikke põhjus.             Rikke kõrvaldamine

Lüliti on sisse lülitatud,       Viga elektriühenduses.             Kontrolli pinget.
aga pesur ei käivitu.       Termokaitse rakendunud.             Lülita tagasi.

            Kui rakendub uuesti,
            võta ühendust 
            müüjaga.

Püstolist ei tule vett.       Viga veesüsteemis.             Kontrolli süsteemi.
      Veefilter ummistunud.             Puhasta filter.
      Veekraan kinni.             Ava kraan.

Pump käib,       Veefilter ummistunud.                               Puhasta filter. 
aga survet ei ole.

                                Rõhuregulaator on keeratud            Lülita ümber. 
      minimaalse peale.
      Viga veesüsteemis.            Kontrolli süsteemi.
      Pesuaine reziim sisselülitatud.            Lülita reziim ümber.

Päästik on lahti ning       Püstoli düüs on ummistunud.           Puhasta või konsulteeri 
surve tõuseb ja langeb.            müüjaga.

      Mittesobiv otsik.            Kontrolli.



Pesuainet ei tule.       Pesuaine kraan kinni.            Keera lahti.
      Pesuainet pole paagis.            Täida paak.
      Püstolil reziim sisse lülitamata.            Lülita reziim sisse.
      


