
  
 / קרים לחץ מים חמיםב הפעלה ובטיחות למכונת שטיפההוראות 

 
 טרם תחילת עבודה יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה שבחוברת המצורפת. .1
בדוק תקינות מערכת החשמל במכונה ובהזנת החשמל )כבל תקע בודה תחילת הע טרם .2

 וכי הם תואמים לדרישות המכונה. ושקע(
 (.220V  /16A  /32Aחבר את המכונה לחשמל עפ"י התקע המתאים ) .3
וודא שאין נזילות ז אל המכשיר ואת החיבורים עצמם ובדוק את תקינות חיבורי המים מהבר .4

 וכי הם תואמים את דרישות המכונה.
 וודא כי צינור הלחץ והאקדח מחוברים למכשיר. .5
 חבר הזנת מים ישירה למכונה ופתח את ברז המים. .6
 במידה ועובדים עם מערכת חימום יש לבדוק ולמלא סולר במידת הצורך. .7
 מכונה.לחץ על לחצן הפעלת ה .8
באם יש בידך מכשיר שטיפה הכולל מערכת חימום, הפעל אותה וכוון את התרמוסטט  .9

 למעלות הרצויות לך.
 החזק את אקדח הלחץ והתחל בעבודה.  .10

 

 לעבוד עם מכונה ללא השגחה אין.  

 .אין להפעיל את המכונה באזורי סכנה או באזורים עם גזים / חומרים דליקים אחרים 

 סכנת  יש לדאוג שאזור הפעלת המכונה יהיה מאוורר -בהפעלת מכשיר עם מים חמים (
 .הרעלה(

  המכונה כוונה ללחץ עבודה התואם ליכולותיה, כל שינוי לחץ / הכנסת מערכת אחרת
 למכונה שנעשה ללא אישור המפיץ המורשה יפר את תנאי האחריות.

 שמליים / או המכונה עצמה.אין לכוון את אקדח הלחץ כלפי כל אדם/ מכשירים ח 

 יש לשמור על המכונה מפני נזקי מזג אויר קיצוניים ואין לעשות שימוש במכונה בזמן גשם 
 סופת רעמים וברקים. ו/או

 .אין לגעת / לכסות את פתח האגזוז באם קיים 

  ולקרר את המכונה "0למצב " התרמוסטטאת  יש לסובב עם המכונהבסיום העבודה ,
 .אביזריםמערכת החימום וה

  לכבות את מתג המכונה למצב  ישבסיום העבודהOFF  לחץ וללחוץ על האקדח לפריקה
  שנותר במשאבת הלחץ.

 חומרים שלא אושרו ע"י היצרן להכניס למכונה אין. 

 יייעודממיכל  למערכת החימום יש למלא אך ורק סולר נקי.  

 את מסגרת  מומלצים ע"י היצרן אסורים בהחלט! )ויבטלו השימוש בחלקי חילוף שאינם
 אחריות היצרן(.

  לא תינתן אחריות במקרה של עבודה שאינה נכונה / תפעול או טיפול שגוי / תיקון ע"י
 אדם/גורם שלא הוסמך לכך.

 

 
, סימן/ רעש לא סביר עשן מהדוד, מכונה לא תקינה כגון: נזילות מים,לעבוד עם  אין

 .או כל בעיה אחרת נורית לתקלה
 .ח לחץ או צינור לחץ קרוע ו/או נוזלוד עם אקדלעב אין

 .לטפל במכונה ע"י מי שלא הוסמך לכך אין
 

במקרה של תקלה או כל        08-9414477שאלה התקשר : 
 


