ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВОДОСТРУЙКИ

CIMEX WASH 150/200/250

ПРОФЕСИОНАЛНИ
ВОДОСТРУЙКИ
WASH 150
WASH 200
WASH 250

ПРИЛОЖЕНИЕ
Професионални водоструйки CIMEX WASH
– монофазни или трифазни, с работно
налягане до 250 бара и воден дебит до 900 л./
ч.
Подходящи за употреба във всички сфери
на строителството, транспотра, земеделието и
селското стопанство.

Комбинацията от добър голям воден дебит
и високо налягане, позволяват машините да се
използват за почистване на камиони, верижна
техника, строителна механизация, автомобили,
сгради и др.
Водоструйките могат да работят с
пясъкоструйно устройство, като по този начин
могат да се почистват метални повърхности,
графити и фасади на сгради.
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1. ДРЪЖКА
2. РЕГУЛАТОР НАЛЯГАНЕ
3. МАНОМЕТЪР
4. ОТВОР ИЗХОДЯЩА ВОДА
5. ОТВОР ВХОДЯЩА ВОДА + ФИЛТЪР
6. ДЪРЖАЧ ЗА ЕЛ. КАБЕЛ
7. ON/OFF БУТОН
8. МАРКУЧ ЗА ВСМУКВАНЕ НА ПРЕПАРАТ
9. ВОДНА ДЮЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
10. ГУМИРАНА ВРЪЗКА
11. СТРУЙНИК
12. МАРКУЧ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
13. СПУСЪК ПИСТОЛЕТ
14. ПИСТОЛЕТ
15. ДИСПЛЕЙ ЗА НИВО НА МАСЛО
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел

WASH 150

WASH 200

WASH 250

Мощност

4 kW

4 kW

7,5 kW

Налягане

150 bar

200 bar

250 bar

Воден дебит

780 л. / час.

840 л. / час.

900 л. / час.

Обороти на двигателя

1380 об. / мин.

1440 об. / мин.

1380 об. / мин.

Дължина на маркуча

10 м.

10 м.

10 м.

Захранване

220 –230 V / 50 Hz

380 – 400 V / 50 Hz

380 – 400 V / 50 Hz

ВОДОСТРУЙКИ

5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
•
•

ПРОФЕСИОНАЛНА
ВОДОСТРУЙКА
ТРИФАЗНА

Защитните заземяващи връзки трябва да останат свързани, когато използвате машината, а захранването трябва да бъде
оборудвано с прекъсвач за течове.
Машината не може да се използва при дъжд и никога не трябва да се пръска вода върху машината.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Никога не докосвайте захранването с мокри ръце.
Никога не дърпайте захранващия кабел, за да преместите машината.
Никога не поставяйте електрическия кабел на пътя на машината.
Водата за използване трябва да е чиста, с нормална температура. Температурата трябва да бъде по-малко от 60 ° C и
налягането на входящата вода трябва да бъде по-ниско от 2 bar.
Никога не използвайте машината без да носите защитно облекло.
Никога не насочвайте пистолета към себе си или към други хора.
Уверете се, че има непрекъснато подаване на вода за машината, докато работи, тъй като могат да настъпят повреди на
някои части, ако тя работи без вода.
Никога не оставяйте машината да работи повече от 30 минути, когато пистолетът е изключен.
При дръпване на спусъка на пистолета ще има сила за отдръпване. Затова, моля хванете здраво. Дръжте се с две ръце и
не усуквайте маркуча за високо налягане.
Използвайте само некорозивен детергент без твърдост, чийто вискозитет е по-малък от 45 mm / s.
Водният поток от пистолета за високо налягане има известна потенциална опасност и не трябва да се насочва пряко към
хора, животни, машини и източник на енергия.
При нормални обстоятелства налягането на шайбата се задава от производителя. Моля, не го коригирайте сами.
Маркучът, съединителите и пистолетът за високо налягане са основни части на машината. Моля, използвайте само
оригиналните аксесоари от нашата марка, за да сте сигурни в безопасното използване на водоструйката.
Ако захранващия кабел или някои основни части на машината се повредят, като предпазното устройство, маркуча за
високо налягане и пистолета за високо налягане, моля незабавно изключете машината.
Ако има неизправност в електродвигателя или електрическия уред, уверете се, че ще бъде поправен от професионален
персонал, за да се избегне скрита опасност.
Шайбата за високо налягане не може да се използва от деца или нетренирани хора.
Поставете машината на сигурна и равна земя, докато я използвате. Операторът трябва да е запознат с принципа на
работа и структурата, трябва да знае метода на работа на всяка част и как аварийно да изключи машината при
необходимост. Моля, провеждайте редовно техническа поддръжка и незабавно отстранявайте проблемите.
Преди да извършите поддръжката, изключете захранването.
Преди да използвате машината, след като я оставите настрана за дълъг период, моля, завъртете колело на двигателя за
няколко пъти в изключено състояние.
Потребителят трябва да управлява машината в съответствие с това ръководство, в противен случай фирма CIMEX няма да
поеме отговорност за произшествие, причинено от неправилна работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Препарат с хлор или белина е забранен. Киселинният и корозивният препарат е забранен. Никога не използвайте запалим
или разяждащ препарат като алкохол, бензин и солна киселина. Водният поток от пистолета за високо налягане може да
повреди дъска, стъкло и боя, повърхността на машини, а също така може да унищожи ръба на предметите, както и цветя и
растения. Затова, моля, проверете водния поток, преди да стартирате пръскане на вода върху предметите.

ВОДОСТРУЙКИ

•
•
•
•
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРОФЕСИОНАЛНА
ВОДОСТРУЙКА
ТРИФАЗНА

НАЧИН НА РАБОТА

1.
След разопаковане.
Внимателно проверете всички компоненти според списъка на опаковката и проверете частите, за да видите дали са в
пълна окомплектовка и отлично състояние. Моля, незабавно информирайте търговеца, ако откриете щети, причинени по време
на транспортирането. Диаметърът на тръбата (маркуча) за входяща вода трябва да бъде най-малко ½ инча.
Машината има функция за автоматично засмукване. Предлагаме да се използва чиста вода, а дебитът и да не е по-нисък
от 15 литра на минута. Ако трябва да използвате течаща вода, тогава температурата и не може да надвишава 50о C.

3. Свързването на маркуча за изпускане на вода.
Свързване на щепсела на изпускателната тръба за високо налягане към маркуча. (Метод за свързване на бързата смяна.
Първо с лявата ръка преместете фиксиращия пръстен, след което с дясната дръпнете Quick-Chan щепсела. Освободете
фиксиращия пръстен, и накрая го преместете в позиция за включване.) Фиксирайте края на маркуча за високо налягане към
пистолета.
ДЮЗИ
Този пистолет има 4 вида накрайника на поток (Дюзи), както е показано: 0°, 15 °, 40 ° и химическа дюза.
•
Червен 0° накрайник
Тази дюза може да направи високо налягане, което се използва за сериозно почистване и голяма мръсотия.
•
Жълти 15о и бели 40о накрайници
Тези дюзи могат да направят потока за високо налягане същия като техните степени, и имат силна способност за
почистване. Използват се за почистване на битови и не толкова тежки замърсявания.
•
Черен химически накрайник
Този накрайник се използва за разпръскване на течни и полутечни препарати. Използвайки тази дюза, хидравличното
налягане е ниско и дебитът на водата е по-голям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване!
Уверете се, че дюзата е напълно поставена в QC гнездото и QC фиксиращият пръстен е напълно затворен (напред), преди
да натиснете спусъка на пистолета.
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2.
Подготовката преди експлоатацията.
Преди да започнете, проверете дали всички винтови гайки и болтове са затегнати.
Моля, добавете около 350 мл. двигателно масло в помпата. Маслото трябва да е SAE 15W-40 или 4-тактово двигателно
масло.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази водоструйка е оборудвана с А.С.С. (автоматична стоп система), която спира машината на определени
интервали. За да стартирате водоструйката е необходимо ключа да е на позиция “ON”; след това натиснете спусъка на
пистолета: Автоматичната Стоп Система ще стартира машината и ще я спре автоматично, когато освободите спусъка.
Препоръчително е да използвате скобата за блокиране на спусъка дори когато машината е спряна, за да избегнете
неумишлено стартиране.

ВОДОСТРУЙКИ

Ако дюзата се запуши с чужди материали, може да предизвика прекомерно налягане. Ако дюзата се запуши частично,
налягането на помпата ще пулсира неравномерно.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

ПРОФЕСИОНАЛНА
ВОДОСТРУЙКА
ТРИФАЗНА

Проверете дали волтажа на мрежата съответства на този на машината, показан на идентификационната табела. Вашата
електрическа система трябва да е изградена от квалифицирани техници, способни да работят в съответствие с изискванията и
действащите правила на територията на EC (заземяване, фази, диференциален прекъсвач и др.)
В случай на неизпълнение на едно от гореспоменатите правила, производителя не поема никаква отговорност за
персонала и не покрива гаранцията.
ДОЗИРАНЕ НА ПРЕПАРАТ

Напълнете резервоара / тубата с препарат (не е включена в оборудването) с препоръчителните продукти, подходящи за
тази машина.
ВНИМАНИЕ: Използвайте течни препарати. Не използвайте киселини или прекалено алкални продукти.
За безопасна употреба на опцията за препарат, не използвайте възпламеними химикали.

ПОДДРЪЖКА

ВАЖНО: Преди да правите каквото и да било по машината, изпуснете налягането, изключете от електричество и от
водното захранване.
•

ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА МАСЛОТО В ПОМПАТА
Проверявайте нивото на маслото периодично. Маслото трябва да се смени за първи път след 50 часа работа, и
последващи смени на всеки 500 работни часа. Препоръчва се масло SAE 20/30 –капацитет на маслото 750 гр. или 15W-40.
•

ПРОВЕРКА НА ВОДНИЯ ФИЛТЪР ЗА ВХОДЯЩАТА ВОДА
Периодично проверявайте и почиствайте водния филтър за входящата вода на входа на машината. Това е важно, за да се
предотврати замърсяване, което да доведе до повреди.
•

СМЯНА НА ДЮЗАТА
Сменете дюзата когато налягането падне под нормалните стойности.
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Регулируемата глава на струйника позволява да настройвате струята вода с ниско или с високо налягане. Избора и
настройката за ниско или високо налягане трябва да се извършва при затворен пистолет / неработещ/. Препаратът тръгва
автоматично и бива засмукван при настройка на струйника за ниско налягане.
Когато стартирате работата на машината с тази настройка, миксирането на препарат с вода става автоматично с водната
струя при ниско налягане.
При обратно завъртане се спира подаването на препарат и започва минаване и плакнене с вода под високо налягане.

•

•

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ
ВАЖНО: Внимавайте да не повредите електрическия кабел. Ако има повреден кабел незабавно го подменете, като се
обърнете към електрически специалист или оторизиран сервиз.

ВОДОСТРУЙКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОР
Ако мотора не работи добре, прекъсва, изчакайте 5-10 мин преди да го рестартирате. Ако все още проблема не може да
се отстрани, спрете да използвате машината и се свържете с оторизиран сервизен център.

ВОДОСТРУЙКИ
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ПРОФЕСИОНАЛНА
ВОДОСТРУЙКА
ТРИФАЗНА

ВОДОСТРУЙКИ
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ПРОФЕСИОНАЛНА
ВОДОСТРУЙКА
ТРИФАЗНА

София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
Пловдив, ул. Васил Левски № 212
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

ВОДОСТРУЙКИ

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

