
Umývačka náradia – 80 litrov 

 

 

 

Návod na obsluhu 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. 
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1. Bezpečnostné pravidlá 

• Pred použitím skontrolujte či je zariadenie kompletné, v poriadku a či nedochádza 

k úniku oleja. 

• Zmeny zavedené výrobcom, ktoré spôsobujú zlepšenia môžu byť vykonané na zariadení 

bez akejkoľvek zmienky v príručke. 

• Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré je nefunkčné alebo poškodené! Obráťte sa na 

svojho distribútora alebo kvalifikovaného technika, ktorý prístroj skontroluje. 

• Pri práci vždy používajte ochranný odev, ochranné okuliare a rukavice, protišmykovú 

obuv, atď. 

• V blízkosti miesta práce sa nemôžu zdržiavať deti a neoprávnené osoby. 

• Pred každým použitím skontrolujte všetky diely zariadenia. 

• Poškodené diely musia byť nahradené identickými náhradnými dielmi. 

• Umývačku naplňte po vyznačenú hladinu. 

• Nepoužívajte čistiace prostriedky (plyny) s teplotou varu/vzplanutia nižšou ako 65 

stupňov Celzia. 

• Čistiace kvapaliny by mali byť použité na minerálnej báze alebo by mali byť biologicky 

odbúrateľné. 

• Používajte iba kvapaliny vhodné pre elektrické umývačky, iné môžu spôsobiť 

poškodenie zariadenia. 

• Umývačku používajte iba v dobre vetraných priestoroch. 

• Nepribližujte sa k miestu práce s ohňom alebo cigaretou. 

• Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vykurovacích telies, pecov, otvoreného ohňa alebo 

tam, kde sa môžu vytvoriť iskry. 

• V prípade, že prístroj začne horieť, nehýbte s ním. Kryt má ochranu tavenia. Za 

žiadnych okolností nemeňte kryt. 

• Zariadenie by malo byť uvedené zo siete 230V / 50Hz. 

2. Montáž 

• Po rozbalení krabice skontrolujte či je zariadenie kompletné. 

• Vyberte všetky časti zariadenia. 

• Položte na zem kartón aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a položte kryt na dno. 

• Skontrolujte, či je zariadenie uzatvorené. 
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• Najprv priskrutkujte ručne štyri nohy za pomoci dodávaných krížových skrutiek M6 x 

12 a matíc M6. 

• Následne namontujte policu medzi štyri nohy hladkou stranou nadol a zaskrutkujte 

ručne krížovými skrutkami M6 x 12 a maticami M6. 

• Všetky skrutky utiahnite pomocou kľúča a skrutkovača. 

• Vráťte prístroj na nohy. 

• Namontujte pracovnú nádrž (2) a pracovnú dosku (6). 

• Do bočného otvoru vložte a namontujte čerpadlo. 

• Nalejte správne množstvo kvapaliny. 

• Pripojte zariadenie k sieti 230V/50Hz. 

• Zapnite a spusťte čerpadlo. Kvapalina sa musí dostať cez ohybnú trubicu. 

3. Riešenie problémov 

Jediná chyba, ktorá sa môže objaviť počas užívania umývačky je znižovanie prietoku čistiacej 

tekutiny v priebehu času. Postup čistenia znečistených dielov je nasledovný: 

• Skontrolujte, či kontrolka zapnutia čerpadla svieti. 

• Vypnite čerpadlo a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 

• Odpojte ohybné hadice od čerpadla. 

• Odskrutkujte tri skrutky späť z prednej časti skrine čerpadla a odstráňte všetky nečistoty 

nachádzajúce sa pod krytom. 

• Všetko v opačnom poradí zmontujte naspäť. 

4. Likvidácia zariadenia 

S likvidáciou zariadenia sa obráťte na miestneho distribútora alebo dovozcu zariadenia alebo 

na najbližší výkup šrotu.  

5. Technické parametre 

Objem umývačky 80 L 

Objem tekutiny 50 L 

Vnútorné rozmery umývačky 

Dĺžka x šírka x výška 
759 mm x 527 mm x 274 mm 

Celkové rozmery 

Dĺžka x šírka x výška 
781 mm x 540 mm x 908 mm 
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Hmotnosť 28 kg 

Napájacia sieť 220-240V / 50 Hz 

5.1 Schéma 

 

6. Nákres 
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7. Zoznam dielov 

 

Číslo 

dielu 
Popis 

Počet 

ks 

Číslo 

dielu 
Popis 

Počet 

ks 

1 Kryt 1 21 Sitko 1 

2 Pracovná nádrž 1 22 Vypínač 1 

3 Ochrana 4 23 Kryt vypínača 1 
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4 Skrutka 4 24 Ohybná hadica 1 

5 Bezpečnostná poistka 1 25 Úchyt na hadicu 1 

6 Pracovná doska 1 26 Obal čerpadla 1 

7 Príslušná nádrž 1 27 Zadný kryt čerpadla 1 

8 Bezpečnostná podložka 24 28 Ochranný filter 1 

9 Matica 24 29 Predný kryt obalu 1 

10 Tesniaci krúžok 1 30 Koleno 1 

11 Skrutka pre vypúšťanie 1 31 Plastová podložka 1 

12 Polica 1 32 Elastický úchyt 1 

13 Noha 4 33 Otočný gombík 1 

14 Skrutka 24 34 Filter 1 

15 Matica 5 35 Tesniaci krúžok 1 

16 Bezpečnostná podložka 5 36 Vrtuľa čerpadla 1 

17 Skrutka 5 37 Podložka 2 

18 Odvetrávanie sania 2 38 Tesniaci krúžok 1 

19 Napájanie s konektorom 1 39 Úchyt vrtule 1 

20 Obal 1    
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