Cura-painepesuri
PP-5175 ja PP-13250

GC-SARJA – SUORAVETO

GC-SARJA – SUORAVETO

Pesurin osat Cura PP-5175 mallille

i

Alla on yläkuvanto painepesurista. Numeroidut osat on verrattavissa Aloitus-proseduurin
vaiheissa käytettäviin numeroihin.

i
1

7

Pistooli jatkovarrella
Suuttimet

Aloitusopas Cura PP-5175 mallille
Jokainen alla listattu vaihe on numeroitu, jotta sen toiminnon tarkka paikka löytyisi
painepesurista.

Tarkista moottoriöljy
(SAE 10–30 W).
Öljyn tason tulisi olla
luettavissa mittatikussa
kahden merkin välissä.

2

Tarkista pumpun öljy
(SAE 30 W mineraaliöljy).
Öljyn tason tulisi olla
puolivälissä tai hivenen
alapuolella öljysilmää.

Korkeapaineletku

3

Kemikaaliinjektori

5
Paineensäädin

4 Korkepaineletkun
pikaliitin

2
5

Veden
sisäänmeno-liitin

8

3

Öljysilmä
2

Ryyppy

1

Pumppuöljy*

Moottoriöljy

9

Varmista että veden
sisääntulossa oleva
suodatin on puhdas. Liitä
veden syöttöletku pumpun
letkuliittimeen ja avaa
vedentulo vesipisteestä.
Paina liipasinta
pistoolissa, jotta pesurista
saadaan ilma pois (paina
niin kauan että vesi virtaa
suuttimesta tasaisena
virtana).
Käännä kaasuvipu
(ylöspäin) FAST-asentoon.

Polttoaine

9

Kaasu

10
6

Pesusuuttimen
pikaliitin

Käynnistyskahva

Huomio! Moottori-pumppuyhdistelmän asennussuunta saattaa vaihdella pesurimallista riippuen.

2

7

Täytä polttoainetankki
vain lyijyttömällä
95E-bensiinillä.

11

Anna moottorin lämmetä
20 sekunnin ajan ja
sen jälkeen paina
ryyppy OFF-asentoon
(sisäänpäin).

4

6

8

10

Liitä korkeapaineletku
pikaliittimen ulostuloon
pumpussa.

Liitä suutin pistoolin
jatkovarren päähän.

Vedä ryyppyn säädin
(ulospäin) ON-asentoon.

Vedä käynnistyskahvasta
käynnistääksesi
moottorin.

ÄLÄ KOSKAAN anna moottorin käydä
pidempään kuin 2 minuuttia ilman että
avaat veden virtauksen painamalla
pesupistoolin liipaisinta.

3

GX-SARJA – SUORAVETO

GX-SARJA – SUORAVETO

Pesurin osat Cura PP-13250 mallille

i

Alla on yläkuvanto painepesurista. Numeroidut osat on verrattavissa Aloitus-proseduurin
vaiheissa käytettäviin numeroihin.

i
1

3

Korkeapaineletkun
pikaliitin

4

5

Korkeapaineletku

Ryyppy

9

8

Pistooli ja
jatkovarsi

Bensahana

5

Kaasu
11

7

2

Käynnistyskahva

Pesusuuttimen pikaliitin

10

7

Veden sisäänmenoliitin

6
9

Täytä polttoainetankki
vain lyijyttömällä
95E-bensiinillä.

2

4

Liitä korkeapaineletku
pistoolin pohjaan
pikaliittimillä.

6

Liitä suutin pistoolin
jatkovarren päähän.

8

Pumppuöljy

2

Öljysilmä

1

Moottoriöljy

ON/OFF Katkaisija

9

11
Huomio! Moottori-pumppuyhdistelmän asennussuunta saattaa vaihdella pesurimallista riippuen.

4

Tarkista moottoriöljy
(SAE 10–30 W).
Öljyn tason tulisi olla
luettavissa mittatikussa
kahden merkin välissä.

Kemikaali-injektori
Paineensäädin

9

Jokainen alla listattu vaihe on numeroitu, jotta sen toiminnon tarkka paikka löytyisi
painepesurista.

Tarkista pumpun öljy
(SAE 30 W mineraaliöljy).
Öljyn tason tulisi olla
puolivälissä tai hivenen
alapuolella öljysilmää.

Liitä korkeapaineletku
pikaliittimen ulostuloon
pumpussa.

Suuttimet

Polttoainetankki

3

Aloitusopas Cura PP-13250 mallille

A) Siirrä kaasusäädin
(ylöspäin) FASTasentoon
B) Siirrä bensahana
ON-asentoon.
C) Siirrä ryyppy
ON-asentoon.
Vedä käynnistyskahvasta
käynnistääksesi
moottorin.

10

12

Varmista että veden
sisääntulossa oleva
suodatin on puhdas. Liitä
veden syöttöletku pumpun
letkuliittimeen ja avaa
vedentulo vesipisteestä.
Paina liipasinta pistoolissa,
jotta pesurista saadaan
ilma pois (paina niin kauan
että vesi virtaa suuttimesta
tasaisena virtana).

Käännä ON/OFF vipu ONasentoon.

Anna moottorin lämmetä
20 sekunnin ajan ja sen
jälkeen paina ryyppy
asentoon OFF-asentoon.

5



i
i

ENNEN KUIN ALOITAT
Onnittelut uuden Cura-painepesurin hankinnasta.
Ennen kuin aloitat painepesurin käytön, lue ja ymmärrä kaikki käyttöoppaan ohjeet.
Tämä käyttöopas kertoo kuinka käyttää korkeapainepesurilaitetta. Varmista, että kaikki
jotka käyttävät, huoltavat tai korjaavat painepesuria ovat lukeneet tämän käyttöoppaan.
Varoitukset ja huomautukset tulee olla ymmärretty.

i
0°

NESTEIDEN TEKNISET TIEDOT
Polttoaine
Moottoriöljy
Pumppuöljy

Vain lyijytön bensiini 95E
SAE 10-30W
SAE 30W Mineraaliöljy

40°

Käyttötoiminnot Cura-painepesureille

Suuttimien käyttö
Valitse oikea suutin pestävän kohteen mukaan. Alla on muutamia esimerkki suuttimia ja
niiden käyttökohteet.

Kapea ja tehokas
vesisuihku. Käytetään
vaikeasti poistettavien
tahrojen poistoon.

15°

soaper

Pesusuutinta käytetään
pesuaineen levitykseen.
Tämä on ainoa suutin
jota voidaan käyttää
pesuaineiden kanssa.

Levein suutin isojen
pintojen nopeaan
puhdistamiseen.

Varmista että olet toiminut Aloitus-oppaan ohjeiden mukaisesti ennen kuin alat käyttää
pesuria alla olevien ohjeiden mukaan.

1

Pidä pistoolista ja
jatkovarresta kiinni molemilla
käsillä. Pidä pesusuutinta
20–60 cm etäisyydellä
pestävästä pinnasta.

2

Paina pistoolin liipasinta
ruiskuttaaksesi.

i
1

Käytetään tarkkaan
puhdistukseen 15°
vesisuihkulla.

Kemikaali-injektorin käyttö
Kemikaali-injektoria käytetään yhdessä Pesusuuttimen ja pesuaineen kanssa.

Liitä pesusuutin
jatkovarren päähän.

2

Pudota pesuletku + sihti
pesuainesäiliöön.

VAROITUS
ÄLÄ KOSKAAN anna moottorin käydä pidempään kuin 2 minuuttia ilman että avaat veden
virtauksen painamalla pesupistoolin liipaisinta. Jos painepesuri käy tyhjäkäynnillä yli 2 minuuttia
voi painepesurin pumppuosa viottua ylikuumenemisen takia. Jos on tarve lopettaa painepeseminen
yli 2 minuutiksi – sammuta moottori. (Katso OPAS PESURIN SAMMUTTAMISEKSI).

3

Ruiskuta normaalisti.

Pesupaine on huomattavan alhainen tällä toiminnolla. Pesuaineen imu on mahdollista
vain jos veden virtaus on suuri ja paine pieni.

6

7

OFF

1

Opas pesurin sammuttamiseksi

Painepesurin talvisäilytys

Noudata alla olevia vaiheita ja varmistu, että seuraat tarkasti alla olevia ohjeita.
Vaiheet sisäistyy useamman käyttökerran jälkeen.

Painepesurin jäätyminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita korkeapainepumppuun.
Välttääksesi jäätymisvauriot seuraa alla olevia vaiheita (jäätymisvahingot eivät kuuluu
takuun piiriin).

Seuraa alapuolella olevia vaiheita ja huomio kumpi Cura-painepesurimalli on käytössä:

Cura PP-5175
Siirrä kaasuvipu (YLÖS)
“STOP” asentoon.

2

4

Cura PP-13250

Cura PP-13250

Siirrä kaasuvipu
(OIKEALLA) “SLOW”
asentoon.

Käännä ON/OFF kytkin
asentoon “OFF”.

Sulje vesipiste.

Irroita veden syöttöletku
pumpun letkuliittimestä.

1

Varmista että painepesuri on sammutettu, vedensyöttö on kiinni ja laitteiston paine poistettu.

2

Tarvitset 4 litraa myrkytöntä jäätymisenestoainetta. Esim. tuotenumero: 517385490042

3

Irroita korkeapaineletku, pistooli ja jatkovarsi. Liitä 1,2 metriä pitkä puutarhaletku painepesurin veden sisääntuloon.
Käyttäen suppiloa täytä puutarhaletku jäätymisenestoaineella ja pidä letku painepesuria korkeammalla. Käännä
moottorin ON/OFF katkaisija “OFF/STOP” asentoon. Vedä käynnistyskahvasta useasti kunnes jäätymisenestoainetta
tulee ulos korkeapaineletkun pikaliittimestä (n. 5–20 kertaa). Irroita 1,2 metriä pitkä puutarhaletku painepesurista.

4

Jos mahdollista, varastoi pistooli, jatkovarsi ja korkeapaineletku lämpimissä sisätiloissa. Varmista, että kaikki vesi
on poistunut pistoolista, jatkovarresta ja korkeapaineletkusta. Polttoainesäiliössä oleva bensiini tulee poistaa tai
käyttää polttoaineen lisäainetta joka estää bensiinin vanhemisen. Kun polttoainesäiliö täytetään uudelleen, käytä
tuoretta bensiiniä.

5

Kun otat pesurin uudelleen käyttöön, liitä veden syöttöletku painepesuriin, liitä korkeapaineletku painepesuriin,
avaa vesipisteen vedensyöttö ja paina liipasimesta kunnes vesi virtaa painepesurin/pistoolin läpi (älä vielä
käynnistä moottoria). Kun veden virtaus on tasainen, olet valmis käyttämään painepesuria.

Ongelmanratkaisu

3

5

Paina pistoolin liipasinta
paineen poistamiseksi
laitteistosta.

Irroita korkeapaineletku
pumpun pikaliittimestä.

Painepesurisi on nyt Sammutettu. Katso “Painepesurin Talvisäilytys” jos aiot varastoida
painepesuriasi kylmissä tiloissa.

1

Onko moottori ja polttoainehana asennossa “ON”?

2

3

Pumpun öljysilmästä tulisi tarkistaa öljynmäärä ja se
tulisi vaihtaa tarvittaessa. Pumpussa on käytettävä
SAE 30W mineraaliöljyä.

4

Onko vesipisteen hana auki?

Tarkista öljyn ja polttoaineen määrä moottorissa.

Älä täytä enempää kuin öljysilmän puoliväliin.

5

Tarkista ryypyn ja kaasun säätövivut.

6

Onko pistoolissa oikea suutin
Onko suutin tukkeutunut?

7

Vain musta suutin on pesuainetta varten.

8

Onko veden sisääntulo tukkeutunut?

9

Paina pistoolin liipasinta kun yrität käynnistää
moottoria.

10

Tarkista jatkovarren ja pikaliitimien O-renkaat.

11

Sammutta moottori joka käytön jälkeen. Moottori ei saa jäädä käymään tyhjäkäynnille ilman käyttöä (pistoolin
liipasimen painamista) yli 2 minuutin ajaksi sillä pumppu voi ylikuumentua.

12

Tarkista kaasuvivun asento ja varmista että ilmansuodatin ja sytytintulppa ovat puhtaat.

Lisätietoa: www.rtv.fi
Ennen paketointia ja kuljetusta, painepesuri on laaduntarkkailussa testattu. Siitä johtuen,
moottorissa/polttoainesäiliössä voi olla bensiiniä. Moottoriin ja pumppuun on täytetty
oikeat määrät öljyä. Ne tulisi kuitenkin tarkistaa ennen käyttöönottoa.

8

9

i
i

Sisäänajon aikana
Ensimmäisen 50 tunnin tai ensimmäisen käyttökauden jälkeen, vaihda pumpun ja
moottorin öljy.

!

• Painepesuria saa käyttää vain laitteen tunteva käyttäjä
• Painepesuri tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle vesipistettä. Suosittelemme enintään 15 m puutarhaletkua.
Puutarhaletkun sisämitan tulisi olla vähintään 12 mm.
• Sijoita painepesuri tukevalle ja tasaiselle alustalle, jolloin moottori ja pumppuosa voideltuvat öljyllä riittävästi.
Vältä alueita joihin vesi voi lätäköityä. Lätäköityneillä paikoilla on suuri onnettumuusvaara koska kävelyalueen
pinta on liukas.
• Sijoita painepesuri alueelle, jossa on kunnon ilmanvaihto, ja pois herkästi palavien materiaalien ja kaasujen
läheisyydestä. Pidä painepesuri riittävän kaukana palavista materiaaleista.
• Sijoita painepesuri siten, että käyttäjän on helppo käyttää ja säätää painepesuria.
• Sijoita painepesuri siten, että se on suojattuna ulkoisilta vahingoilta.
• Välttääksesi vahinkoja ja letkun liialista kulumista, sijoita painepesuri siten ettei letkut ole liikennöitävillä alueilla.

Tarkista pumpun ja moottorin öljy ennen käyttöä
Polttoaine
Moottoriöljy
Pumpun öljy

lyijytön bensiini
SAE 10–30 W
SAE 30W Mineraaliöljy

Vaihda pumpun/moottorin öljy 300 tunnin välein tai tarvittaessa.

i

Pumppuöljyn vaihto
Avaa kiintoavaimella/kuusiokolo-avaimella öljytulppa pumpun pohjasta ja
valuta öljy jäteastiaan. Täytä pumppu SAE 30 W mineraaliöljyllä pumpun
päällä olevan täyttöaukon kautta kunnes öljynmäärä on öljysilmän
puolivälissä.

i

!

Moottoriöljyn vaihto

Moottorin huolto
Tarkista silmämääräisesti
sytytystulpan ja
ilmansuodattimen kunto.
Vaihda tarvittaessa.

i

Sytytystulppa,
joka tarvitsee
vaihtaa

Uusi
sytytystulppa

Veden sisääntulon sihti
Ennen käyttöä tarkista sihti silmämääräisesti, puhdista tai vaihda se, jos
sihti on rikki tai hävinnyt. Älä käytä pesuria ilman sihtiä.

i

10

Vuodot
Jos huomaat vesivuotoja, tarkista liittimien O-renkaat ja vaihda, jos ne ovat
hävinneet tai rikkoutuneet.

Polttomoottorin varotoimenpiteet
Tulipalo tai räjähdys voivat olla seurauksena, jos seuraavia ohjeita ei oteta huomioon:
• ÄLÄ täytä polttoainetankkia kun moottori on käynnissä. Anna moottorin jäähtyä 2 minuuttia enne kuin aloitat
tankkaamisen.
• ÄLÄ käytä moottoria jos ilmassa on bensiinin tuoksu tai jos on olemassa muu vaarallinen räjähdysvaara.
• Jos BENSIINIÄ ROISKAHTAA, siirrä painepesuri pois roikahdus alueelta ja varo tekemästä minkäänlaista kipinää
kunnes bensiini on haitunut pois.
• ÄLÄ säilytä, roiski, tai käytä bensiiniä avotulen lähellä tai sellaisten laitteiden kuin hella, öljypoltin,
vedenlämmitin tai muu sellainen laite joka voi kipinöidä.
• TANKKAA MIELUITEN ULKOTILASsA, tai hyvin ilmastoidulla alueella VAIN LYIJYTTÖMÄLLÄ BENSIINILLÄ.
• ÄLÄ käytä moottoria ilman äänenvaimenninta. Käytettäessä ilman äänenvaimenninta tai rikkinäisellä
vaimentimella, seurauksena on äänenvoimakkuuden kasvu. Tarkista äänenvaimennin säännöllisesti ja vaihda se
tarvittaessa.
• ÄLÄ käytä moottoria alueella, joka on syttymisherkkä (esim. kuivunut ruoho) ilman äänenvaimentimeen liitettyä
kipinävahtia.
• ÄLÄ käytä moottoria jos ilmansuodatin tai sen kansi on pois paikaltaan.
• ÄLÄ tukehduta kaasutinta sammuttaaksesi moottoria.
• ÄLÄ MUUTA ESIASETETTUJA KAASUTTIMEN TYHJÄKÄYNNIN JOUSIA, MUITA KAASUTTIMEN OSIA JOTKA
VOIVAT MUUTTAA TAI KASVATTAA MOOTTORIN KIERROSNOPEUTTA.
• ÄLÄ muuta moottorin valmistajan esiasetettua kierrosnopeutta.
• VAROITUS - ÄLÄ KÄYTÄ MOOTTORIA YLIKIERROKSILLA. Moottorin käyttö ylikierroksilla voi lisätä
onnettomuuden vaaraa käyttäjälle.
• ÄLÄ KOSKETA kuumaa äänenvaimenninta, sylinterilohkoa, jäähdytysrivoja sillä ne voivat aiheuttaa palovamman.
• VÄLTTÄÄKSESI KÄSI- TAI KÄSIVARREN LOUKKANTUMISEN, vedä käynnistyskahvaa nopeasti jottei tule
takapotkua.
• LUE MOOTTORIN KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN SUORITAT HUOLTOA MOOTTORILLE.

HONDA GC/GX MOOTTORI
Irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy jäteastiaan. Täytä moottori 10 W
30 moottoriöljyllä täyttökorkin/öljytikun kautta siten, että öljypinta on
mittatikun merkkien välissä.

i

Käyttöpaikkavaroitukset

!

Pumpun varotoimenpiteet
• ÄLÄ KOSKAAN anna moottorin käydä enempään kuin 2 minuuttia ilman että avaat veden virtaamisen painamalla
pesupistoolin liipasinta. (Jos moottori käy yli 2 minuuttia ilman veden virtaamista on vaarana vedenlämpötilan
nousu liian korkeaksi pumppuosassa jolloin se voi vaurioitua. Tällainen käyttäjävirheesta johtuva vaurio ei kuulu
takuun piiriin)
• ÄLÄ KOSKAAN käytä moottoria jos painepesuria ei ole kytketty vesipisteeseen. Tämä aiheutaa kavitaatiota ja
tällainen käyttäjävirheestä johtuva vaurio ei kuulu takuun piiriin.
• ÄLÄ KOSKAAN pumppaa happoja tai erittäin emäksisiä(esim lipeä) aineita pumpun läpi.
• ÄLÄ KOSKAAN käytä kemikaaleja tai pesuaineita, jotka ei ole yhteensopivia Buna-N kumille ja PVC tai neopreeni
letkuille.(Käytä aina sitrusperäisiä pesuaineita.)
• ÄLÄ KOSKAAN käytä pesurissa vettä, jonka lämpötila on yli 55°C.
• Tarkista vuodot. Kiristä liittimet, jos se on tarpeen.
• Tarkista liittimien o-renkaat.

11

Yleiset takuuehdot
1

2

3

4

Toimittaja antaa toimittamilleen uusille laitteille näiden takuuehtojen mukaisen takuun, joka koskee
materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kuitenkaan koske kohdassa 6 erikseen mainittavia asioita.
Takuuaika alkaa laitteen toimituksesta. Asennusta vaativien laitteiden kohdalla takuu alkaa asennuksen tai
erikseen sovitun vastaanotto-tarkastuksen tapahduttua.
Takuuajan alkaminen ei kuitenkaan näiden viivästyessä
siirry yli kahta (2) kuukautta toimituspäivästä. Takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta, ellei erikseen ole
toisin ilmoitettu. Tällöin laitetta edellytetään käytettävän yksivuorotöissä. Poikkeavat takuuajat ja -ehdot
tulee merkitä kauppasopimukseen ollakseen päteviä.
Toimittaja antaa tekemälleen korjaustyölle ja siinä käyttämilleen varaosille kolmen (3) kuukauden takuun alkaen
työn luovutuksesta.
Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuun aikana todetun ja sen piiriin kuuluvan vian korjaus normaalina
työaikana toimittajan huolto-korjaamossa, toimittajan
valtuuttamassa huolto-liikkeessä tai muussa toimittajan
osoittamassa paikassa.
Takuukorjauksen toimitusehto on vapaasti toimittajan tai
valtuutetun huoltoliikkeen varastossa ilman kuljetuspakkausta. Jos korjaus on sovittu suoritettavaksi muualla
kuin toimittajan tai valtuutetun huoltoliikkeen huoltokorjaamossa, veloitetaan kaikki takuuseen kuulumattomat
kustannukset, kuten matka- ja odotustunnit, päivärahat,
matkakulut sekä laitteen irrotus- ja uudelleenasennustyöstä aiheutuneet kulut toimittajan voimassa olevan
huolto- ja korjaustöiden veloitushinnaston mukaan.
Takuun perusteella vaihdetut alkuperäiset osat jäävät toimittajan omaisuudeksi.
Takuukorjauksen edellytykset ovat seuraavat:

4.1 Vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa.

4.5 Tilaaja tai tämän edustaja toimittaa laitteen huoltokorjaamoon viipymättä vian tultua todetuksi ja vastaa laitteen
kunnosta siihen saakka, kun se on luovutettu korjattavaksi. Luovutettaessa tulee antaa selvitys, josta ilmenee
toimituspäivä, tilausviitteet, vian yksilöinti sekä kuvaus
laitteen käyttöolosuhteista.
4.6 Takuun perusteella korjatun tai vaihdetun laitteen takuu
jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun.
5

Takuun piirin eivät kuulu:

5.1 Sellaisten vikojen korjaus, jotka aiheutuvat luonnollisesta
kulumisesta, käyttövirheistä, muiden kuin toimittajan tai
tämän valtuuttaman edustajan suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä huollosta tai mitoitusperusteista
poikkeavista käyttöolosuhteista tai siitä, että ostaja on
valinnut käyttöön tai käyttökohteeseen sopimattoman tai
väärin mitoitetun laitteen.
5.2 Viallisen laitteen aiheuttamien välillisten tai välittömien
vahinkojen korvaaminen.
5.3 Vian korjaaminen, jos joku muu kuin toimittajan huoltokorjaamo tai toimittajan valtuuttama huoltoliike on tehnyt
laitteeseen muutoksia tai korjauksia.
5.4 Sellaisten laitteen kuluvien osien korjaaminen kuin esimerkiksi anturit, merkkilamput, liittimet, akut ja paristot,
sulakkeet, johtimet, letkut ja voimansiirto/-välityshihnat,
joille niiden valmistajat eivät anna takuuta. Näiden kohdalta reklamaatioaika on kahdeksan (8) arkipäivää laitteen takuuajan alkamisesta.
6

Näiden takuuehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet
ratkaistaan, ellei erikseen ole toisin sovittu, toimittajan
kotipaikan alioikeudessa.

7

Toimittaja/valmistaja tai tämän valtuuttama taho ratkaisee näiden takuuehtojen mukaisesti, kuuluuko laitteen
korjaaminen takuun piiriin.

4.2 Valmistajan ja toimittajan antamia asennus-, käyttö- ja
huolto-ohjeita on noudatettu.
4.3 Laitetta huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita.
4.4 Takuukorjausvaatimuksen esittää laitteen tilaaja tai tämän edustaja.
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