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هشدار! 
 لطفــًا پیــش از اســتفاده از ایــن دســتگاه، تمامــی دســتورالعمل ها را 
ــر شــده در  ــری دســتورات ذک ــد. عــدم به کارگی ــه دقــت مطالعــه نمایی ب
ــا  ــه برق گرفتگــی، آتش ســوزی و ی ــن دفترچــه ممکــن اســت منجــر ب ای

جراحــات جــدی شــود.
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دستورالعمل های ایمنی
لطفــًا ایــن دفترچــه را بــه دقــت مطالعــه نماییــد و در زمــان اســتفاده از 

ــد. ــه کار گیری دســتگاه، دســتورالعمل های آن را ب

قوانین ایمنی
 از استفاده کردن از دستگاه همراه با مایعات سمی، قابل اشتعال و یا 
هر محصولی که با عملکرد صحیح دستگاه سازگار نیست، اجتناب نمایید.

 از نشــانه رفتــن لنــس دســتگاه بــه ســمت افــراد و یــا حیوانــات پرهیــز 
نماییــد.

 از نشــانه رفتــن لنــس بــه ســمت خــود کارواش، قطعــات الکتریکــی و 
یــا دیگــر تجهیــزات برقــی بپرهیزیــد.

 در صورت بارندگی، از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
بــه کــودکان و افــراد فاقــد صالحیــت اجــازه ندهیــد از دســتگاه اســتفاده 

نماینــد.
 از لمس کردن دوشاخه و یا سوکت با دستان خیس اجتناب نمایید.

در صورتی که کابل برق دستگاه آسیب دیده است از آن استفاده نکنید. 
 چنانچــه شــیلنگ فشــارقوی کارواش آســیب دیــده اســت، از دســتگاه 

اســتفاده نکنیــد.
 کلید را در موقعیت عملیاتی قرار ندهید.

ـی دســتگاه را   تنظیمــات ســوپاپ اطمینــان و دیگــر تجهیــزات ایمـن
تغییــر ندهیــد و آنهــا را از حالــت تنظیــم خــارج نکنیــد.

 قطر اصلی سری نازل اسپری را تغییر ندهید.
 دستگاه را در صورتی که روشن است، رها نکنید.

 از جابه جــا کــردن دســتگاه، از طریــق کشــیدن کابــل بــرق آن اجتنــاب 
نماییــد.

 از حرکت دادن کارواش بر روی شیلنگ فشار قوی اجتناب نمایید.
 از جابه جا کردن دستگاه از طریق کشیدن شیلنگ آن بپرهیزید.

 نشــانه رفتــن مســتقیم لنــس بــه ســمت تایــر و یــا دیگــر اجزایــی کــه 
دارای هــوای فشــرده هســتند و برخــورد آب بــه آنهــا بــا فشــار بــاال، بالقــوه 
خطرنــاک اســت. همــواره در طــول کار بــا دســتگاه، ســری لنــس را در 

فاصلــه 30 ســانتی متــری از ســطح نگــه داریــد.
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موارد ایمنی الزم االجرا
 تمامی قطعات الکتریکی باید از برخورد آب محافظت شوند.

 دستگاه باید به یک منبع برق مناسب متصل شود.
 اســتفاده از یــک قطع کننــده جریــان )30 میلــی آمپــر( می توانــد ســبب 

حفاظــت بیشــتر کاربر شــود.
 فشـار زیاد ممکن اسـت سـبب پرتاب قطعات دسـتگاه شـود؛ بنابراین 
ی بیشـتر اسـتفاده  بـرای ایمـن نیـاز  ی و تجهیـزات مـورد  لبـاس ایمـن از 

نمایید.
 پیــش از انجــام تنظیمــات بــر روی دســتگاه، دوشــاخه را از پریــز خــارج 

نمایید.
 پیــش از فشــردن دکمــه و شــروع بــه کار دســتگاه، ســری لنــس را 
محکــم بگیریــد تــا آمادـگـی عکس العمــل بــرای فشــار وارده را داشــته 

ــید. باش
 نگهــداری و تعمیــر قطعــات الکتریـکـی بایــد توســط پرســنل واجــد 

شــرایط انجــام گیــرد.
ــه  ــد ک ــار اســتفاده از دســتگاه، پیچ هــا را بررســی کنی  پیــش از هــر ب
کامــاًل محکــم باشــند و هیــچ قطعــه شکســته و یــا آســیب دیده ای وجــود 

نداشــته باشــد.
 فقــط از مــواد شــوینده ای اســتفاده نماییــد کــه ســبب خوردگــی مــواد 

پوشــش دهنــده شــیلنگ فشــار قــوی و کابــل بــرق نشــود.
 اطمینــان حاصــل نماییــد کــه در اطــراف دســتگاه، افــراد و یــا حیوانــات 

وجــود نداشــته باشــند. 
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اطالعات عمومی

استفاده از دفترچه
 لطفــًا پیــش از نصــب و اســتفاده از دســتگاه، ایــن دفترچــه را بــه طــور 

کامــل مطالعــه کنیــد و در حفــظ آن کوشــا باشــید.

اطالعات فنی
موارد استفاده 

ماشــین ها،  نقلیــه،  وســایل  کــردن  تمیــز  منظــور  بــه  دســتگاه  ایــن 
قایق هــا و بناهــا، بــا اســتفاده از آب و مــواد شــوینده مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد. افــراد 
 دمای آب ورودی: حداکثر 40 درجه سانتی گراد

MPa 1 تا MPa 0.1 :فشار آب ورودی 
 دمای محیط کار: باالتر از 0 درجه سانتی گراد

 این دستگاه با استاندارد A1/79-2-EN 60335 سازگار است.

استفاده نادرست
 اســتفاده از دســتگاه توســط افــراد غیرمتخصــص و یــا کســانی کــه 

را مطالعــه نکرده انــد ممنــوع می باشــد. دفترچــه راهنمــا 
اســتفاده از مایعــات ســمی، قابــل انفجــار و اشــتعال در دســتگاه، ممنــوع 

مــی باشــد. 
 اســتفاده از دســتگاه در محیطــی کــه امــکان انفجــار و آتش ســوزی در 

آن وجــود دارد ممنــوع اســت.
 اســتفاده از قطعــات یدکــی کــه اصــل نبــوده و یــا بــرای ایــن دســتگاه 

طراحــی نشــده اند ممنــوع می باشــد.
 ایجــاد هرگونــه تغییراـتـی در دســتگاه ممنــوع بــوده و تولیدکننــده 
ـی و جزاـیـی را در ایــن رابطــه بــه عهــده  هیچ گونــه مســئولیت قانوـن

نخواهــد گرفــت.
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اجزای اصلی دستگاه

1- سری لنس با شاسی ایمنی
2- لنس

3- مخزن شوینده ) در مدل های با این ویژگی(
4- شیلنگ فشارقوی

5- فیلتر کوپلینگ
6- کوپلینگ

7- کابل برق به همراه دوشاخه
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تجهیزات ایمنی
هشدار- خطر!

هرگز تنظیمات شیر ایمنی را دستکاری نکنید.
 شیر ایمنی / کنترل فشار: زمانی که شاسی آزاد می شود، شیر باز شده 

و آب درون پمپ جریان پیدا می کند و بر روی زمین جاری می شود.
 شــیر ترموســتات: چنانچــه دمــای آب از دمــای در نظــر گرفتــه شــده 
توســط تولیدکننــده باالتــر رود، شــیر ترموســتات آب داغ را تخلیــه کــرده 
و بــه میــزان آب تخلیه شــده، آب ســرد وارد می کنــد تــا جایــی کــه دمــای 

آب بــه حــد مناســب برســد.
 ضامن ایمنی: از اسپری  کردن اتفاقی آب جلوگیری می کند.

نصب

تصویر 2

مونتاژ
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 کلیــه عملیــات مونتــاژ بایــد زمانــی انجــام گیــرد کــه دوشــاخه خــارج از 
پریــز اســت.

 نصــب نــازل چرخــان ) بــرای مدل هایــی کــه دارای ایــن ویژگــی هســتند(
نــازل چرخــان، قــدرت شستشــو را افزایــش می دهــد.

 اســتفاده از نــازل چرخــان ممکــن اســت در مقایســه بــا نــازل قابــل 
تنظیــم، فشــار را تــا 25% کاهــش دهــد. بــا ایــن حــال، ایــن نــازل بــا قابلیت 

ــدرت شستشــو را افزایــش می دهــد. چرخــش مســیر آب، ق

اتصال برق
هشدار- خطر!

ولتــاژ و فرکانــس منبــع بــرق را بــا ولتــاژ و فرکانــس مشــخص شــده بــر 
ــه منبــع  روی اســتیکر دســتگاه چــک کنیــد. ایــن دســتگاه تنهــا بایــد ب

برقــی متصــل شــود کــه مجهــز بــه اتصــال بــه زمیــن باشــد.

استفاده از کابل رابط
ـی IPX5 هســتند.  از کابل هاـیـی اســتفاده کنیــد کــه دارای ســطح ایمـن
ســطح مقطــع کابــل بایــد متناســب بــا طــول آن باشــد. هرچــه طــول کابــل 

بیشــتر باشــد، ســطح مقطــع آن بایــد بیشــتر باشــد.

اتصال به آب
هشدار- خطر! 

فقــط از آب تمیــز و فیلترشــده بــرای ورودی آن اســتفاده کنیــد. میــزان 
ورود آب بایــد برابــر بــا ظرفیــت پمــپ باشــد.

تا حد امکان دستگاه را نزدیک منبع آب قرار دهید.

نقاط اتصال
 خروجی آب

 ورودی آب با فیلتر
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اطالعات تنظیم

تصویر 3

 نازل اسپری را تنظیم کنید. )برای مدل هایی با این ویژگی(
جریان آب با تنظیم نازل تنظیم می شود.
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تنظیم فشار شوینده
ــا  ــازل قابــل تنظیــم را بــر روی Fan spray تنظیــم کنیــد تــا شــوینده ب ن

ــا ایــن ویژگــی( ــژه مدل هایــی ب فشــار مناســب وارد شــود. ) وی

اطالعات مربوط به استفاده از دستگاه )تصویر 2(
کنترلگرها

)C-7 ,2 استارت )تصویر
 دکمه استارت را بر روی وضعیت ON قرار دهید.

ــد روشــن  ــراغ بای ــن چ ــراغ باشــد، ای ــه اســتارت دارای چ ــه دکم  چنانچ
شــود. چنانچــه امــکان تنظیمــات بــاال/ پاییــن وجــود دارد، بــه ترتیــب زیــر 

از آنهــا اســتفاده نماییــد:
پایین: شستشو با فشار پایین

باال: شستشو با فشار باال
 دکمــه اســتارت را بــر روی وضعیــت OFF قــرار دهیــد تــا دســتگاه 
خامــوش شــود؛ چــراغ دکمــه اســتارت در ایــن حالــت خامــوش می شــود.

اهرم کنترل جهش آب
هشدار- خطر!

در زمــان اســتفاده از دســتگاه، دســتگاه بایــد بــر روی یــک ســطح صــاف 
و محکــم قــرار گیــرد.

شروع به کار دستگاه:
1. شیر آب را به طور کامل باز کنید.

)D, 2 2. شاسی ایمنی را رها کنید. )تصویر
ــا اســتفاده از  ــرای چنــد ثانیــه فشــار داده و ب 3. دکمــه ســری لنــس را ب
ــه کار کنیــد. ــر روی وضعیــت ON شــروع ب قــرار دادن دکمــه اســتارت ب

هشدار- خطر!
ــه کار دســتگاه، اطمینــان پیــدا کنیــد کــه شــیلنگ   پیــش از شــروع ب
آب بــه درســتی وصــل شــده باشــد؛ زیــرا اســتفاده از دســتگاه بــدون آب 
ــای  ــتفاده از آن ، دریچه ه ــان اس ــاند. در زم ــد رس ــه آن آســیب خواه ب

هــوا را هرگــز نپوشــانید.



ــان  ــا اطمین ــرای مــدت کوتاهــی روشــن کنیــد ت  در ابتــدا دســتگاه را ب
ــد.  ــح کار می کن ــور در جهــت صحی ــه موت ــد ک یابی

ــه  ــد ک ــازه ندهی ــه دســتگاه، اج ــری از آســیب رســاندن ب ــرای جلوگی  ب
بــدون آب کار کنــد و در زمــان کار نیــز جریــان آب را بیشــتر از 10 دقیقــه 

قطــع نکنیــد.

متوقف کردن دستگاه
1. دکمه سوئیچ را بر روی وضعیت ON قراردهید.

ــل شــیلنگ را  ــار اضافــی داخ ــار داده و فش ــس را فش ــه ســری لن 2. دکم
ــد. خــارج نمایی

)D ,2 3. ضامن ایمنی را فشار دهید. )تصویر

شروع به کار مجدد دستگاه
)D ,2 1. ضامن ایمنی را رها کنید. )تصویر

ــس را فشــار داده و هــوای اضافــی داخــل شــیلنگ را  ــه ســری لن 2. دکم
تخلیــه کنیــد.

3. دکمه استارت را بر روی وضعیت ON قرار دهید.

اتمام کار
1. دکمه استارت را بر روی وضعیت OFF قرار دهید.

2. دوشاخه را از پریز خارج نمایید.
3. شیر آب را ببندید.

4. فشــار باقی مانــده  را از ســری لنــس خــارج کنیــد تــا جایــی کــه تمامــی 
آب از نــازل خــارج شــود.

5. پــس از هــر بــار اســتفاده، مخــزن شــوینده را خــارج نمــوده و بشــویید. 
بــرای شستشــوی آن بــه جــای اســتفاده از شــوینده از آب اســتفاده 

کنیــد.
)D ,2 6. ضامن ایمنی را فشار دهید. )تصویر

پرکردن مخزن شوینده و استفاده از آن
در زمــان اســتفاده از شــوینده، نــازل قابــل تنظیــم بایــد بــر روی وضعیــت 

FAN SPRAY قــرار گیــرد. ) ویــژه مدل هــای بــا ایــن ویژگــی(

12
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اســتفاده از یــک شــیلنگ فشــار قــوی بلندتــر از حــد اســتاندارد و یــا 
ــا  ــد ســبب کاهــش و ی ــط اضافــی می توان ــک شــیلنگ راب اســتفاده از ی

توقــف کامــل ورود شــوینده شــود.

روش توصیه شده برای تمیز کردن
زمانــی کــه ســطح هنــوز خشــک اســت، می توانیــد بــا ترکیبــی از شــوینده 

و آب، ســطح را تمیــز کنیــد.

در زمــان شستشــوی ســطوح عمــودی، ســعی کنیــد از پاییــن بــه ســمت 
بــاال بشــویید. اجــازه دهیــد شــوینده بــرای مــدت 1 تــا 2 دقیقــه بــر روی 
ــه  ــا حــدی کــه خشــک شــود. از پاییــن شــروع ب ــه ت ــا ن ــد ام ســطح بمان
شســتن کنیــد. از جهــش فشــار قــوی در فاصلــه حداقلــی 30 ســانتی 

متــری اســتفاده کنیــد. 
در برخی موارد برای تمیز کردن سطوح الزم است از برس استفاده شود.

توجــه کنیــد کــه اســتفاده از فشــار بــاال همــواره بهتریــن راه حــل نیســت، 
ــازل  ــه ن ــر اســت ک ــه ســطوح آســیب برســاند. بهت ــرا ممکــن اســت ب زی
چرخــان بــر روی ســطوح ظریــف و یــا قســمت های رنــگ شــده و یــا ســطوح 

دارای هــوای فشــرده ماننــد الســتیک ها، مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد.
ــورد اســتفاده،  ــزان آب م ــز می ــزان فشــار و نی ــه می ــر ب شستشــوی مؤث

بســتگی دارد.



)N ,4 نگهداری )تصویر
هرگونــه عملیــات تعمیــر و نگهــداری کــه تحــت پوشــش ایــن فصــل 

نیســت بایــد توســط مرکــز مجــاز خدمــات و فــروش انجــام گیــرد.
هشدار- خطر!

پیــش از انجــام هرگونــه تنظیمــات بــر روی دســتگاه الزم اســت کــه 
دوشــاخه را از پریــز خــارج نماییــد. 

تمیز کردن نازل
1. لنس را از نازل جدا نمایید.

2. با استفاده از ابزار، هرگونه شیء خارجی داخل نازل را خارج نمایید.

تصویر 4
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تمیز کردن فیلتر
پیــش از هربــار اســتفاده، فیلتــر ورودی و فیلتــر شــوینده ) چنانچــه 
از  اســتفاده  بــا  لــزوم،  صــورت  در  و  نماییــد  بررســی  را  دارد(  وجــود 

کنیــد. تمیــز  را  آن  دســتورالعمل 

مشخصات فنی دستگاه

PZH-8105 مدل

220 ولت ولتاژ

50 هرتز فرکانس

1300 وات قدرت

70 - 105 بار فشار - حداکثر فشار

6 - 7 لیتر در دقیقه  جریان آب خروجی - حداکثر
جریان آب خروجی

11.3 کیلوگرم وزن

3 متر طول کابل

15



راه حل دالیل احتمالی مشکل

نازل را تعویض کنید خرابی نازل

پمپ به فشار مورد نیاز برای 
شروع کار نمی رسد

فیلتر را تمیز کنید گرفتگی فیلتر آب

شیرآب را به طور کامل باز کنید. پایین بودن فشار آب

محکم بودن شیلنگ را بررسی نمایید. وارد شدن هوا در سیستم

دستگاه را خاموش کرده و سرلنس را از آن جدا 
نمایید تا زمانی که آب به صورت یک جریان دائمی 

خارج شود، دومرتبه دستگاه را روشن کنید.
ورود هوا در پمپ

نازل را بچرخانید. نازل قابل تنظیم به درستی نصب نشده است

صبر کنید تا آب به دمای مناسب برسد. گیرکردن شیر ترموستاتیک

دستگاه را به منبع اصلی آب وصل کنید. نشت آب از مخزن خارجی

افت فشار در حین استفاده 
از دستگاه

کاهش دما نشت آب گرم

تمیز کردن نازل گرفتگی نازل

تمیز کردن فیلتر کثیف بودن فیلتر

بررسی نمایید تا ولتاژ منبع انرژی با ولتاژ نمایش 
داده شده بر روی استیکر دستگاه یکی باشد. ضعیف بودن منبع انرژی

موتور صدا دارد اما شروع به 
کار نمی کند

مشخصات کابل رابط را بررسی نمایید. افت ولتاژ به علت استفاده از کابل رابط

با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید از دستگاه برای مدت طوالنی استفاده نشده است

با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید دستگاه TSS دچار مشکل شده است.

اطمینان یابید که دوشاخه به درستی وارد پریز 
شده است. به برق متصل نیست

با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیریدموتور شروع به کار نمی کند. دستگاه TSS دچار مشکل شده است.

از دستگاه به مدت طوالنی استفاده نشده 
است.

در نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز، واشرها را 
تعویض نمایید. پارگی واشر نشت آب

با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. سوپاپ اطمینان رها شده و تخلیه می شود

دمای آب را کاهش دهید. داغ بودن بیش از حد آب پرسروصدا بودن دستگاه

با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید پارگی واشر نشت روغن

نازل را بر روی تنظیمات ) - ( تنظیم کنید. تنظیمات نازل قابل تنظیم بر روی فشار باالست.
شوینده ای وارد نمی شود

شوینده را با آب رقیق کنید. شوینده بسیار غلیظ است

16



نقشه انفجاری دستگاه
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جدول لیست قطعات دستگاه

نام قطعهردیف
پیچ بدنه1
کاور پنجره چپ2
پوسته چپ3
کاور دسته 4
کلید5
پایه شیلنگ6
پیچ 7
کاور کلید8
پوسته راست9

کابل10
کاور پنجره راست11

نام قطعهردیف
کاور فن موتور12
موتور13
بلبرینگ لنگ14
پمپ کامل15
پیچ 16
جاصابونی17
سری شیلنگی18
کوپلینگ19
شیلنگ 20
رابط لنس21
تفنگ لنس22



Part list

Part ListNo.

 3,9x22 CROSS SCREW
HI-LO ZNT

1

 BLACK RIGHT LATERAL
 W/TAMP. 3-COVER KP
ZIMBERG

2

 RED RIGHT CABINET
3-FOR KP

3

 BLACK HANDLE COVER
4/3-KP

4

 SWITCH WITH
)10(12 PROTECTION

5

 RED ACCESSORY
4/3-HOLDER FOR KP

6

 3,9x22 CROSS SCREW
HI-LO ZNT

7

 BLACK COVER FOR
 ELECTRICAL BOX FOR
4/3-KP

8

 RED LEFT CABINET FOR
3-KP

9

 3X0.75 CABLE H05VV-F
 F/ F SCHUKO 3,3.MT
PLUG

10

 BLACK LEFT  LATERAL
 W/TAMP. 3-COVER KP
ZIMBERG

11

 AIR CONVEYOR FOR
4/3-FOR KP D110

12

Part ListNo.

 MOTOR ASSEMBLY 
-230 CU D110H70
W-O/ °8.30 50/240
CONVOYER

13

 THRUST BEARING
PT01 35X55X12

14

 BODY GUIDE+HEAD
  ASSEMBLED TS
9KG(  -PT )SPRING

15

  55*SCREW TCEI M6 
ZNT

16

WHITE FOAMER KK17

 QUICK COUPLING
INLET CONNECTOR

18

 QUICK COUPLING
 FEMMALE
 CONNECTOR
2/1 ))ORANGE

19

 18MPa 4/1 HP HOSE
  RAPID FIX 6000=L
 W/SPIRAL SLEEVE
13.5.D

20

 1.1 99'LANCE S
00.FISSA ESP

21

 GUN KK QUICK
 CONNECTION RED
TRIGGER NO LOGO

22

18



Explosion map
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Specification

PZH-8105Model

220 VVoltage

50 HzFrequency

1300 WPower

70-105 BARWorking pressure- Max 
pressure

11.3 KgGross Weight
6-7 L/MINRate flow- Max rate flow

3 MRubber Cable
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Problem Possible causes Remedy
Motor fails to start No electrical power Check that the plug is firm-

ly in the socket and that 
the mains voltage supply is 
present 

Problems with TSS device Contact your nearest Au-
thorized Service Centre

Appliance not used for a 
long period of time

Using the tool (L) unjam 
the motor from the hole 
at the rear of the appli-
ance (in models with this 
feature) 

Water leakage Seals worn Have the seals replaced at 
your nearest Authorized 
Service Centre

Safety valve tripped and 
discharging

Contact an Authorized 
Service Centre

Appliance noisy Water too hot Reduce temperature (see 
technical data

Oil leakage Seals worn Contact your nearest Au-
thorized Service Centre

TSS versions only: motor 
starts even with gun trig-
ger is released

Nozzle clogged Clean nozzle 
High pressure system or 
pump hydraulic circuit not 
watertight

Contact your nearest Au-
thorized Service Centre

TSS versions only: no water 
delivery when gun trigger 
is depressed (with supply 
hose connected)

Nozzle clogged Clean nozzle 

No detergent taken in Adjustable, nozzle on high 
pressure setting

Set nozzle on “ I” setting 

Detergent too dense Dilute with water
High pressure hose exten-
sion being used

Fit original hose

Deposits or restriction in 
detergent circuit

Flush with clean water and 
eliminate any restrictions. 
If the problem persists, 
contact an Authorized 
Service Centre
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Troubleshooting

Problem Possible causes Remedy
Pump does not reach 
working pressure

Nozzle worn Replace nozzle
Water filter fouled Clean filter 
Water supply pressure low Turn on water supply tap 

fully
Air being sucked into 
system

Check tightness of hose 
fittings

Air in pump Switch off the appliance 
and keep depressing and 
releas- ing the gun trigger 
until the water comes out 
in a steady flow. Switch the 
appliance back on again.

Adjustable nozzle not posi-
tioned correctly

Turn the adjustable nozzle 
(E) (+) 

Thermostatic valve tripped Wait for correct water 
temperature to be re-
stored

Pressure drops during use Water intake from external 
tank

Connect appliance to the 
mains water supply

Intake water too hot Reduce temperature
Nozzle clogged Clean nozzle 
Intake filter (L) dirty Clean filter (L) 

Motor “sounds” but fails 
to start

) Insufficient power supply Check that the voltage of 
the mains power supply 
line is

the same as that on the 
plate 

Voltage loss due to use of 
extension cable

Check characteristics of 
extension cable

Appliance not used for a 
long period of time

Contact your nearest Au-
thorized Service Centre

Problems with TSS device Contact your nearest Au-
thorized Service Centre



MAINTENANCE 
Any maintenance operations not covered by this 
chapter should be carried out by an Authorized Sales 
and Service Centre. 
Caution - Danger! 
Always disconnect the plug from the power socket 
before carrying out any work on the appliance.
Cleaning the nozzle 
1( Disconnect the lance from the nozzle. 
2( Remove any dirt deposits from the nozzle hole using 
the tool )N3-(. 
Cleaning the filter
 Inspect the intake filter and detergent filter (if fitted) 
before each use, and clean in accordance with the 
instructions if necessary. 

F I G 4
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Refilling and using detergent
When using detergent, the adjustable nozzle must be 
set on « FAN SPRAY «)on models with this feature(.
Use of a high pressure hose longer than the one 
originally supplied with the cleaner, or the use of an 
additional hose extension, may reduce or completely 
halt the intake of detergent.
Recommended cleaning procedure
Dissolve dirt by applying the detergent mixed with 
water to the surface while still dry.
When dealing with vertical surfaces work from the 
bottom upwards.
Leave the detergent to act for 2-1 minutes but do not 
allow the surface to dry. Starting from the bottom, use 
the high pressure jet at a minimum distance of 30 cm. 
Do not allow the rinse water to run onto unwashed 
surfaces.
In some cases, scrubbing with brushes is needed to 
remove dirt.
High pressure is not always the best solution for good 
washing results, since it may damage some surfaces. 
The finest adjustable nozzle jet setting or the rotating 
nozzle should not be used on delicate or painted parts, 
or on pressurised components (e.g tyres, inflation 
valves, etc(.
Effective washing depends on both the pressure and 
volume of the water used, to the same degree.

12



Caution - Danger!
Before starting up the appliance check that the water 
supply hose is connected properly; use of the appliance 
without water will damage it; do not cover the ventilation 
grilles when the appliance is in use.
On three-phase models for professional use, at first 
use start the appliance for a very short time to check 
that the motor is running in the correct direction. If the 
motor fan is turning anti-clockwise, exchange two of 
the three phase wires )L1, L2, L3( in the electrical plug.
To prevent damage to the appliance, do not allow it to 
operate dry and when running do not stop the water jet 
for more than 10 minutes at a time )for models without 
TSS device(.
Stopping the appliance
1( Set the starter device switch on )ON/1(.
2( Depress the gun trigger and discharge the residual 
pressure inside the hoses.
3( Engage the gun safety catch (FIG2.D)
Restarting
1( Release the safety catch (FIG2.D)
2( Depress the gun trigger and discharge the residual 
air inside the hoses.
3( Set the starter device on )ON/1(.

Storage
1( Switch the appliance off )OFF/0(.
2( Remove the plug from the socket.
3( Turn off the water supply tap.
4( Discharge the residual pressure from the gun until all 
the water has come out of the nozzle.
5( Drain and wash out the detergent tank at the end of 
the working session. To wash out the tank, use clean 
water instead of the detergent.
6( Engage the gun safety catch (FIG2.D)

11
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Adjustment information FIG.3 (I-J-K)
 Adjusting the spray nozzle )for models with this 

feature(
Water flow is adjusted by regulating the nozzle (3a(.
  Adjusting the detergent pressure

Set the adjustable nozzle on “Fan spray» to deliver 
detergent at the correct pressure )on models with this 
feature(.
INFORMATION ON USE OF THE APPLIANCE (FIG.2)
Controls
Starter device 
Set the starter switch on )ON/1( to:
a( start the motor )in models without TSS device(; 
b( set the motor ready to start )in models with TSS 
device(, 
If there is a pilot light on the starter device, it should 
light up. If the “low/high» settings are available, use 
them as follows: 
Low: low pressure washing 
High: high pressure washing 
Set the starter device switch on )OFF/0( to shut down 
the appliance. 
If there is a pilot light on the starter device, it should 
go out. 

Water jet control lever )I(. 
Caution - Danger! 
During operation the appliance must be positioned on a 
sturdy, stable surface. 
Start-up 
1( Turn on the water supply tap fully. 
2( Release the safety catch  (FIG2.D)
3( Depress the gun trigger for a few seconds and start 
up the appliance using the starter device )ON/1(.



Water supply connection
Caution - Danger!
Only clean or filtered water should be used for intake. 
The delivery of the water intake tap should be equal to 
that of pump capacity.
Place the appliance as close to the water supply system 
as possible. 
Connection points
  Water outlet )OUTLET(
  Water inlet with filter (INLET)

F I G 3
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Assembly
Caution - Danger!
All installation and assembly operations must be 
performed with the appliance disconnected from the 
mains power supply.

Assembling the rotating nozzle
)For models with this feature(
The rotating nozzle kit delivers greater washing power.
Use of the rotating nozzle may cause of reduction in 
pressure of %25 compared to the pressure obtained 
with the adjustable nozzle. However, the rotating nozzle 
kit delivers greater washing power due to the rotation 
of the water jet.

Electrical connection
Caution - Danger!
Check that the electrical supply voltage and frequency 
(V-Hz) correspond to those specified on the appliance 
data plate. The appliance should only be connected to 
a mains power supply equipped with an adequate earth 
connection and a differential security breaker )30 MA( 
to cut off the electricity supply in the instance of a short 
circuit.
Use of extension cables
 Use cables featuring “IPX5» protection level. The cross-
section of the extension cable should be proportionate 
to its length; the longer it is, the greater its cross-
section should be.

8



Safety devices 
Caution - Danger! 
Do not tamper with or adjust the safety valve setting.
 Safety valve and/or pressure limiting valve. The safety 

valve is also a pressure limiting valve. When the gun 
trigger is released, the valve opens and the water 
recirculates through the pump inlet or is discharged 
onto the ground. 
 Thermostat valve )D1 where fitted) If the water 

temperature exceeds the temperature set by the 
manufacturer, the thermostat valve discharges the 
hot water and draws in an amount of cold water equal 
to the amount of water discharged, until the correct 
temperature is restored. 
 Safety catch )D(: prevents accidental spraying of 

water.

Installation

          F I G 2

7



Main components

1 Pressure Gun
2 Lance
3 Soap Bottle
4 High Pressure Hose
5 Water Inlet Connector
6 Quick Connector
7 Power Supply Cable with Plug

6
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GENERAL INFORMATION
Use of the manual 
This manual forms an integral part of the appliance 
and should be kept for future reference. Please read it 
carefully before installing/ using the unit. 
TECHNICAL INFORMATION (SEE DATA PLATE)
Envisaged use
This appliance has been designed for individual use for 
the cleaning of vehicles, machines, boats, masonry, 
etc, to remove stubborn dirt using clean water and 
biodegradable chemical detergents. Vehicle engines 
may be washed only if the dirty water is disposed of as 
per regulations in force.
  Intake water temperature MAX °40C. 
  Intake water pressure: min. 0,1MPa-max 1MPa. 
  Operating ambient temperature: above °0C. 

The appliance is compliant with the EN 79-2-60335/A1 
standard. 
Improper use 
Use by unskilled persons or those who have not read and 
understood the instructions in the manual is forbidden. 
The introduction of inflammable, explosive and toxic 
liquids into the appliance is prohibited. 
Use of the appliance in a potentially inflammable or 
explosive atmosphere is forbidden. 
The use of non-original spare parts and any other spare 
parts not specifically intended for the model in question 
is prohibited. 
All modifications to the appliance are prohibited. Any 
modifications made to the appliance shall render the 
Declaration of Conformity null and void and relieve the 
manufacturer of all liability under civil and criminal law.
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16. When directed towards tyres, tyre valves or other 
pressurized components, the high pressure jet is 
potentially dangerous. Do not use the rotating nozzle 
kit, and always keep the jet at a distance of at least 30 
cm during cleaning.
SAFETY “MUSTS” 
1. All electrical conductors MUST BE PROTECTED against 
the water jet. 
2. The appliance MUST ONLY BE CONNECTED to an 
adequate power supply in compliance with all applicable 
regulations.
3. Use of a safety residual current circuit-breaker 
)R.C.C.B.( will provide additional protection for the 
operator )30 MA(.
4. High pressure may cause parts to rebound: wear all 
the protective clothing and equipment needed to ensure 
the operator›s safety
5. Before doing work on the appliance, REMOVE the 
plug. 
6. Before pressing the trigger, GRIP the gun firmly to 
counteract the recoil. 
7. Maintenance and/or repair of electrical components 
MUST be carried out by qualified staff. 
8. Before using the appliance, CHECK every time that 
the screws are fully tightened and that there are no 
broken or worn parts. 
9. ONLY USE detergents which will not corrode the 
coating materials of the high pressure hose/electrical 
cable. 
10. ENSURE that all people or animals keep a LYN 
minimum distance of 16 yd. )15m( away
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Safety Instructions
 
To obtain the best performance from your unit, read 
this booklet carefully and follow the instructions each 
time you use it.
SAFETY RULES/RESIDUAL RISKS
SAFETY “MUST NOTS”
1. DO NOT use the appliance with inflammable or toxic 
liquids, or any products which are not compatible with 
the correct operation of the appliance. 
2. DO NOT direct the water jet towards people or 
animals. 
3. DO NOT direct the water jet towards the unit itself, 
electrical parts or towards other electrical equipment. 
4. DO NOT use the appliance outdoors in case of rain. 
5. DO NOT allow children or incompetent persons to use 
the appliance. 
6. DO NOT touch the plug and/or socket with wet hands. 
7. DO NOT use the appliance if the electrical cable is 
damaged.
8. DO NOT use the appliance if the high pressure hose 
is damaged.
9. DO NOT jam the trigger in the operating position.
10. DO NOT tamper with or adjust the setting of the 
safety valve or the safety devices.
11. DO NOT alter the original diameter of the spray 
head Nozzle.
12. DO NOT leave the appliance unattended. 
13. DO NOT move the appliance by pulling on the 
ELECTRICAL CABLE.
14. Make sure that cars do not drive over the high 
pressure hose.
15. DO NOT move the appliance by pulling on the high 
pressure hose.
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