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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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قوانین ایمنی عمومی
هشدار!

ــه کار  ــدم ب ــد. ع ــه نمایی ــت مطالع ــه دق ــا را ب ــی دســتورالعمل ه  تمام
گیــری دســتورات ذکــر شــده در ایــن دفترچــه، ممکــن اســت منجــر بــه 

ــا جراحــات جــدی شــود. ــرق گرفتگــی، آتــش ســوزی و ی ب
تمام این دستورات را نزد خود حفظ کنید.

 
دستورالعمل های ایمنی

لطفــا ایــن دفترچــه را بــه دقــت مطالعــه نماییــد و در زمــان اســتفاده از 
دســتگاه، دســتورالعمل هــای آن را بــه کار گیریــد.

1. از اســتفاده کــردن از دســتگاه همــراه بــا مایعــات ســمی، قابــل اشــتعال 
ــح دســتگاه ســازگار نیســت،  ــرد صحی ــا عملک ــه ب ــی ک ــا هــر محصول و ی

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

نمایید.
3. از نشــانه رفتــن لنــس بــه ســمت خــود کارواش، قطعــات الکتریکــی و 

یــا دیگــر تجهیــزات برقــی بپرهیزیــد.
4. در صورت بارندگی، از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.

از دســتگاه  ندهیــد  اجــازه  فاقــد صالحیــت  افــراد  و  کــودکان  بــه   .5
نماینــد. اســتفاده 

ــاب  ــا دســتان خیــس اجتن ــا ســوکت ب ــردن دوشــاخه و ی 6. از لمــس ک
ــد. نمایی

7. در صورتیکــه کابــل بــرق دســتگاه آســیب دیــده اســت از آن اســتفاده 
 . نکنید

از   ، قــوی کارواش آســیب دیــده اســت  8. چنانچــه شــیلنگ فشــار 
نکنیــد. اســتفاده  دســتگاه 

9. کلید را در موقعیت عملیاتی قرار ندهید.
ــزات ایمنــی دســتگاه را  ــر تجهی ــان و دیگ ــات ســوپاپ اطمین 10. تنظیم

ــت تنظیــم خــارج نکنیــد. ــر ندهیــد و آنهــا را از حال تغیی
11. قطر اصلی سری نازل اسپری را تغییر ندهید.

12. دستگاه را در صورتیکه روشن است، رها نکنید.
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13. از جابــه جــا کــردن دســتگاه، از طریــق کشــیدن کابــل بــرق آن اجتناب 
نمایید.

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

ــر اجزایــی  ــا دیگ ــر و ی ــه ســمت تای ــس ب ــن مســتقیم لن 16. نشــانه رفت
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 

ــه 30 ســانتی متــری از ســطح نگــه داریــد. در فاصل

موارد ایمنی الزم االجرا
1. تمامی قطعات الکتریکی باید از برخورد آب محافظت شوند.

2. دستگاه باید به یک منبع برق مناسب متصل شود.
ــد  ــی آمپــر( مــی توان 3. اســتفاده از یــک قطــع کننــده جریــان )30 میل

ــر شــود. ســبب حفاظــت بیشــتر کارب
4. فشــار زیــاد ممکــن اســت ســبب پرتــاب قطعــات دســتگاه شــود ، 
ــرای ایمنــی بیشــتر اســتفاده  ــاز ب ــاس ایمنــی و تجهیــزات مــورد نی از لب

ــد. نمایی
5. پیــش از انجــام تنظیمــات بــر روی دســتگاه، دوشــاخه را از پریــز خــارج 

نمایید.
6. پیــش از فشــردن دکمــه و شــروع بــه کار دســتگاه، ســری لنــس را 
ــرای فشــار وارده را داشــته  ــا آمادگــی عکــس العمــل ب ــد ت محکــم بگیری

باشــید.
7. نگهــداری و تعمیــر قطعــات الکتریـکـی بایــد توســط پرســنل واجــد 

ــرد. ــام گی شــرایط انج
8. پیــش از هــر بــار اســتفاده از دســتگاه، پیــچ هــا را بررســی کــرده کــه 
ــده ای  ــا آســیب دی ــه شکســته و ی ــچ قطع ــم باشــند و هی ــال محک کام

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

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

وجود نداشــته باشــند. 
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اجزای دستگاه
1. تفنگی

2. نازل
3. شیلنگ فشار قوی

4. سری شیلنگی
5. پوسته دستگاه

6. کوپلینگ
7. شیلنگ آب

8. نگهدارنده کابل

اطالعات فنی
موارد استفاده 

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

قــرار مــی گیــرد.

استفاده نادرست
اســتفاده از دســتگاه توســط افــراد غیــر متخصــص و یــا کســانی کــه 

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

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

آن وجــود دارد ممنــوع اســت.
ــن دســتگاه  ــرای ای ــا ب ــوده و ی ــه اصــل نب ــات یدکــی ک اســتفاده از قطع

ــی باشــد. ــوع م ــد ممن طراحــی نشــده ان
ایجــاد هرگونــه تغییراتــی در دســتگاه ممنــوع بــوده و تولیــد کننــده هیــچ 
گونــه مســئولیت قانونــی و جزایــی را در ایــن رابطــه بــه عهــده نخواهــد 

گرفــت.
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نگهداری 
مراحل نگهداری

1. دستگاه را خاموش کنید.
2. شیر آب را ببندید.

3. دوشاخه را از پریز خارج نمایید.
4. فشــار باقیمانــده را از ســری لنــس خــارج نماییــد تــا تمــام آب از نــازل خــارج 

شود.
5. در پایــان کار، مخــزن شــوینده را خــارج نمــوده و بشــوئید. بــرای شستشــوی 

مخــزن، بــه جــای مــواد شــوینده از آب اســتفاده نمائیــد.
6. شاسی ایمنی سری لنس را فشار دهید.

محیط نگهداری
1. دما باید بین 60-0 درجه سانتی گراد باشد.

2. دستگاه نباید به مدت طوالنی در محیط مرطوب قرار گیرد.

ویژگیهای اصلی
2. سبک و کم وزن، که به راحتی قابل جابه جایی می باشد.

3. دارای موتور ذغالی با قدرت باال 
4. فشــار آب ایــن دســتگاه 20 برابــر باالتــر از فشــار آب شــهری اســت و 

مناســب بــرای تمــام کارهــای نظافـتـی خانــه مــی باشــد.
5. عملکرد توقف خودکار، صرفه جویی در انرژی و سرمایه شما 

ــه راحتــی کثیفــی هــا را از  6. مخــزن شــوینده متصــل بــه ســری لنــس کــه ب
بیــن میبــرد.

7.  سبک ایستاده و قابل حمل و یک تکه با لنس و سری لنس مجزا
8. بدنــه پالســتیکی محکــم و بــا دوام، دســته مناســب بــرای نگهــداری ســیم 

و ســری لنــس
9. سیستم تصفیه مناسب آب، قابل استفاده برای منابع مختلف آب

ــف  ــای مختل ــرای اســتفاده در عملکرده ــم ب ــل تنظی ــان آب قاب 10. دارای جری
شســت و شــو
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نمودار جریان برق

مونتاژ پیش از استفاده
لطفــا دســتورالعمل هــای زیــر را بــه دقــت مطالعــه کرده و برای پیشــگیری 
ــه  ــه مشــکل در زمــان مونتــاژ و اســتفاده از دســتگاه، آنهــا را ب از هرگون

کار گیریــد. 

بــا اســتفاده از پیــچ موجــود در بســته بنــدی، قــالب و دســته دســتگاه را 
محکــم کنیــد. شــکل 1 و 2

دستگاه دارای قالب و دسته به صورت شکل زیر می باشد. شکل 3
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انتهای شیلنگ را داخل دسته سری لنس محکم کنید. شکل 4 و 5

ــه خروجــی آب  ــر روی لول ــر شــیلنگ، ب ــای دیگ ــر روی انته ــور را ب کانکت
ــد. شــکل 6 و 7 ــم کنی دســتگاه محک

دکمــه قفــل کــن را فشــار داده و اطمینــان یابیــد کــه بــر روی وضعیــت 
ــرار دارد. شــکل 8 و 9 OFF ق
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کانکتور ورودی آب را بر روی لوله ورودی دستگاه محکم کنید. شکل 10 و 11

شیلنگ ورودی آب را به کانکتور وصل نمایید. شکل 12

لنس را به دسته سری لنس متصل کنید. شکل 13
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11

شیر آب را باز کنید و مطمئن شوید که کامال باز است. 
شاسی را آزاد کنید. شکل 14

دکمــه دســته را فشــار داده پیــش از اســتفاده، هــوا را از دســتگاه خــارج 
نماییــد.

دکمه سوئیچ را بر روی وضعیت OFF قرار دهید. شکل 15
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دوشاخه را وارد پریز نمایید.
حاال دستگاه برای استفاده، آماده است.

تنظیم جریان آب
نــازل لنــس قابــل تنظیــم اســت تــا بتوانیــد جریــان آب را از حالــت خطــی 

بــه حالــت دایــره ای تغییــر دهیــد.
برای تنظیم نازل، مطابق زیر عمل کنید:

1. لنس را با یک دست نگه دارید.
2. با دست دیگر نازل را بچرخانید. شکل 16

 مخزن مایع شوینده 
  مخزن مایع شوینده فقط می تواند به نازل آن متصل شود. 

 این مخزن از دو جزء تشکیل شده است:
1( نازل که می تواند با فشار دادن و

 چرخش همزمان به تفنگی متصل شود . 
2( بطری که پس از اینکه از

مایع شوینده پر شد باید به نازل متصل شود.
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عیب یابی

راه حل علت عالمت  
دوشاخه را به پریز وصل کند. دوشاخه از پریز خارج شده است دستگاه شروع به 

پریز دیگری را امتحان کنید.کار نمی کند پریز کار نمی کند
فیوز را تعویض کنید، دستگاه های 

دیگر را خاموش کنید.
فیوز سوخته است

بدون کابل رابط از دستگاه استفاده 
نمایید.

کابل رابط خراب است

بررسی نمایید که همه شیلنگ ها و 
اتصاالت هوا بسته باشند.

هوا وارد پمپ شده است نوسان فشار

با نزدیکترین مرکز مجاز خدمات 
تماس بگیرید.

سوپاپ ها کثیف و مسدود و یا 
فرسوده هستند.

فشار آب را افزایش دهید. شیلنگ 
آب را بررسی نمایید و آن را با یک 

شیلنگ بزرگتر تعویض کنید.

جریان آب ضعیف است و کافی 
نیست.

با نزدیکترین مرکز مجاز خدمات 
تماس بگیرید.

مهر و موم پمپ فرسوده شده 
است.

فیوز را تعویض کنید، دستگاه های 
دیگر را خاموش کنید.

فیوز سوخته است از کار افتادن 
دستگاه

بررسی نمایید که ولتاژ قابل 
استفاده با مشخصات استیکر فنی 

دستگاه مطابقت داشته باشد.

استفاده از ولتاژ نامناسب برای 
دستگاه

به مدت 5 دقیقه از دستگاه 
استفاده نکرده و اجازه دهید که 

خنک شود.

سنسور حرارتی فعال شده است

با استفاده از یک سوزن و اسپری 
آب داخل نازل، آن را تمیز کنید.

قسمتی از نازل مسدود شده 
است

از فیوزی باالتر از آمپر مصرفی 
دستگاه، استفاده نمایید.

کوچک بودن فیوز سوختن فیوز

بدون کابل رابط از دستگاه استفاده 
نمایید.

افزایش آمپر

اجازه دهید دستگاه مدتی کار کند تا 
به فشار کاری منظم برسد.

وجود هوا در پمپ/ شیلنگ 
ورودی

ضربه زدن دستگاه

فشار آب را افزایش دهید. شیلنگ 
آب را بررسی نمایید و آن را با یک 

شیلنگ بزرگتر تعویض کنید.

عدم تامین آب مورد نیاز

با استفاده از یک سوزن و اسپری 
آب داخل نازل، آن را تمیز کنید.

مسدود بودن نازل 

فیلتر را تمیز کنید. مسدود شدن فیلتر آب 
شیلنگ را صاف کنید. پیچ خوردن شیلنگ
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مشخصات فنی دستگاه

PZH-8105U مدل

220 ولت ولتاژ

50 هرتز فرکانس

1400 وات قدرت

70 - 105 بار فشار - حداکثر فشار

5.5-6.5 لیتر در دقیقه جریان آب خروجی

IPX5 درجه حفاظتی

II کالس حفاظتی

60 درجه سانتیگراد حداکثر دمای آب

6.5 کیلوگرم وزن

5 متر طول کابل

با نزدیکترین مرکز مجاز خدمات 
تماس بگیرید.

پمپ و یا سری لنس نشتی دارد دستگاه به خودی 
خود خاموش و 
اتصال جریان آب ورودیروشن می شود  نبود جریان آب

فیلتر را تمیز کنید. مسدود شدن فیلتر آب دستگاه شروع به 
کار می کند اما آب 

از آن خارج نمی 
شود.

با استفاده از یک سوزن و اسپری 
آب داخل نازل، آن را تمیز کنید.

مسدود شدن نازل
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نقشه انفجاری دستگاه
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جدول لیست قطعات دستگاه

نام قطعهردیف
اهرم کلید1
شفت کلید2
قاب باالیی جعبه کلید3
کلید4
پیچ5
قاب پایینی جعبه کلید6
پوسته رویی7
کاور یو8
کاور تایر9

ریل تایر10
پمپ و موتور کامل11
پیچ12
پیچ13
کاور محافظ موتور14

ته پوسته موتور15
پیچ16
پیچ17
کابل18
دسته آویز کابل19
دسته کمکی20
پیچ21
بست باالیی نگهدارنده 22

لنس
پیچ23
بست پایینی نگهدارنده 24

لنس
پیچ25
پوسته زیرین26
الستیک ضربه گیر27



Part list

NameNo

Main switch knob1

Main switch lever2

Main switch upper 
cover

3

Main switch4

Tapping screw5

Main switch bottom 
cover

6

Front cover7

Plastic decorative part8

wheels decorative cover9

wheels10

Motor + pump11

Tapping screw12

Tapping screw13

 Motor back cover14

 Motor back cover15

Tapping screw16

Tapping screw17

Power cord18

Power cord storage19

Long hanle20

Tapping screw21

gun storage (up)22

Tapping screw23

gun storage (down)24

Tapping screw25

Back cover26

Damping sheath27

16
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Explosion map
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Specification

PZH-8105UModel

220 VVoltage

50 HzFrequency

1400 WPower

70-105 BARWorking pressure- Max 
pressure

IPX5Degree of Protection

IIProtection class

60 CWater temperature Max.

6.5 KgGross Weight
5.5-6.5 L/MINRate flow- Max rate flow

5 MRubber Cable
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Machine 
pulsating

Air in inlet hose/pump Allow machine to run with open trigger until regular 

working pressure resumes.
Inadequate supply of 

mains water specifications 

required

Increase water pressure, check for blockage of gar-

den hose and/or change to bigger hose.

Nozzle partially blocked Clean the nozzle with a needle and by spraying 

water backwards through the nozzle.
Water filter blocked Clean the filter.
Hose kinked Straighten out hose.

Machine 

often starts 

and stops 

by itself

Pump and/or trigger gun is 

leaking

Contact your nearest service centre.

No water supply Connect inlet water.

Machine 
starts but 
no water 
comes out

Water filter blocked Clean the filter

Nozzle blocked Clean the nozzle with a needle and by spraying 

water backwards through the nozzle
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Troubleshooting

Symptom CAUSE Recommended action
Machine 
refuses to 
start

Machine not plugged in Plug in machine.
Defective socket Try another socket.
Fuse has blown Replace fuse. Switch off other machines.
Defective extension cable Try without the extension cable.

 Fluctuating

 pressure

Pump is sucking air Check that hoses and connections are airtight.
Valves dirty, worn out or 

stuck

Contact your nearest service centre.

Water supply not sufficient Increase water pressure, check for blockage of gar-

den hose and/or change to bigger hose.
Pump seals worn Contact your nearest service centre.

Machine 
stops

 

Fuse has blown Replace fuse. Switch off other machines.
Incorrect mains voltage Check that the mains voltage corresponds to specifi-

cation on the name plate.
Thermal sensor activated Leave the machine for 5 minutes to cool down.
Nozzle partially blocked Clean the nozzle with a needle and by spraying 

water backwards through the nozzle.
Fuse blows Fuse too small Change to an installation higher than the amperage 

consumption of the machine.
Amperage increase Try without the extension cable.



12. Putting plug into socket of main electric power. 

Now, the pressure washer is ready for use.

Adjusting the spray
The lance nozzle is adjustable to allow you to adjust the spray 
shape from linear shape to fan-shape.
To adjust the nozzle, proceed as follows:

1. Hold the lance in one hand.
2. Turn the nozzle with the other hand. See figure 16.

Detergent  Bottle
The detergent bottle can only be connected to the standpipe.
The detergent bottle consists
 of 2 components.
1. The quick-acting closure with-
nozzle. can be attached to or-
separated from the standpipe
by pressing and turning simultaneously.
2. The bottle ,After this has been filled
it is screw on to the quick-acting closure.

11
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8. Connecting the lance to the gun handle. See figures 13.

9. Turning the tap on, making sure that the tap is fully open.
10. Releasing the trigger lock. See figure 14.

1. Triggering the gun to expel the air in the unit before its 
working.
11. Turning the On/Off switch to the Off position.                                  
See figure 15.



5. Pushing the trigger lock button ensuring the trigger in the 
Off position. See figures 8 and 9.

6. Fixing the water inlet connector to the inlet pipe of unit. 
See figure 10 and 11.

7. Connecting the water inlet hose to the water inlet 
connector. See figure 12.

9
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2. The machine with hook and handle is as following picture. 
See figures 3

3. Fixing the matching end of the hose firmly into the gun 
handle. See figures 4 and 5 

4. Fixing the connector on the other end of the hose onto the 
water outlet pipe of unit. See figures 6 and 7.
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Main Features
1. Light unit could be moved easily;
2. High effective brush motor with strong power
3. Water pressure is 20 times higher than the city water 
pressure and 1.5 times higher than car washing facility’s water 
pressure, easy and convenient for all household cleaning.
4. Auto stop function, saving your energy and money.
5. Detergent bottle available connecting to gun, easy to wash 
away stubborn dirt.
6. Portable and upright style, one-piece machine with 
removable gun and lance.
7. High strength engineering plastic machine body, hang 
hook for wire and gun storage. 
8. Good water filtration system, apply to various of water 
sources.
9. Adjustable water shape to meet the needs of various 
functions of washing; fan-shaped and linear available.
Electrical Diagram

Assembly before operation
Please read the below Operation Instruction carefully and 
follow it to avoid any problems when installing and operating 
the appliance. Please go to the dealer for exchange if assembly 
fails for not-matching accessories.

1. Fixing the hook and handle to the machine with attached 
screw in plastic bag. See figures 1 and 2
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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.
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.
Storage and environment
Steps of storage
1. Switch the appliance off (OFF)
2. Turn off the water supply tap
3. Remove the plug from the socket
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.

Environment of storage
1. The temperature should be 0-60 C
2. The appliance can NOT be put in damp environment for 
long time
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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

Main Parts

1. Gun Handle                    
2. Gun Lance + Spray Nozzle         
3. High Pressure Hose              
4. Water Inlet Connector           
5. Pressure Washer                     
6. Quick Connector 
7. Water Inlet Hose
8. Cable Hook
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SAVE THESE INSTEUCTIONS

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.
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.



3

GENERAL SAFETY RULES

 WARNING:
Read and understand all instruction. Failure to follow all 
instructions listed below may result in electric shock, 
fire and/or serious personal injury.
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