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Preklad pôvodného návodu

MH PE/DE
Symboly použité na označenie pokynov

Pred použitím
vysokotlakového
čistiaceho stroja
si prečítajte priložený návod na
obsluhu a uschovajte ho tak, aby bol vždy dostupný
pre každého.

Bezpečnostné pokyny uvedené v tomto
návode na obsluhu, ktoré sa musia dodržiavať,
aby sa predišlo riziku zranenia
osôb, sú označené týmto výstražným symbolom.
Tento symbol sa používa na označenie
bezpečnostných
pokynov, ktoré sa
musia dodržiavať, aby
sa predišlo poškodeniu stroja a
aby sa neohrozila jeho výkonnosť.

Tento symbol
označuje rady
a pokyny, ktoré
zjednodušujú
prácu a zabezpečujú bezpečnú
prevádzku.
Úkony označené
týmto symbolom
smú vykonávať
iba servisní technici spoločnosti
Nilfisk.

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

High Pressure Washer SAFETY INSTRUCTIONS

107141898 D (07-2015)
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2 Popis
2.1

Účel

Tento vysokotlakový čistiaci
stroj je určený na profesionálne
používanie v nasledujúcich odvetviach:

Kapitola 5 popisuje používanie
vysokotlakového čistiaceho
stroja pri jednotlivých čistiacich
úkonoch.

- poľnohospodárstvo,
- priemysel,
- dopravný priemysel,
- automobilový priemysel,
- mestské zariadenia,
- čistenie a údržba,
- stavebný priemysel,
- potravinársky priemysel,
a pod.

Čistiaci stroj používajte vždy
v súlade s návodom na obsluhu. Akékoľvek iné používanie by
mohlo spôsobiť poškodenie čistiaceho stroja alebo čisteného
povrchu alebo by mohlo dôjsť
k vážnemu poraneniu osôb.

VAROVANIE! Stroje poháňané spaľovacím motorom nepoužívajte vnútri, pokiaľ národný úrad práce neposúdi dostatočné vetranie.
VAROVANIE! Dbajte na to, aby sa emisie výfukových plynov nenachádzali v blízkosti zariadení na
prívod vzduchu.
VAROVANIE! Nesmú sa používať nesprávne palivá, pretože môžu byť nebezpečné.
2.2

Súčasti prístroja

Pozri obrázok na prednej strane
návodu na obsluhu.
1. Prívod vody a filter (rýchlospojka pre dodanú hadicu)
2. Mierka na meranie množstva oleja v čerpadle a plniaci uzáver
3. Uzáver na plnenie paliva
4. Špirála horáka
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5. Výstup vysokého tlaku
(samčia rýchlospojka)
6. Miesta na zdvíhanie rámu
7. Koliesko s parkovacou brzdou
8. Striekacia rúra
9. Miesto na odkladanie striekacej rúry
10. Ovládací panel
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3 Pred zapnutím čistiaceho stroja
3.1

Preprava a montáž

horáka, pričom sa musí brať do
úvahy nadmorská výška a príslušný tlak vzduchu. To platí vtedy, ak používate „zemný plyn“,
propán alebo naftu.

1. Najbezpečnejším spôsobom
na zdvíhanie tohto stroja je
použitie vysokozdvižného
vozíka. Šípky na obrázku
znázorňujú najlepšie miesta
na umiestnenie vidlice.
Každé zariadenie, ktoré spaľuje
palivo, ako napríklad tlakové
čističe, závisí od správnej zmesi
paliva a vzduchu (podľa hmotnosti), aby sa zaručilo správne
spaľovanie. Preto je možné,
že bude potrebné vykonať isté
nastavenia prívodu vzduchu do

Tento tlakový čistiaci stroj Nilfisk
využívajúci horúcu vodu bol
pred opustením továrne dôkladne testovaný a nastavený
tak, aby sa zabezpečila jeho
optimálna prevádzka. Závod
sa nachádza vo výške približne
200 m (650 stôp) nad morom
a nastavenie spaľovania je optimálne pre danú výšku.
V prípade, že sa vaše pracovisko nachádza vo výške
väčšej ako 1200 m (3900 stôp)
nad morom, horák je potrebné nastaviť, aby sa zabezpečila správna výkonnosť
a najnižšia spotreba paliva.
Podrobnejšie informácie vám
poskytne váš predajca alebo
spoločnosť Nilfisk.

3.2

Zabrzdite stroj (iba pri
strojoch vybavených
kolieskami)

1. Pred prvým používaním
čistiaci stroj dôkladne skontrolujte, či nie je poškodený.
2. Stroj zapnite iba vtedy, keď je
v perfektnom prevádzkovom
stave.
3. Zabrzdite stroj.

3.3

Plnenie palivovej
nádrže

Stroj musí byť vychladnutý
a vypnutý:

D
FU IESE
EL L
OIL

1. Naplňte palivovú nádrž z
čistej nádoby čerstvým palivom alebo naftou podľa
normy EN 590 (naftou s
obsahom bio nafty do 7 %).
Pozrite si kapitolu 1.
Max. kapacita nádrže je 57 l.

Preklad pôvodného návodu
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Používajte iba čisté palivo, bez
vlhkosti a znečistenia. Informácie o palivách a odporúčaných
druhoch vám poskytne váš predajca.
Nafta podľa normy EN 590 (do
7 % bio nafty) sa môže použiť s
nasledujúcimi obmedzeniami:
Maximálny čas skladovania v
nádrži na naftu vysokotlakového
čistiaceho zariadenia: 1 mesiac.
Nafta skladovaná vo vonkajšom
prostredí dlhšie ako 6 mesiacov
sa nesmie plniť do vysokotlakových čistiacich zariadení Nilfisk.

Nafta podľa normy EN 590 z
otvorenej nádoby sa nesmie
používať.
V prípade, že sa stroj má používať na čerpacích staniciach
alebo na potenciálne nebezpečných miestach, stroj sa môže
používať iba mimo nebezpečných oblastí definovaných nemeckými smernicami „Technické smernice pre horľavé tekutiny“ platnými v čase používania,
pretože hrozí riziko výbuchu
kvôli horáku.

POZNÁMKA!
Pri teplote
nižšej ako 8°C
(46°F) palivový
olej začína tuhnúť (zrážanie
parafínu). Tento jav môže spôsobiť problémy pri zapaľovaní
horáka. Pred zimou sa odporúča pridať udržiavač/stabilizátor
paliva (je dostupný v obchodoch s palivovým olejom).
Motor naplňte palivom (pozri
priložený návod motora).

3.4

Pripojenie
vysokotlakovej hadice

1. Vysokotlakovú hadicu pripojte rýchlospojkou k vysokotlakovému nadstavcu.

3.5

Pripojenie prívodu vody

1. Spojku hadice uvedenú
v príručke používateľa pripojte k hadici na prívod vody.
2. Hadicu na prívod vody rýchlo
prepláchnite, aby sa piesok a
iné čiastočky nečistôt nedostali do stroja.
3. Spojku hadice napojte na
prívod.
4. Otvorte kohútik na zdroji
vody.

POZNÁMKA!
Informácie o požadovanom
množstve vody a tlaku vody sú
uvedené v kapitole 9.4 Technické údaje.
V prípade slabej kvality vody
(piesok, a pod.) sa odporúča na
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prívod nainštalovať vodný filter.
Hadica na prívod vody musí byť
vystuženou hadicou s minimálnym vnútorným priemerom 3/4"
(19 mm).
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4 Ovládanie/prevádzka
4.1 Pripojenia
4.1.1 Pripojenie striekacej
rúry na striekaciu pištoľ

1. Modrú rýchlouvoľniteľnú
rukoväť (A) striekacej pištole
potiahnite dozadu.
2. Nadstavec striekacej rúry (B)
vložte do rýchlouvoľniteľnej
prípojky a pustite ju.
3. Striekaciu rúru (alebo iné
príslušenstvo) potiahnite dopredu, aby ste skontrolovali,
či je bezpečne pripevnené na
striekacej pištoli.
POZNÁMKA!
Pred pripojením striekacej rúry
ku striekacej pištoli z nadstavca

4.2

Popis kontrolných
svetiel

vždy očistite akékoľvek nečistoty.

Všetky kontrolné svetlá sa nenachádzajú na všetkých strojoch. Uvádzame popis kontrolných svetiel:
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Slúži na zapnutie motora.
Indikátor nabíjania batérie.
Indikátor oleja.
Teplota čerpadla Príliš
vysoká teplota vysokotlakového čerpadla. Vypína
motor. POZNÁMKA! Nie
pre MH 5M-200/1000 DE.
Tento stroj je vybavený
ventilom, ktorý sa otvára pri

5.
6.
7.
8.
9.
10.

veľmi vysokej teplote.
S pomocou MH 5M200/1000 PE, MH
7P-220/1120 PE, MH
7P-200/1200 DE, MH 7P220/1300 DE máte príležitosť viesť obtokovú vodu
naspäť do vodnej nádrže,
ak sa nasávanie spúšťa z
vodnej nádrže. Demontujte
skrutku (pol. 1) a pripojte
hadicu k spojke hadice.
Veďte hadicu naspäť do
vodnej nádrže. Tým sa zabráni prílišnému zvýšeniu
teploty v čerpadle.
Ukazovateľ pre predohrev.
Prevádzkový indikátor pre
teplú vodu.
Servisný indikátor. Rozsvieti
sa, keď sa vyžaduje servis.
Málo paliva. Rozsvieti sa,
keď sa vyžaduje doplnenie
paliva.
Prevádzka a regulácia teploty.
Počítač hodín.
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4.3

Zapnutie čistiaceho
stroja
4.3.1 Prevádzka so studenou
vodou

Pred zapnutím motora si musíte dôkladne prečítať návod na
obsluhu motora. V návode na
obsluhu je opísaná prevádzka
a údržba motora.
Po zapnutí motora sa vysokotlakový čistiaci stroj môže používať na čistenie so studenou
vodou.

4.3.2 Prevádzka s teplou
vodou

6

4.4

Nastavenie tlaku
(Tornado Lance)

1. Prepínač nastavte na
požadovanú teplotu. Keď
sa rozsvieti 6 svetiel, stroj je
pripravený na používanie.
V prípade, že chcete
používať vodu teplejšiu ako
100°C, otočný regulátor
na čerpadle (čierny) otočte
v smere hodinových ručičiek
až na doraz.
2. Odistite striekaciu rukoväť
a stlačte spúšť.
3. Olejový horák sa zapne.
4. Po použití uvoľnite rukoväť
a zaistite striekaciu rukoväť.
1. Otočte otáčaciu rukoväť na
striekacej jednotke:
– Vysoký tlak =
ak chcete tlak zvýšiť, tak v
smere hodinových ručičiek
(+),
– Nízky tlak =
ak chcete tlak znížiť, tak proti
smeru hodinových ručičiek (-)

4.5
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Používanie čistiacich
prostriedkov

V prípade, že používate čistiace
prostriedky, bude potrebovať
internú vstrekovaciu jednotku.
Bližšie informácie vám poskytne
miestny distribútor spoločnosti
Nilfisk.

UPOZORNENIE!
Dbajte na to, aby čistiaci prostriedok na čistenom povrchu
nikdy nezaschol. Môže poškodiť povrch.

Preklad pôvodného návodu
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5 Oblasti použitia a pracovné metódy
5.1

Všeobecné informácie
Účinné čistenie vysokým tlakom sa dosiahne dodržaním niekoľkých
málo smerníc, kombinovaných s vlastnými skúsenosťami v špeciálnych oblastiach. Príslušenstvo a čistiace prostriedky môžu pri
správnom nasadení zvýšiť čistiaci účinok. Tuná nájdete zásadné
informácie.

5.1.1 Namočiť

Nanesené alebo hrubé vrstvy špiny sa môžu uvoľniť alebo zmäkčiť
dlhším namáčaním. Ideálny spôsob v poľnohospodárstve, napríklad,
v prasačích chlievoch. Metóda namáčania sa môže dosiahnuť používaním peny alebo bežného zásaditého čistiaceho prostriedku.
Pred tlakovým zmývaním ponechajte prípravok nanesený na znečistenom povrchu pôsobiť po dobu približne 15 minút. Výsledkom
bude oveľa rýchlejší vysokotlakový čistiaci proces.

5.1.2 Naniesť čistiaci
prostriedok a penu

Čistiaci prostriedok a pena by sa mali nastriekať na suchú povrchovú plochu (nie na priamom slnečnom svetle), aby sa čistiaci prostriedok dostal bez ďalšieho zriedenia do kontaktu s nečistotou. Na
zvislých plochách pracovať odspodu smerom nahor, aby ste sa vyhli
šmuhám, keď bude stekať rozriedený čistiaci prostriedok. Nechať
účinkovať niekoľko minút, a potom očistiť vysokotlakovým prúdom.
Nenechať čistiaci prostriedok zaschnúť.

5.1.3 Teplota

Čistiaci účinok sa zosilí vyššou teplotou. Obzvlášť tuky a oleje sa
dajú ľahšie a rýchlejšie odstrániť. Proteíny sa dajú najlepšie odstrániť pri teplote okolo 60°C. Oleje a tuky pri teplote 70°C až 90°C.

5.1.4 Mechanický účinok

Pre odstránenie silných vrstiev nečistôt je nutný prídavný mechanický účinok. Špeciálne striekacie trubky a (rotujúce) kefy ponúkajú
najlepší efekt pri odstraňovaní vrstiev nečistôt.

5.1.5 Vysoký vodný výkon
a vysoký tlak

Vysoký tlak nieje vždy to najlepšie riešenie. Vysoký tlak môže poškodiť i povrchové plochy. Čistenie závisí i od vodného výkonu. Tlak
vo výške 100 barov je dostatočný k čisteniu motorových vozidiel (v
spojení s teplou vodou). Väčší vodný výkon umožňuje zmytie a odstránenie nečistôt.

Preklad pôvodného návodu
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5.2 Typické použitie
5.2.1 Poľnohospodárstvo
Nasadenie
Stajne
maštale pre svine
čistenie stien,
podláh, vybavenia
dezinfekcia

Príslušenstvo
penový injektor
penový hrot
Powerspeed
Floor Cleaner
Čistiaci prostriedok
Universal
Alkafoam
Dezinfekcia
DES 3000

Vozový park
traktor,
pluh atď

štandardný hrot
injektor čistiaceho
prostriedku
Powerspeed hrot
zahnutý hrot a umývač podvozkov
kefy

Metóda
1. Namočiť – nastriekať penu na všetky povrchy (odspodu smerom nahor) a nechať 30 minút účinkovať.
2. Odstrániť nečistoty vysokým tlakom a popr. zodpovedajúcim príslušenstvom. Na zvislých plochách
pracovať zase odspodu smerom nahor.
3. K odplaveniu veľkého množstva nečistôt nastaviť
prístroj na najväčší vodný výkon.
4. Aby sa zabezpečila hygiena, používať iba
doporučené dezinfekčné prostriedky. Dezinfekčné
prostriedky naniesť až po úplnom odstránení
nečistôt.
1. Naniesť čistiaci prostriedok na povrch a nechať
odmočiť znečistenie. Pracovať smerom odspodu
nahor.
2. Ostriekať prúdom vysokého tlaku. Pracovať zase
smerom odspodu nahor. Používajte patričné
príslušenstvo k očisteniu ťažko prístupných miest.
3. Čistite chúlostivé diely, ako motory a gumu, s nízkym tlakom, aby ste predišli ich poškodeniu.

5.2.2 Vozidlá
Nasadenie
Povrchy vozidiel

Príslušenstvo
štandardný hrot,
injektor čistiaceho
prostriedku, zahnutý
hrot a umývač podvozkov,
kefy
Čistiace prostriedky
Aktive Shampoo
Aktive Foam
Sapphire
Super Plus
Aktive Wax
Allosil
RimTop
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Metóda
1. Naniesť čistiaci prostriedok na povrchovú plochu k
odstráneniu nečistoty. Pracovať smerom odspodu
nahor. K odstráneniu zbytkov hmyzu postriekať napred napr. Allosil-om, potom zmyť nízkym tlakom a
očistiť celé vozidlo za pomoci čistiaceho prostriedku.
Čistiaci prostriedok nechať cca 5 minút účinkovať.
Kovové povrchy môžu byť očistené s Rim Top.
2. Ostriekať vysokotlakovým prúdom. Pracovať znovu smerom odspodu nahor. Používajte patričné
príslušenstvo pre ťažko dostupné miesta. Používajte
kefy. Krátke striekacie trubky sa hodia k očisteniu
motorov a vnútra blatníkov. Zahnuté striekacie trubky k umytiu podvozka.
3. Čistite chúlostivé diely ako motory a gumu nízkym
tlakom, aby ste sa vyhli ich poškodeniu.
4. Naneste vysokotlakovým prístrojom tekutý vosk, aby
sa znížilo nové znečistenie.

Preklad pôvodného návodu

MH PE/DE
5.2.3 Stavebníctvo a priemysel

Nasadenie
Povrchy
kovové predmety

Príslušenstvo
penový injektor
štandardný hrot
zahnutý hrot
hlava na čistenie
nádrží
Čistiaci prostriedok
Intensive
J25 Multi
Combi Aktive
Alkafoam
Dezinfekčný prostriedok
DES 3000

zhrdzavené, poškodené povrchy
pred opracovaním

zariadenie vlhkého
prúdu

Metóda
1. Naniesť hrubú vrstvu peny na suchý povrch. Na
zvislých plochách pracovať smerom odspodu nahor.
Penu nechať cca 30 minútu účinkovať. Tým sa dosiahne optimálny efekt.
2. Ostriekať vysokotlakovým prúdom. Používajte
patričné príslušenstvo. Použite vysoký tlak k odstráneniu nečistôt. Použite nízky tlak a vysoký vodný
výkon k odplaveniu nečistôt.
3. Dezinfekčné prostriedky naniesť až po úplnom odstránení nečistoty.
Silné znečistenie, napr. na bitúnkoch, sa dá odplaviť
veľkým množstvom vody.
Hlavy na čistenie nádrží slúžia k čisteniu sudov, kadí,
zmiešaných nádrží atď. Čistiace hlavy nádrží sú poháďané hydraulicky alebo elektricky a umožňujú automatické očistenie bez stáleho dozoru
1. Zariadenie vlhkého prúdu spojiť s vysokotlakovým
čistiacim prístrojom a saciu hadicu zastrčiť do zásobníka s pieskom.
2. Počas práce nosiť ochranné okuliare a ochranné
oblečenie.
3. Zmesou piesku a vody sa dá odstrániť hrdza a lak.
4. Po opieskovaní plochu uzavrieť proti zhrdzaveniu
(kov) alebo hnilobe (drevo).

To je iba niekoľko málo príkladov nasadenia. Každá úloha čistenia je iná.
Kvôli najlepším výsledkom sa dajte do styku s Vašim Nilfisk-predavačom.

Preklad pôvodného návodu
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6 Po použití čistiaceho stroja
6.1

Vypnutie čistiaceho
stroja

6.2

Skladovanie/ochrana
pred mrazom

1. Zatvorte prívod vody.
2. Aktivujte striekaciu rukoväť
(bez rúry), aby zo systému
vytiekla všetka zvyšná voda.
3. Vypínač ON/OFF dajte do
polohy „OFF“ (vypnuté).
4. Vypnite motor.
5. Aktivujte striekaciu rukoväť,
kým sa z čistiaceho stroja
nevypustí všetok tlak.
6. Zaistite bezpečnostnú západku na striekacej rukoväti.

Medzi používaniami sa stroj
odporúča skladovať v miestnosti, kde nehrozí riziko mrazu.
V prípade, že to nie je možné,
stroj je potrebné chrániť nasledujúcim spôsobom:
1. Odpojte prívodnú hadicu
vody. Zložte striekaciu rúru
a vylejte z nej vodu.
2. Zapnite stroj, striekaciu
rukoväť úplne otvorte
a počkajte, kým voda vytečie.
3. Nasávaciu hadicu vložte do
vedra so 6 – 8 litrami (1,5 – 2
galónmi) nemrznúcej zmesi
4. Striekaciu rukoväť (bez striekacej rúry) položte nad vedro
a striekaciu rukoväť zapnite
tak, aby nemrznúca zmes
mohla cirkulovať.
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5. Striekaciu rukoväť položte
nad otvor nádoby na nemrznúcu zmes a nechajte, aby
stroj načerpal všetok roztok
späť do nádoby na nemrznúcu zmes. Nemrznúcu zmes
je možné znova použiť, ale
je potrebné si uvedomiť, že
sa pri každej tejto operácii
mierne rozriedi vodou.
Dôležité upozornenie:
Aby sa predišlo poškodeniu,
vždy dbajte na to, aby ste pred
každým opätovným zapnutím
rozmrazili čistiaci stroj, hadice
a striekaciu rúru. Čistiaci stroj
a príslušenstvo pred zapnutím
položte na istý čas do teplej
miestnosti.
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7 Údržba
7.1

Plán údržby

Týždenne

Iba
MH 5M-200/1000 DE
Po uplynutí prvých
50 hodín prevádzky

Každých 6
mesiacov
alebo po
uplynutí
500 hodín
prevádzky

Podľa
potreby

7.2.1 Vodné filtre



7.2.2 Olejový filter



7.2.3

Kontrola kvality oleja v
čerpadle

7.2.4 Výmena oleja v čerpadle
7.2.5




Vyprázdnenie palivového
oleja nádrže

7.2.6 Snímač plameňa





Servis motora: pozri priloženú príručku používateľa motora.
7.2 Údržbové práce
7.2.1 Vodné filtre

1. Odskrutkujte rýchlospojku.
2. Filter vyberte pomocou
nástroj a očistite ho.

7.2.2 Kontrola kvality oleja v
čerpadle

1. Skontrolujte farbu oleja
v čerpadle.
V prípade, že je sivá alebo
biela, olej vymeňte (pozri
kapitolu 7.2.3).
2. V prípade potreby dolejte
nový olej.
Informácie o type oleja nájdete v kapitole 9.4 Technické
údaje.

Preklad pôvodného návodu
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7.2.3 Výmena oleja

MH 5M:
1. Otvorte sponu a uvoľnite
olejovú nádrž. Olejovú
nádrž pridržte v nádobe až
dovtedy, kým olej z čerpadla
nevytečie.
2. Olejovú nádrž znova namontujte a naplňte novým olejom.
Vyrovnanie hladiny oleja
v čerpadle a olejovej nádrži
môže istú chvíľu trvať.

A

7.2.4 Vyprázdnenie nádrže
palivového oleja
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MH 7P:
1. Odskrutkujte uzáver na
vypúšťanie oleja (A) a olej
vypustite do vhodnej nádoby.
2. Skontrolujte, či je tesnenie
vypúšťacieho uzáveru na
mieste a vypúšťací uzáver
znova namontujte.
3. Čerpadlo naplňte správnym
množstvom oleja správnej
kvality.
Informácie o kvalite oleja nájdete v kapitole 9.4 Technické
údaje.
1. Pripravte si nádobu, do ktorej
sa zmestí palivo, ktoré zostalo v nádrži.
2. Nádobu podložte pod
vypúšťací uzáver.
3. Odstráňte vypúšťací uzáver
a palivo nechajte vytiecť do
pripravenej nádoby, avšak
dbajte na to, aby sa palivový
olej nerozlial.
4. Skontrolujte, či je tesnenie
vypúšťacieho uzáveru na
mieste a vypúšťací uzáver
znova namontujte.
5. Skontrolujte, či nádrž
a uzáver neprepúšťajú.
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7.2.5 Čistenie palivového
filtra

Filter sa nachádza na zadnej
strane palivovej nádrže, v mieste, kde sa montujú hadice.
Pri čistení tohto filtra alebo týchto filtrov (v závislosti od modelu)
odmontujte hadicu a odskrutkujte nadstavec hadice.

7.2.6 Snímač plameňa

Preklad pôvodného návodu

1. Zložte snímač a očistite ho
jemnou handričkou.
2. Po opätovnej inštalácii
snímača skontrolujte, či je
snímač správne nasadený.
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8 Riešenie problémov
8.1

Hlásenia na displeji
Kontrolné svetlo

Svieti zelená LED

Príčina

dióda >

Zariadenie je pripravené na
prevádzku.
Po zapnutí zariadenia sa raz
rozsvietia všetky LED svetlá.
Nedostatok paliva

Svieti žltá LED dióda

>

Bliká červená LED dióda

>

Servisný interval: servis sa
musí vykonať do 20 hodín.

>

Vypršal servisný interval

Svieti červená LED dióda

>
>

Málo oleja v čerpadle
Málo oleja v motore

Bliká zelená LED dióda

>

Porucha snímača toku

>

Je zatvorený prívod vody
alebo je nedostatok vody

>

Stroj je zanesený vodným
kameňom
Únik alebo neprípustné pracovné podmienky pri krátkodobej prevádzke.

Svieti červená LED dióda

Súčasne bliká zelená LED
aj červená LED
dióda

>

dióda

>
>

>
>

Svieti červená LED dióda >
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Náprava

•

Obráťte sa na servis spoločnosti Nilfisk.
•
•

Doplňte olej do čerpadla
Doplňte olej do motora

•

Obráťte sa na servis spoločnosti Nilfisk.
Je možná prevádzka so studenou vodou.
Požadovaný tok vody a tlaku
nájdete v kapitole 9.4 Technické údaje
Obráťte sa na servis spoločnosti Nilfisk.
Po troch krátkodobých
používaniach sa ohrievanie
vypne. Resetovať: Hlavný
vypínač dajte do polohy
„OFF“ (vypnuté) a potom stroj
znova zapnite. Striekaciu
pištoľ držte stlačenú dlhšie
ako 3 minúty. V prípade, že
dôjde k úniku, ktoré spôsobuje, že sa stroj 3-krát na krátko
zapne a vypne, potom sa
ohrievanie vypne.
Skontrolujte rukoväť striekacej
pištole
Vymeňte vysokotlakovú hadicu a dotiahnite skrutkovacie
prípojky
Očistite filter (pozri kapitolu
7.2.1)
Opravte úniky
Je možná prevádzka so studenou vodou.
Stroj sa nezapol

•

Generátor je poškodený

•

•

Únik z rukoväte striekacej
•
pištole
Únik z vysokotlakovej hadice, •
spojky alebo vedenia.
Prívodný filter vody je znečis- •
tený
Vysokotlakové čerpadlo nasá- •
va vzduch
Príliš slabé nabíjanie

Doplňte palivo
Je možná prevádzka so studenou vodou.
Obráťte sa na servis spoločnosti Nilfisk.
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Kontrolné svetlo

Príčina

Svieti červená LED dióda >

>
Striedavo bliká zelená LED
dióda
aj červená LED

>

Náprava

Čerpadlo je prehriate

•

Motor na chladenie vody je
prehriaty (Mitsubishi)
Problém s prehriatím

•

dióda
Pomaly bliká zelená LED
a rýchlo bliká
dióda
červená LED dióda

8.2

>

Snímač plameňa je zanesený •
sadzami

>
Porucha zapaľovania alebo
palivového systému

Obráťte sa na servis spoločnosti Nilfisk.
Čerpadlo nechajte vychladnúť a vyhnite sa dlhej dobe
odtoku
(MH 5M-220/1000 PE pozri
kapitolu 4.2)
Skontrolujte množstvo vody v
radiátore.
Obráťte sa na servis spoločnosti Nilfisk.
Je možná prevádzka so studenou vodou.
Očistite snímač plameňa
(pozri kapitolu 7.2.6).
Obráťte sa na servis spoločnosti Nilfisk.
Je možná prevádzka so studenou vodou.

Iné poruchy
Porucha
nie je ZAPNUTÝ

Príliš nízky tlak

>
>

Príčina
Motor sa nezapol
Príliš nízke otáčky motora

>

Generátor je poškodený

>

Opotrebovala sa vysokotlaková tryska
Regulátor tlaku je nastavený
na nízky objem vody

>

Horák je pokrytý sadzami

Preklad pôvodného návodu

>

Znečistenie paliva

>

Horák je zanesený sadzami alebo je nesprávne nastavený

•

•
•

Náprava
Zapnite motor.
Obráťte sa na servis spoločnosti Nilfisk.
MH 5M-200/1000 DE: Na
ovládači rýchlosti nastavte
maximálne otáčky.
Obráťte sa na servis spoločnosti Nilfisk.
Je možná prevádzka so studenou vodou.
Trysku vymeňte.
Otáčaciu rukoväť na striekacej rúre otočte na väčší
objem vody.
Obráťte sa na servis spoločnosti Nilfisk.
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9 Ďalšie informácie
9.1

Recyklácia stroja

Starý čistiaci stroj okamžite
znehodnoťte.

hodnotné materiály, ktoré by sa
mali recyklovať.

1. Čistiaci stroj odpojte z elektrickej siete a odrežte napájací
kábel.

Obráťte sa na miestnu skládku
odpadu. V prípade, že máte
akékoľvek otázky, obráťte sa na
miestne úrady alebo na najbližšieho predajcu.

Tlakový čistiaci stroj obsahuje
9.2

Záruka

Na tento výrobok spoločnosti
Nilfisk sa poskytuje záruka 12
mesiacov odo dňa zakúpenia
(je potrebné predložiť doklad
o zaplatení) za nasledujúcich
podmienok:
• ak sa poruchy týkajú prasklín, chýb materiálov alebo
spracovania, (Záruka nepokrýva bežné opotrebovanie
ani nesprávne používanie.)
• ak opravy vykonával alebo sa snažil vykonávať iba
vyškolený servisný personál
spoločnosti Nilfisk,
• ak sa používali iba originálne
náhradné diely,
• ak sa s výrobkom nezaobchádzalo nesprávnym spôso-
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bom, ak nebol napríklad vystavený búchaniu, nárazom
alebo mrazu,
• ak boli dôsledne dodržané
pokyny uvedené v návode.
Záručná oprava zahŕňa výmenu
poškodených dielov, ale nezahŕňa náklady na dopravu a balenie. Okrem toho postupujeme
podľa národného zákona o predaji tovaru.
Akákoľvek neoprávnená záručná oprava sa bude fakturovať.
(napr. nefunkčnosť spôsobená
príčinami uvedenými v časti „7
Riešenie problémov“ v tomto
návode na obsluhu).
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9.3

Prehlásenie o zhode

My,
Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DÁNSKO
týmto výhradne vyhlasujeme, že výrobok:

Výrobok

Popis

Typ

Vysoký Tlaková umývačka Profesionálne použitie mobilné

Benzín / diesel riadené

MH 5M */* PE, DE
MH 7P */* PE, DE

je v súlade s nasledujúcimi technickými normami:

Identifikačné č. a verzia

Názov

EN 60335-1:2012+A11:2014

Elektrické spotrebiče a podobné zariadenia pre domácnosť Bezpečnosť - Časť 1: Všeobecné požiadavky

EN 60335-2-79:2012

Elektrické spotrebiče a podobné zariadenia pre domácnosť Bezpečnosť - Časť 2-79: Špeciálne požiadavky týkajúce sa vysokotlakových čistiacich zariadení a parných čistiacich zariadení

EN 55012:2007+A1:2009

Vozidlá, člny a zariadenia s vnútorným spaľovaním. Charakteristiky
rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov
mimo ich paluby

EN 50581:2012

Technická dokumentácia na posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska obmedzenia obsahu nebezpečných
látok

V nadväznosti na ustanovenia:
Smernica EK týkajúca sa strojných zariadení 2006/42/ES
Smernice o EMK č. 2004/108/ES
Smernice „RoHS“ č. 2011/65/ES
Smernica 2000/14/ES o emisiách hluku – Postup zhodnotenia zhody v súlade s prílohou V.
- Hladina akustického tlaku: 84-97 dB(A)
- Garantovaná hlučnosť: 99-112 dB(A)
Hadsund

2015-10-13

Anton Soerensen
Senior Vice President – Global R&D

Miesto

Dátum

Meno a titul

Preklad pôvodného návodu

Podpis
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9.4

Technické údaje
MH 5M220/1000
PE

MH 7P220/1120
PE

MH 5M200/1000
DE

MH 7P200/1200
DE

MH 7P220/1300
DE

106239515 106239530 106239610 106239630 106239635

Č. dielu
Tlak v čerpadle

bar

220

220

200

200

220

mQuic

l/h

900

1010

900

1150

1200

Qmax

l/h

1000

1120

1000

1200

1300

0450

0500

0450

0640

0640

Tryska
Sacia výška za sucha

m

1,5

5,0

1,5

1,5

5,0

Max. teplota prívodnej vody

°C

40

40

40

40

40

Min./max. vstupný tlak vody

bar

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

NA5

C3

NP5

C3

C3

Honda
GX390

Honda
GX390

Yanmar

Ruggerini

Mitsubishi

0.5

1.1

0.7

1.1

1.1

2)

3)

1)

3)

3)

Naftový

Naftový

Naftový

Typ čerpadla
Výrobca motora
Množstvo oleja

l

Čerpadlo oleja typu
Typ palivového motora

Benzínový Benzínový

Palivová nádrž motora

l

6,1

6,1

5,5

*

*

Množstvo motorového oleja
SAE 15W 40,

l

1,1

1,1

1,65

1,8

4,2

Bojler

kW

81

87

81

108

108

Detla teplota

°C

80

70

80

82

79

3,9

4,6

3,9

5,0

5,2

l

57

57

57

57

57

Hladina akustického výkonu
LWA/LpA

dB(A)

105/91

105/91

110/95

112/97

99/84

Vibrácie na rukoväti striekacej pištole

m/s2

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Rozmery d x š x v

mm

970 x 780 x 1000

Spotreba paliva 45°C
Palubná palivová nádrž na
naftu

Hmotnosť

kg

208

210

970 x 780
x 1000
220

1100 x 910 x 1050
315

510

* Rovnako ako pri bojleri (57 l)
1) SAE 15W 40
2) BP Energol GR-XP 220
3) Castrol Alphasyn - T ISO 150
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NEW ZEALAND

Nilfisk Oy Ab
Koskelontie 23 E
02920 Espoo
Tel.: (+358) 207 890 600
www.nilfisk.fi

Nilfisk Limited
Danish House
6 Rockridge Avenue
Penrose, Auckland 1061
Tel.: (+64) 9526 3890
www.nilfisk.com.au

FRANCE

NORWAY

Nilfisk SAS
26 Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette
91978 Courtabouef Cedex
Tel.: (+33) 169 59 87 00
www.nilfisk.fr

PERU

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tel.: (+47) 22 75 17 80
www.nilfisk.no

SOUTH KOREA

Nilfisk S.A.
Torre d’Ara,
Passeig del Rengle, 5 Plta. 10a
08302 Mataró
Tel.: (34) 93 741 2400
www.nilfisk.es

SWEDEN

Nilfisk AB
Taljegårdsgatan 4
431 53 Mölndal
Tel.: (+46) 31 706 73 00
www.nilfisk.se

SWITZERLAND

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Kircheberg/Industri Stelz
9500 Wil
Tel.: (+41) 71 92 38 444
www.nilfisk.ch

TAIWAN

Nilfisk Ltd
Taiwan Branch (H.K)
No. 5, Wan Fang Road
Taipei
Tel.: (+88) 6227 00 22 68
www.nilfisk.tw

THAILAND

Nilfisk Co. Ltd.
89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Tel.: (+66) 2275 5630
www.nilfisk.co.th

TURKEY

Nilfisk A.S.
Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7
Ümraniye, 34775 Istanbul
Tel.: +90 216 466 94 94
www.nilfisk.com.tr

UNITED ARAB EMIRATES
Nilfisk Middle East Branch
SAIF-Zone
P.O. Box 122298
Sharjah
Tel.: (+971) (0) 655-78813
www.nilfisk.com

UNITED KINGDOM

Nilfisk Ltd.
Nilfisk House, Bowerbank Way
Gilwilly Industrial Estate, Penrith
Cumbria CA11 9BQ
Tel: (+44) (0) 1768 868995
www.nilfisk.co.uk
UNITED STATES
Nilfisk Inc.
14600 21st Avenue North
Plymouth, MN-55447
Tel.: (+1) 800-989-2235
www.nilfisk.com

VIETNAM

Nilfisk Vietnam
No. 51 Doc Ngu Str.
P. Vinh Phúc, Q.Ba Dinh
Hanoi
Tel.: (+84) 761 5642
www.nilfisk.com

