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SYMBOLE 

 

UWAGA: Ważne jest zachowanie ostrożności. 

WAŻNE 

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
OSTRZEŻENIA 

 

UWAGA: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku 

na zewnątrz. 

UWAGA: Po zakończeniu pracy zawsze odłączaj urządzenie 

od zasilania. 

UWAGA: Nie korzystaj z urządzenia jeśli ważne części (wąż 

wysokociśnieniowy, kabel zasilający, spust pistoletu)  są 

uszkodzone. 

UWAGA: Każde urządzenie jest testowane w jego 

naturalnych warunkach pracy. 

UWAGA: Nie zamykaj pracującego urządzenia w 

pomieszczeniach z niewystarczającą wentylacją. 

UWAGA: Nie używaj urządzenia w czasie burzy. 

UWAGA: Nie kieruj strumienia wody na urządzenie lub jego 

części.  

UWAGA:  

- NIGDY NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA Z MOKRYMI RĘKOMA 

LUB WILGOTNYMI STOPAMI. 

- NIGDY NIE WYCIĄGAJ WTYCZKI Z GNIAZDKA CIĄGNĄC 

ZA KABEL ZASILAJĄCY. 

UWAGA: Nie używaj urządzenia na łatwopalnych 

powierzchniach. 

 

POBÓR WODY 
UWAGA: Stosuj tylko czystą lub przefiltrowaną wodę. 

-Maksymalna temperatura wlewanej wody: 35°C 

Nie stosowanie się do powyższych wytycznych może 

skutkować uszkodzeniem urządzenia oraz utratą gwarancji. 

 

PODŁĄCZANIE DO PRĄDU 
- Urządzenie musi być podłączone zgodnie z normą IEC 364. 

WAŻNE: Przed podłączeniem urządzenia do sieci 

upewnij się, że oznaczenia gniazdka są zgodne z 

oznaczeniami na tabliczce znamionowej, a gniazdko posiada 

uziemienie oraz czujnik bezpieczeństwa o czułości poniżej 

0,03A – 30ms. 

- Jeśli wtyczka nie jest kompatybilna z gniazdkiem może 

zostać wymieniona w autoryzowanym serwisie. 

- Nigdy nie używaj urządzenia wyposażonego w kabel PVC, w 

temperaturze poniżej 0°C. 

230-240V 100-120V  

2,5 mm2 12 AWG Max. 30m 

 

UŻYTKOWANIE  
Urządzenie nadaje się do profesjonalnego użytkowania. 

Technologie zastosowanie do stworzenia urządzenia 

zapewniają jego wysoką jakość, bezpieczeństwo o raz długą 

żywotność. 

Zabrania się stosowania urządzenia w miejscach potencjalnie 

wybuchowych. Urządzenie powinno pracować e temperaturze 

od 5°C do 50°C.  

Zabrania się zmieniania struktury wszelkich elementów 

urządzenia. 

 

ROZPAKOWANIE 
Aby bezpiecznie rozpakować maszynę należy najpierw odczepić 
karton od palety. Następnie umieść tylne koła poza paletą i wysuń 
palate z pod maszyny.  
 

 
 

MONTAŻ I ROZPOCZĘCIE PRACY 
PIERWSZE WŁĄCZANIE 

Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub jest ono 

używane po raz pierwszy od dłuższego czasu, włącz na kilka 

minut wąż ssący aby pozbyć się ewentualnych zabrudzeń. 

 

PODŁĄCZANIE DO PRĄDU 

Upewnij się, że napięcie sieci jest zgodne z danymi na 

tabliczce znamionowej urządzenia. 

Czynności konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez 

wykwalifikowane osoby. 
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Nie stosowanie się do powyższych wytycznych może 

skutkować uszkodzeniem urządzenia oraz utratą 

gwarancji. 

 

NAPEŁNIANIE PALIWEM 

Napełnij zbiornik paliwa zgodnie z danymi na tabliczce 

znamionowej.  

Unikaj użytkowania urządzenia z pustym zbiornikiem gdyż 

może to doprowadzić do uszkodzenia pompy. 

 

 

 Stosowanie niewłaściwego paliwa może być 

niebezpieczne. 

 

PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA WODY 

Podłącz wąż do urządzenia (rys. 5, 1) oraz do sieci 

wodociągowej ( max. Ciśnienie – 200 barów). 

 

 
 

ZATRZYMANIE URZĄDZENIA 
Zmień pozycję włącznika termostatu na „0” i odczekaj do 

całkowitego wystygnięcia wody. Czynności te zapobiegną 

przegrzaniu się cewki kotła oraz osadzaniu się kamienia. 

Podczas powyższej procedury wyłącz regulator detergentu. 

 

KABEL ZASILAJĄCY 

Uważaj aby nie uszkodzić kabla zasilającego. W przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia wymień go na kabel typu 

H07RNF zgodnie z diagramem elektrycznym. 

Wymiana może być przeprowadzana wyłącznie przez 

wykfalifikowany personel. 

 

CZYSZCZENIE FILTRA PALIWA 

Okresowo sprawdzaj filtr paliwa (rys. 6, 1) i w razie potrzeby 

wymieniaj go. 

 

 
 

CZYSZCZENIE KOTŁA 

  Wszelkie czynności konserwacyjne powinny być 

wykonywane przez wykfalifikowany personel. 

 

Okresowo sprawdzaj kocioł (co 180-200 roboczo-godzin). 

Ostrożnie wyjmij kompletny palnik z elektrodami. 

 
 

Filtr oczyszczaj przy pomocy sprężonego powietrza. Sprawdź 

pozycję elektrod. (rys. 8) 

 
 

 

 

mailto:info@lavorwash.pl


 

 

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz 

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl 
 

Zdejmij pokrywę kotła odkręcając i wyczyść deflektor. (rys. 9). 

 
 

Ręcznie zdejmij obudowę kotła. (rys 10). 

 
 

Odkręc węże znajdujące się pod wężownicą  

 
 

Oczyść wężownicę stalową szczotką. (rys. 12). 

 
 

Usuń wszystkie inne zanieczyszczenia z kotła (rys. 13). 

 
 

NAPRAWY – CZĘŚCI ZAMIENNE 
W sprawie innych niedogodności, niezawartych w tabeli 
zalecamy udać się do autoryzowanego serwisu, który 
dysponuje oryginalnymi częściami zamiennymi. 
 
WARUNKI GWARANCJI 
To urządzenie zostało wykonane z najwyższej jakości, 
bezpiecznych materiałów oraz zgodnie z 
obowiązującymi standardami. Jest to potwierdzone 24 
miesięczną gwarancją – rozpoczynającą się od 
dostarczenia urządzenia. Aby gwarancja została uznana 
musisz posiadać i okazać paragon lub fakturę. W czasie 
trwania gwarancji centrum pomocy naprawi wszelkie 
usterki, które powstały pomimo poprawnego stosowania 
urządzenia lub są wynikiem wadliwych materiałów. 
Części uznane za wadliwe będą wymienione lub 
naprawione w związku z gwarancją. Wymienione lub 
naprawione części pozostają naszą własnością. 
Wymiana lub naprawa nie przedłużają gwarancji. Na 
części wymienione obowiązuje ten sam czas gwarancji 
co na urządzenie. Nie bierzemy odpowiedzialności za 
uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego 
użytkowania urządzenia. To samo dotyczy stosowania 
akcesoriów, które nie należą do zestawu.  
Gwarancja traci swoją ważność jeśli jakiekolwiek 
naprawy zostały dokonane poza autoryzowanym 
serwisem. Gwarancja nie obejmuje części, których 
zużywanie się jest naturalnym rezultatem użytkowania 
urządzenia ( dysze, ruchome części, uszczelki). 
 
 
POSTĘPOWANIE 
Jako producent wyrobów elektrycznych lub 
elektronicznych, jesteśmy prawnie zobowiązani (godnie 
z dyrektywą UE 202/96/EC z 27 stycznia 2003r. w 
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz poszczególnych przepisów 
krajowych) do zutylizowania 
elektrycznych/elektronicznych części lub akcesoriów, 
które są nie możliwe do posortowania w domowych 
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warunkach. Powinieneś skorzystać z darmowej możliwości utylizacji części lub akcesoriów. 

 

Główne przełączniki 
1. Przełącznik teperatury wody 

2. Włącznik kotła 

3. Kabel główny 
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