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KÄYTTÖOHJE



Ominaisuudet
 
Innovatiivinen paineilmapistooli. Soveltuu verhoilujen, kojelautojen, mattojen, ilmaventtiilien, auton 
 isäosien, rasvaisten tahrojen, sormenjälkien ja muun lian nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen.
Soveltuu käyttöön fiksaamoissa, rekkafiksaamoissa, maalaamoissa, korjaamoissa, busseissa ja takseissa. 
 
Rotaatiojärjestelmä tekee laittteesta erityisen tehokkaan. Järjestelmä säästää keskimäärin 30-60 minuuttia
käsittelyaikaa ajoneuvoa kohti. Laite suihkuttaa pesuaineen ja ilman sekoituksen korkealla paineella. Se
poistaa siksi likaa tehokkaasti myös vaikeasti tavoitettavilta alueilta kastelematta pintoja. 
 
Käytettynä Pulimax EWO -pesuaineen kanssa laitetta on helppoa ja turvallista käyttää. Pulimax EWO on
ympäristöystävällinen, VOC-vapaa tuote joka ei vahingoita hengitysteitä. Laitteen sisäinen roottori pyörii
metallilaakerien sisällä, jolloin se ei aiheuta kulumaa muoviosille. Tämä ominaisuus pidentää laitteen
käyttöikää ja tekee siitä taloudellisen pitkällä aikavälillä. 
 
Laitteen ilmantarve on matala – noin 4,5-6 baria. Tuotetta voidaan käyttää siksi myös pienillä
kompressoreilla. Se soveltuu siksi paitsi ammattilaisille, myös kotikäyttöön. 
 
Laitteessa on venttiili, jolla käytetyn pesuaineen määrää on mahdollista säätää.Tuotetta voidaan myös
käyttää pelkän paineilman suihkuttamiseen verhoilujen kuivaamiseksi. Tuote on helppo puhdistaa. Täytä
ämpäri vedellä ja käytä pistoolia hetki.

Tekniset ominaisuudet

5,5 – 6,5 bar
6,2 bar
5000 kierrosta minuutissa
130 litraa minuutissa (6,2 bar)
1 000 cc
Vesiliukoinen (Pulimax EWO)
0,9 kg
32 * 26 * 12,9 cm

Ilmanpaine paineilmalähteessä
Suositeltu ilmanpaine käytössä

Roottorin nopeus
Ilmankulutus

Nestekapasiteetti
Pesuaine

Nettopaino 
Mitat 



Huomio
 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja varmistu, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin kokoat, korjaat, huollat,
käytät, tai teet muutoksia laitteeseen. Säilytä käyttöohje aina laitteen käyttäjän saatavilla. 
 
Suosittelemme, että laitetta käyttää ja huoltaa vain siihen perehdytetty ja pätevä henkilö, joka osaa
seurata tätä käyttöohjetta. 
 
Kaikki valmistajan ja jälleenmyyjän ohjeista poikkeava laitteen käyttö ja huolto saattaa aiheuttaa
onnettomuuksia. Seuraa aina maakohtaisia turvallisuusnormeja. 
 
Huolehdi, että laite on lasten ulottumattomissa. Älä salli, että kukaan käytttää laitetta ilman perehdytystä.
Kaikki laitteen käyttö ilman asianmukaista perehdytystä on vaarallista. 

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
 
Tuotteen käyttäjän tulee olla pätevä ja kykenevä käsittelemään tuotetta huomioiden sen painon ja käytön
voiman. 
 
Käytä tuotetta ergonomisessa asennossa ja tukevasti seisten. Toistuvat liikkeet, huono asento ja
pitkäkestoinen värinä voivat olla haitallisia käsille ja käsivarsille. Huono asento voi tehdä käsittelystä
vaikeampaa ja arvaamattomampaa, ja altistaa käsittelijän onnettomuuksille.
 
Älä käytä tuotetta väsyneenä tai lääkkeiden, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
Huolimaton käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia. Käytä tuotetta vain hyvin levänneenä.
 

Käyttö työtilassa
 
Seuraavat ohjeet koskevat kaikkia, jotka oleskelevat työtilassa tai sen läheisyydessä. 
 
Liukastuminen, kaatuminen ja paineilmaletkuun kompastuminen ovat yleisimpiä onnettomuuksien syitä.
Varmistu ettei lattialla oleva letku aiheuta vaaraa. Käytä liukastumista ehkäiseviä kenkiä ja kypärää. 
 
Voimakkaat äänet voivat vahingoittaa kuuloa. Suojaa kuulo asianmukaisesti. Pölyn ja ilmassa olevan
pesuaineen hengittäminen voi olla haitallista hengitysteille. Käytä asianmukaista kasvo- ja
hengityssuojainta. 
 
Hiovat aineet ja ärsyttävät tuotejäämät voivat olla haitallisia terveydelle. Käytä hansikkaita ja asianmukaista
suojavaatetusta. Pienetkin lentävät kappaleet, esimerkiksi paineilman suuttimesta irrottamat hiukkaset,
voivat vahingoittaa silmiä ja johtaa näön menetykseen. Käytä iskunkestävää silmiensuojainta. 
 
Työtilan tulee olla hyvin ilmastoitu. Laitetta ei tule käyttää räjähdysalttiissa tiloissa. Älä saata laitetta
kontaktiin sähkövirtalähteiden kanssa.



Käyttöohje 
 
Laitteen käyttäjän tulee olla pätevä ja perehdytetty. Pitele laitetta vakaasti niin, että kykenet vastustamaan
ilmanpaineen aiheuttamaa potkua. Varmista, että pesuainesäiliö on täytetty asianmukaisesti laimennetulla,
käyttöön sopivalla pesuaineella. Pesuaineeksi suositellaan Pulimax EWOa.
 
Varmista, että letku on kiinnitetty asianmukaisesti paineilmalähteeseen ja laitteen ilmanottoaukkoon. Avaa
pesuaineen syöttö säiliöstä paineilmaruiskuun kääntämällä säiliön yläpuolella oleva vihreä säädin
pystyasentoon. 
 
Älä koskaan osoita painepesuria ketään, edes itseäsi, kohti. 
 
Osoita suutin kohti pestävää pintaa. Pidä laite aina 1-3 cm päässä pestävästä pinnasta. Pidä laite 90
asteen kulmassa pintaan nähden. Pidä laitteen liipaisin pohjassa. Liikuta laitetta hitaasti pyörein liikkein
pestävän pinnan yläpuolella. 
 
Kuivataksesi pesty pinta sulje pesuaineen syötty kääntämällä vihreä säädin vaaka-asentoon. Käsittele
sitten pinta samalla tavoin pelkällä paineilmalla. Jos pinnalta on kuivaamisen jälkeen poistettava
ylimääräistä kosteutta, käytä kuivaa liinaa. 



Käytä riittäviä suojavaatteita ja silmäsuojaimia. Lisäksi voidaan tarvita pölysuojainta, kypärää,
kuulosuojainta, työkäsineitä ja liukastumista ehkäiseviä kenkiä. Suojavälineet vähentävät onnettomuuksien
riskiä. Irtonaiset hiukset voivat juuttua pyöriviin osiin ja aiheuttaa onnettomuuksia. Irrota laite
paineilmalähteestä aina kun sitä ei käytetä, sekä huollon ja osien vaihtamisen ajaksi. Laitteen
käynnistyminen vahingossa voi aiheuttaa onnettomuuksia.
 
Varmista että kaikki osat on kiinnitetty huolellisesti ennen käyttöä. Huollon tai osien vaihtamisen jälkeen
varmista, että laitteeseen ei ole jäänyt työkaluja tai ylimääräisiä osia. 
 
Varmista että kykenet pitelemään laitetta vakaasti sen potkusta huolimatta. 

Pesuaine
 
Poista ilmanpaine ennen korkin avaamista. Tämän jälkeen säiliön voi täyttää pesuaineella. Älä käytä
happamia, emäksisiä taihelposti syttyviä pesuaineita. Käyttöön suositellaan Pulimax EWO pesuainetta, joka
on suunniteltu yhteensopivaksi laitteen kanssa. 
 
Mikäli pesuaine tulee laimentaa, seuraa valmistajan ohjeita.

Laitteen käyttö 
 
Suositeltu ilmanpaine paineilmalähteessä on 5,5-6,5 baria. Suosituksen ylittävä ilmanpaine voi lyhentää
laitteen teknistä käyttöikää. Suosituksen alittava paine voi vaikuttaa laitteen pesutehoon. 
 
Käyttöö suositeltu ilmanpaine on 6,2 baria. Älä käytä tuotetta sellaisen paineilmalähteen kanssa, joka ei
toimi 5,5-6,5 barin paineella. 
 
Älä tee muutoksia laitteeseen tai sen lisäosiin. 
 
Laitteen kaikissa osissa voi ilmetä kulumaa. Kuluneet osat voivat vaikuttaa laitteen toimintaan. Valmistaudu
vaihtamaan laitteen komponentteja tarpeen mukaan. 
 
Älä aseta laitetta maahan tai pöydälle silloin kun roottori on liikkeessä. Älä kuljeta laitetta sen ollessa päällä.
Älä koske pyöriviin osiin käsin. 

Roottorin pyörimisnopeus on säädettävissä. Säätäminen tapahtuu kääntämällä torvisuutinta. Kiertosuunnat
on ilmoitettu laitteen pinnassa. 
 
Mikäli torvisuuttimen sisällä on pölyä tai muuta likaa, käännä vihreä kytkin vaaka-asentoon sulkeaksesi
pesuaineen syöttö. Laita suutin puhtaaseen veteen ämpärissä ja pidä liipaisin painettuna kunnes lika irtoaa. 
 
Kun laite ei ole käytössä, poista paineilmaletku ilmanottoaukosta.



Huolto 
 
Mikäli laite tukkeutuu tai ilmenee muita ongelmia, lopeta sen käyttö välittömästi ja irrota paineilmalähde
laitteesta. Älä jatka laitteen käyttöä ennen kuin ongelman syy on selvitetty ja korjattu. 
 
Mikäli laittessa ilmenee poikkeuksellista värinää tai muita ongelmia, lopeta sen käyttö ja poista
paineilmalähde. Toimita laite auktorisoituun huoltoon. Älä käytä laitetta ennen kuin vika on korjattu. 
 
Riittämätön huolto ja viallisen laitteen käyttö voivat aiheuttaa onnettomuuksia. Älä koskaan käytä laitetta,
jonka toiminnassa on ongelmia. 
 
Kuluneet osat tulee korvata viipymättä uusilla osilla. Ota yhteyttä auktorisoituun jälleenmyyjään. Valmistajan
auktorisoimattomien varaosien käyttö voi aiheuttaa ongelmia tuotteen käytössä ja onnettomuuksia. 
 
Tarkasta tuote säännöllisesti. Varmista ettei tuotteessa ole naarmuja, poikkeamia, ja muita ongelmia
ennen käyttöä.

Erityiset ohjeet
 
Kaikki valmistajan ja jälleenmyyjän antamat kirjalliset ja suulliset ohjeet ostajille ja käyttäjille perustuvat
kokemukseen ja uusimpaan tietoon. Huomaa, että laitteen käyttöpaikkojen olosuhteet ovat aina yksilöllisiä.
Siksi annetut ohjeet eivät muodosta laillisesti sitovaa sopimussuhdetta eivätkä laajenna myyjän tai
valmistajan myyntisopimuksen perusteella syntyvää vastuuta.
 
Ostajalla on aina vastuu varmistua laitteen soveltumisesta käyttötarkoitukseen. Lue aina pesuaineiden
käyttöohjeet ja turvallisuustiedot. Tarvittaessa ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään lisäohjeita varten.
 
Valmistajan ja jälleenmyyjän vastuu perustuu aina yleisiin myyntiehtoihin. Henkilökunnan antamat tekniset
ohjeet ja tiedot eivät laajenna valmistajan tai jälleenmyyjän vastuuta. Käytä kuulosuojainta, kasvojen ja
silmiensuojainta, pölysuojainta, hansikkaita, ja tarpeen mukaan hiusverkkoa. Lue käyttöohjeet ennen
käyttöä.


