
Myčka nářadí - 80 litrů 

 

 

 

Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. 
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1. Bezpečnostní pravidla 

• Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní, v pořádku a zda nedochází k 

úniku oleje. 

• Změny zavedené výrobcem, které způsobují zlepšení mohou být provedeny na zařízení 

bez jakékoliv zmínky v příručce. 

• Nikdy nepoužívejte zařízení, které je nefunkční nebo poškozené! Obraťte se na svého 

distributora nebo kvalifikovaného technika, který přístroj zkontroluje. 

• Při práci vždy používejte ochranný oděv, ochranné brýle a rukavice, protiskluzovou 

obuv, atd. 

• V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti a neoprávněné osoby. 

• Před každým použitím zkontrolujte všechny díly zařízení. 

• Poškozené díly musí být nahrazeny identickými náhradními díly. 

• Myčku naplňte po vyznačenou hladinu. 

• Nepoužívejte čisticí prostředky (plyny) s teplotou varu/vzplanutí nižší než 65 stupňů 

Celsia. 

• Čistící kapaliny by měly být použity na minerální bázi nebo by měly být biologicky 

odbouratelné. 

• Používejte pouze kapaliny vhodné pro elektrické myčky, jiné mohou způsobit 

poškození zařízení. 

• Myčku používejte pouze v dobře větraných prostorách. 

• Nepřibližujte se k místu práce s ohněm nebo cigaretou. 

• Nepoužívejte zařízení v blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo tam, kde se 

mohou vytvořit jiskry. 

• V případě, že přístroj začne hořet, nehýbejte s ním. Kryt má ochranu tání. Za žádných 

okolností neměňte kryt. 

• Zařízení by mělo být uvedeno ze sítě 230V / 50Hz. 

2. Montáž 

• Po rozbalení krabice zkontrolujte zda je zařízení kompletní. 

• Vyjměte všechny části zařízení. 

• Položte na zem karton aby nedošlo k poškození zařízení a položte kryt na dno. 

• Zkontrolujte, zda je zařízení uzavřeno. 
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• Nejprve přišroubujte ručně čtyři nohy za pomoci dodávaných křížových šroubů M6 x 

12 a matic M6. 

• Následně namontujte polici mezi čtyři nohy hladkou stranou dolů a zašroubujte ručně 

křížovými šrouby M6 x 12 a maticemi M6. 

• Všechny šrouby utáhněte pomocí klíče a šroubováku. 

• Vraťte přístroj na nohy. 

• Namontujte pracovní nádrž (2) a pracovní desku (6). 

• Do bočního otvoru vložte a namontujte čerpadlo. 

• Nalijte správné množství kapaliny. 

• Připojte zařízení k síti 230V / 50Hz. 

• Zapněte a spusťte čerpadlo. Kapalina se musí dostat přes ohebnou trubici. 

3. Řešení problémů 

Jediná chyba, která se může objevit během užívání myčky je snižování průtoku čistící tekutiny 

v průběhu času. Postup čištění znečištěných dílů je následující: 

• Zkontrolujte, zda kontrolka zapnutí čerpadla svítí. 

• Vypněte čerpadlo a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

• Odpojte ohebné hadice od čerpadla. 

• Odšroubujte tři šrouby zpět z přední části skříně čerpadla a odstraňte všechny nečistoty 

nacházející se pod krytem. 

• Vše v opačném pořadí smontujte zpět. 

4. Likvidace zařízení 

S likvidací zařízení se obraťte na místního distributora nebo dovozce zařízení nebo na nejbližší 

výkup šrotu. 

5. Technické parametry 

Objem myčky 80 L 

Objem tekutiny 50 L 

Vnitřní rozměry myčky 

Délka x šířka x výška 
759 mm x 527 mm x 274 mm 

Celkové rozměry 

Délka x šířka x výška 
781 mm x 540 mm x 908 mm 
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Hmotnost 28 kg 

Napájecí síť 220-240V / 50 Hz 

6. Schéma 

 

7. Nákres 
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8. Seznam dílů 

 

Číslo 

dílů 
Popis 

Počet 

ks 

Číslo 

dílů 
Popis 

Počet 

ks 

1 Kryt 1 21 Sítko 1 

2 Pracovní nádrž 1 22 Vypínač 1 

3 Ochrana 4 23 Kryt vypínače 1 
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4 Šroub 4 24 Ohebná hadice 1 

5 Bezpečnostní pojistka 1 25 Úchyt na hadici 1 

6 Pracovní deska 1 26 Obal čerpadla 1 

7 Příslušná nádrž 1 27 Zadní kryt čerpadla 1 

8 Bezpečnostní podložka 24 28 Ochranný filtr 1 

9 Matice 24 29 Přední kryt obalu 1 

10 Těsníci kroužek 1 30 Koleno 1 

11 Šroub pro vypouštění 1 31 Plastová podložka 1 

12 Police 1 32 Elastický ýchyt 1 

13 Noha 4 33 Otočný knoflík 1 

14 Šroub 24 34 Filtr 1 

15 Matice 5 35 Těsníci kroužek 1 

16 Bezpečnostní podložka 5 36 Vrtule čerpadla 1 

17 Šroub 5 37 Podložka 2 

18 Odvětrávaní sání 2 38 Těsnící kroužek 1 

19 Napájení s konektorem 1 39 Úchyt vrtule 1 

20 Obal 1    
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