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VIKTIGT: Läs denna bruksanvisning innan
högtryckstvätten tas i bruk.

Denna maskin är en högtryckstvätt som ger ett
mycket högt tryck. Ovarsam hantering kan medföra

allvarliga personskador.
Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du

använder maskinen. En fullständig förståelse av
innehållet i denna bruksanvisning hjälper dig att
undvika skador på dig själv, människor i omgiv-
ningen, föremål samt på själva maskinen.

Beteckningar S
(se bild på fliken sist i boken)

1. Elkabel
2. Anslutning av vatten och vattenfilter
3. Start/stopp knapp
4. Oljekontroll och påfyllning
5. Manometer
6. Ventil till reglering av vattenmängden
7. Snabbkopplingsnippel
8. Spolhandtag
9. Spolrör

10. Märkplåt
11. Slamglas
12. Högtrycksslang
13. Oljeavtappningsplugg
14. Körhandtag
15. Handtag till högtrycksslang, elkabel och

spolrör
16. Broms
17. Snabbmuttrar

KEW´s miljöpolitik S

KEW har gjort det till en naturlig del av företagets
grund-idé att minska påverkan på vår miljö i mesta
möjliga  grad. Detta görs i den fortsatta utvecklingen
inom alla delar av vår verksamhet så att de flesta
möjliga antalet delar i våra högtryckstvättar
påverkar miljön så lite som möjligt.

 Även denna produkt kännetecknas av KEW´s
miljötänkande.

 I tillverkningen av denna högtryckstvätt utnyttjas
den modernaste produktionsteknik som ger mindre
föroreningar. Förbrukningen av inte nödvändiga
hjälpmaterial är minimerad och i det avslutande
produkttestet återanvändes testvattnet.

 Innehåll 26 - 37 S

1.0 Modellöversikt
1.1 Märkplåt
1.2 Tekniska data

2.0 Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter
2.1 Drifttagning
2.2 Vid drift
2.3 Säkerhetsanordningar på maskinen
2.4 Allmänt

3.0 Användningshandledning
3.1 Anslutningar

1. Högtrycksslang
2. Vattenanslutning
3. Elanslutning
4. Spolhandtag - tillbehör

3.2 Start
3.3 Drift
3.4 Spolrör, tryck/vattenmängdsreglering
3.5 Stopp
3.6 Transport
3.7 Förvaring

4.0 Användningsområden och arbetsmetoder
4.1 Användningsområden
4.2 Arbetstryck
4.3 Rengöringsmedel
4.4 Arbetsmetoder

5.0 Självsugning
6.0 Underhåll och skötsel

6.1 Olja
6.2 Slamglas
6.3 Vattenfilter
6.4 Rengöring av högtrycksmunstycke

7.0 Felsökning och åtgärdande
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1.0 Modellöversikt S

1.1 Märkplåt
Denna KEW högtryckstvätt har seriebeteckningen 03K/C3K.
Modellbeteckningen framgår av texten på kåpan, t. ex. KEW 5203K,
samt på märkplåten (pos 10) som sitter bak på maskinen.

Märkplåten innehåller följande upplysningar:

1. Fabrikat
2. Modellbeteckning
3. Tillverkningsår och vecka
4. Maskinnummer
5. Märkspänning
6. Y/∆ 380/220
7. Frekvens
8. Strömförbrukning
9. Upptagen effekt

10. Pumptryck
11. Vattenmängd
12. Max på pumptryck
13. Max matarvatten-temperatur

1.2 Tekniska data
Modell 4403K / 44C3K 5203K / 52C3K

Rengöringseffekt kW 4,4 5,2

Pumptryck bar 170 190

Munstyckstryck min/max bar 4/161 5/179

Olja, volym liter 1 1

Vattenmängd, min/max tryck l/min 20,0/18,6 21,3/19,6

Vattenanslutning:
Max tryck på matarvattnet bar 10 10
Min vattenförsörjning l/tim 1200 1280
Sughöjd, max höjd m 5 5
Max temperatur på matarvattnet °C 03K: 65 / C3K: 85 03K: 65 / C3K: 85

Motor, upptagen effekt kW/hp 6,7/9,0 8,0/10,7

Strömförbrukning A (se märkplåt på maskinen)

Elkabel, längd (oljebeständig) m 8 8

Högtrycksslang (3/8" - 9,5 mm) m 10 10

Mått inkl körhandtag mm H: 825   B: 495   L: 1040

Vikt utan slang och munstycke kg 68 73

Spolrör:
Munstycksdiameter högtryck/lågtryck mm 1,53/3,5 1,53/3,5
Spridningsvinkel, högtryck/lågtryck grader 15/65 15/65
Munstyckstyp 06 06
Reaktionskraft, max N/kp 49/5,0 54/5,5

Maskinens ljudnivå enligt ISO 3746: 78 dB(A).
Data uppgivna med 3 bars matarvattentryck och med en vattentemperaturen på 12°C.
Rätt till ändringar förbehålles.
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2.0 Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter S

Innan denna högtryckstvätt tas i bruk måste avsnitt 2.0 Bruksanvisning och 3.0 Användarhandledning läsas
mycket noggrannt. Samtliga föreskrifter och instruktioner måste följas för en säker användning och för skydd
av användaren, omgivningen och maskinen.

2.1 Drifttagning
Lyft ur maskinen ur förpackningen och kontrollera att maskinen är felfri och komplett. Om något fel upptäcks
eller om något saknas, bör säljaren kontaktas omgående.
Kontroll av elkabel

Elkabelns isolering måste vara helt felfri och utan sprickor.
Vid tveksamhet, kontakt behörig fackman eller din närmsta KEW representant.

Kontroll av nätspänning
Kontrollera att märkspänningen som anges på märkplåten överensstämmer med nätspänningen.

Strömförbrukning, avsäkring
Kontrollera strömförbrukningen som anges på märkplåten och att rätt säkring är installerad för avsäkringen.

El-anslutning
Felaktig anslutning av maskinen kan medföra elfara.

1. Maskinen får endast anslutas till jordat uttag.
2. Vid tveksamhet om korrekt jordanslutning, kontakta behörig fackman innan installation.
3. Vi rekommenderar att maskinen ansluts till ett uttag försett med jordfelsbrytare.
4. Anslut endast till elinstallation som är utförd av auktoriserad elinstallatör.

Förlängningskabel
Om högtryckstvättens aktionsradie skall ökas, är det av säkerhetsskäl bättre att förlänga högtrycksslangen i
stället för en förlängningskabel. Vid användning av förlängningskabel måste kabeldimensionerna i tabellen
nedan följas: (Dessa kabeldimensioner förutsätter att nätspänningen levererar en stabil spänning som
motsvarar den på typskylten angivna spänningen.)

Observera:  Vid användning av förlängningskabel måste jordad kontakt användas och vara inkopplad
enligt gällande elföreskrifter.

5. Förlängningskabel, stick-kontakt och uttag skall vara vattentäta.
6. Använd alltid samma typ av kabel som är monterad på maskinen. D.v.s. jordad och avsedd för utomhus-

bruk. Vid tveksamhet, kontakta behörig fackman eller din närmaste KEW representant.
7. Anslutningskabeln och förlängningskablar skall hållas torra och får inte ligga löst på marken.
8. Kontrollera alltid alla elkablar. Se till att de inte är skadade.

2.2 Vid drift
Denna maskin ger ett högt tryck. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga personskador. Det är mycket
viktigt att följande regler alltid iakttas:
1. VARNING! Rikta aldrig vattenstrålen mot människor, djur, elinstallationer eller mot själva

maskinen.
2. VARNING! Försök aldrig rengöra kläder eller skor som du eller andra har på sig.
3. Skyddsglasögon bör användas vid arbete med högtryckstvätten.
4. Arbeta aldrig barfota eller med sandaler.
5. Användaren och personer som befinner sig i omedelbar närhet till arbetsområdet bör skyddas

mot stänk.
6. Låt aldrig minderåriga använda 03k.
7. Maskinen skall placeras så långt som möjligt från rengöringsplatsen.
8. Maskinen får endast användas av personer som läst avsnitten 2.0 och 3.0.

           I 0<I<10 Amp 10<I<16 Amp 16<I<25 Amp 25<I<32 Amp
m mm² mm² mm² mm²

0-50 1,5 1,5 2,5 4,0
51-75 1,5 2,5 2,5 4,0
76-100 1,5 2,5 4,0 6,0
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Säkerhetsföreskrifter S

9. Maskinen får endast startas när högtrycksslangen är korrekt ansluten.
10. Spolhandtaget och spolrör påverkas av en rekylkraft när maskinen används - håll därför alltid

spolröret med båda händerna.
11. Vid arbetspauser stannar maskinen och säkringen på spolhandtaget säkras med låsanord-

ningen för att förhindra oavsiktligt hantering.
12. Utlösningsgreppet får inte låsas fast, bindas eller på annat sätt fixeras.
13. Undvik skadlig påverkan på högtrycksslangen, som t ex överkörning, klämning, dragning, knutar etc.

samt kontakt med olja och vassa eller varma föremål, då detta kan skada slangen.
14. Skållningsrisk! Demontera aldrig högtrycksslang eller matarvattenslang när maskinen är i drift. Stäng

av maskinen och matarvattnet och aktivera spolhandtaget innan högtrycksslangen eller matarvatten-
slangen demonteras.

15. Dra aldrig i elkabeln när stickkontakten skall lossas från eluttaget.
16. Stäng alltid av maskinen innan du kopplar ur eventuell förlängningskabel.
17. Undvik skadlig påverkan på elkabeln, som t ex överkörning, klämning, dragning, knutar etc. samt kontakt

med olja och vassa eller varma föremål.
18. Maskinen får användas i områden klassificerade som ZON 2.

Viktigt: OFFSHORE
Maskinen får inte användas i explosionsfarliga områden
(i enlighet med EN-50014).

19. VARNING! Högtrycksslangar, munstycken och kopplingar är viktiga för säkerheten vid användning av
maskinen. Använd endast de av KEW rekommenderade högtrycksslangar, munstycken och kopplingar.

20. Använd endast KEW original tillbehör och reservdelar.
21. Om maskinen varit utsatt för frost, får aldrig maskinen startas innan pump, slangar och tillbehör är

tinade.
22. Maskinen får inte övertäckas under drift.

2.3 Säkerhetsanordningar på maskinen
Cirkulationsventil (säkerhetsventil)
Högtryckspumpen är på trycksidan försedd med en cirkulationsventil (säkerhetsventil). Denna ventil leder
vattnet tillbaka till pumpens sugsida när spolhandtaget stängs eller om munstycket  blockeras. Cirkulations-
ventilen är konstruerad som en säkerhetsfunktion som ser till att trycket aldrig kan överstiga arbetstrycket
med mer än ca 20 bar. Vid detta tryck kopplar omloppsventilen automatiskt om från högtrycksdrift till
omloppsdrift.
Pumpen blir för varm om den körs ned cirkulationsdrift under mer än 10 min (5 min. vid 65°C [03K] / 85°C
[C3K] matarvatten) och maskinen kan härvid skadas.
Cirkulationsventilen ser till att maskinen automatiskt blir trycklös vid stopp.

Motorskydd
Elmotorn är försedd med inbyggda termokontakter som skyddar motorn mot överbelastning. Vid förhöjd
strömförbrukning (feldrift) brytes strömförsörjningen till motorn automatiskt.

2.4 Allmänt
1. Högtryckstvättning av asbesthaltiga material är förbjudet om inte specialutrustning används.
2. Personer påverkade av alkohol, narkotiska preparat eller medicin får inte använda maskinen.
3. Vidrör inte stickkontakten eller nätuttag med våta händer.
4. OBS! Denna maskin är konstruerad för användning av KEW rengöringsmedel. Användning av andra

rengöringsmedel eller kemikalier, kan medföra drifts- och säkerhetsmässiga problem.
5. Vid användning av rengöringsmedel ska de medföljande instruktionerna noga följas.
6. Tag alltid ut stickkontakten innan rengöring eller underhåll av maskinen.
7. Maskinen får inte användas om anslutningskabeln eller andra viktiga delar av utrustningen är skadade -

t ex säkerhetsanordningar, högtrycksslangar, spolhandtag, kåpa.
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3.0 Användingshandledning S

3.1 Anslutningar

1. Högtrycksslang

Anslut ej förlängningsslangar över 50
meters längd.
Använd endast KEW högtrycksslangar.

Högtrycksslangen som är märkt med max arbetstryck och temperatur ansluts till snabbkopplingen (1) på
maskinens framsida.

2. Vattenanslutning

Min. slanglängd: 6 m. 3/4".
Rengör vattenfiltret (1) varje månad.
Max. vattentryck: 10 bar.

Låt vattnet flöda genom slangen så att eventuella smutspartiklar spolas bort.
Min. vattentillgång - se avsnitt »1.2 Tekniska data«.
Om maskinen kopplas till ett fast rörsystem skall den förses med en flottörtank (se tillbehörskatalogen).
OBSERVERA: vid anslutning till kommunalt vatten ska detta göras i enlighet med gällande föreskrifter.

 3. Elanslutning

Anslut endast till godkänt jordat nätuttag.

Kontrollera spänning, säkring och förlängningskabel enligt avsnitt 2.1.

1

1
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Användingshandledning S

4. Spolhandtag - tillbehör

Rengör sticknippeln från eventuella
orenheter varje gång spolröret varit
demonterat.

Dra fram spolhandtagets grå snabbkoppling (1).
Stick in spolrörets sticknippel (2) i kopplingen och släpp snabbkopplingsgreppet.
Dra spolröret eller tillbehöret framåt och kontrollera monteringen innan högtryckstvätten startas.
Max. reaktionskraft på spolhandtag och spolrör - se avsnitt »1.2 Tekniska data«.

3.2 Start

Kontrollera oljan.
Vrid till läge Start.

Kontrollera att oljan i oljeglaset (2) står mellan MIN och MAX. Vrid den röda start/stopp knappen (1) till läge
Start (när knappen släpps går den automatiskt till läge 1 = drift).

3.3 Drift

Håll alltid spolröret med bägge händerna!
Lås alltid spolhandtaget vid arbetspauser
eller när högtryckstvätten inte används.
Max. cirkulationstid 10 min. (Dock högst 5
min. med 65°C [03K] / 85°C [C3K]
matarvatten.)

Högtrycksspolningen startas med spolhandtagets utlösningsgrepp (1). I början kan trycket vara ojämnt på
grund av att det kan finnas luft i pumphuset. Efter en kort stund har luften drivits ut ur systemet och trycket
blir stabilt.
Maskinen får högst köre i 10 min. när spolhandtaget är stängt (högst 5 min. med 65°C [03K] / 85°C [C3K]
matarvatten).
När högtryckstvätten inte används låses spolhandtaget genom att vrida säkringsgreppet (2) till position 0.

1

2

1
2

1

2
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Användingshandledning S

3.4 Spolrör, tryck/vattenmängdsreglering

Vrid reducerventilen

Medurs (B) högtryck.

Moturs (A) lågtryck

Spolröret är försett med 2 munstycken, ett för högt tryck och ett för lågt tryck.

Högtryck
Maskinens maximala arbetstryck uppnås när reducerventilen (1) är helt stängd (B) och
vattenmängdsregleringsventilen (2) är helt utskruvad (pilens riktning). I denna ställning används endast
högtrycksmunstycket - högtrycksdrift.
Vattenmängden kan ställas in steglöst mellan min och max. Med stängt spolhandtag, skruvas
vattenmängdsregleringsventilen (2) in helt (motsatt pilens riktning). Detta motsvarar ett driftstryck på 40 bar
och en vattenmängd på ca 9 l/min. Önskas större vattenmängd, vrids ventilen i pilens riktning tills den
önskade vattenmängden uppnås. Ett varv ger en tryckökning på ca 50 bar.

Lågtryck
Önskas helt reducerat tryck öppnas reducerventilen helt (A). Munstyckstrycket är då ca 4 bar. I detta läge
används bägge munstyckena - lågtrycksdrift.

3.5 Stopp

Vrid startreglaget till läge 0.

Skållningsrisk! Demontera aldrig
högtrycksslang eller matarvattenslang när
maskinen är i drift. Stäng av maskinen och
matarvattnet och aktivera spolhandtaget
innan högtrycksslangen eller
matarvattenslangen demonteras.

Vrid den röda start/stopp knappen (1) till läge 0.
Dra ur elkontakten. Dra aldrig i elkabeln när elkontakten skall lossas från eluttaget.
Stäng av matarvattnet och aktivera spolhandtaget.
Demontera högtrycksslangen och matarvattenslangen.

2

1

1
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Användingshandledning S

3.6 Transport

Spänn alltid fast maskinen under transport.
Bromsen på styrhjulet (1) skall användas
under transport.

3.7 Förvaring

Förvaras frostfritt eller fylld med
frostskyddsmedel.
Maskinens körhandtag kan fällas fram
genom att lossa de två snabbmuttrarna.

Om maskinen skall förvaras under längre tid måste den tömmas helt på vatten enligt följande:
(Frostskyddsvätska smörjer alla vitala delar i pumpen och bör därför alltid användas vid längre tids förvaring)
1. Demontera matarvattenslangen och högtrycksslangen och töm ut allt vatten.
2. Starta maskinen till dess att pumpsystemet är tömt på vatten.

Om förvaringsplatsen inte är frostfri skall maskinen frostsäkras.
1. Tag av spolröret och töm maskinen på vatten.
2. Stick ned matarvattenslangen i en behållare med frostskyddsvätska.
3. Aktivera spolhandtaget och håll det över behållaren med frostskyddsvätskan. så att vätskan cirkulerar i

maskinen.
4. Matarvattenslangen tas ur behållaren, aktivera spolhandtaget och den resterande vätskan leds tillbaka till

behållaren.

OBS!  Frostskyddsvätskan blir efter användning blandat med vatten och förlorar därmed sin verkan.

1
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4.0 Användingsomräden och arbetsmetoder S

4.1 Användningsområden
De vanligaste arbetsområdena för denna maskin är följande.

Lantbruk Rengöring av maskiner, redskap, stall, inventarier och byggnader.

Transportsektorn Rengöring av lastbilar, bussar, bilar, etc.

Bygg- och anläggningssektorn Rengöring av maskiner, material, verktyg, byggnader, etc.

Lätt industri Avfettning samt rengöring av maskiner, material och fordon.

Service Rengöring av fordon samt rengöring av simhallar, institutioner, etc.

4.2 Arbetstryck
Högtryckstvätten kan användas med högt eller lågt tryck. På spolröret justeras arbetstrycket
med reduceringsventilen.

Lågtryck Används vid påläggning av rengöringsmedel (ejektor är extra tillbehör, se
tillbehörskatalogen) och vid avsköljning.

Högtryck Används vid renspolning.

Mellantryck Används vid rengöring av ytor som inte tål ett för högt tryck, t ex
porösa ytor.

4.3 Rengöringsmedel
Maskinen levereras i standard utan ejektor för rengöringsmedel.
Rengöringsmedel får inte tillsättas matarvattnet och köras genom pumpen.
Om rengöringsmedel skall användas måste en extern ejektor användas (se tillbehörskatalogen).

Den effektivaste rengöringen uppnås vid användning av rengöringsmedel i kombination med
högtrycksrengöring. KEW erbjuder en rad produkter utvecklade speciellt för högtrycksrengöring inom
följande användningsområden:

Rengöring av fordon, maskiner etc. Desinfektion
Avfettning av material Avkalkning

Produkterna är vattenbaserade, fosfatfria och de tensider som används (ytaktiva ämnen) uppfyller moderna
krav på biologisk nedbrytbarhet.
Kontakta din KEW-återförsäljare för information om de produkter som passar bäst för dina behov.
Användningsmetod och dosering av de enskilda produkterna framgår av produktetiketterna eller databladen.

Omställning från utläggning av rengöringsmedel med lågtryck till tvättning med högtryck görs enkelt genom
att ändra från lågtryck till högtryck på spolröret.
Vid skumrengöring monteras en speciell skumejektor mellan högtryckstvätten och högtrycksslangen.
Sugslangen på ejektorn förs ned i skumrengöringsmedlet. Skumröret monteras på spolhandtaget och skum
kan läggas på. Efter utläggningen demonteras skumejektorn och skumröret ersätts med spolröret.
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Användingsomräden och arbetsmetoder S

4.4 Arbetsmetoder
Denna högtryckstvätt är konstruerad för rengöring enligt den s k 2-stegsmetoden.
Detta kräver dock att högtryckstvätten utrustas med en extern ejektor (se tillbehörskatalogen)

STEG 1 Utläggning av rengöringsmedel
STEG 2 Högtryckstvättning

1. Rengöringsmedlet läggs på under lågt tryck. Doseringen beror på föroreningen och på objektet.
Inställningen görs på själva doseringsenheten. Påläggningen sker nerifrån och uppåt.

2. Låt medlet verka. Rengöringsmedlet måste verka på ytan en kort stund - normalt några minuter - innan
tvättningen påbörjas.

3. Högtryckstvättning. Högtrycksspolningen genomförs. Starta nerifrån och arbeta uppåt.
4. Eventuell eftersköljning. Görs med lågt tryck för att skölja bort eventuella lösa partiklar från ytan.

Bästa rengöringsresultat uppnås om följande punkter följs.

Punkt 1
Normalt sker påläggningen på en torr yta. Om rengöringsmedlet läggs på en våt yta kan medlet få svårt att
tränga ner i smutsen. Resultatet blir att rengöringsresultatet försämras.

Punkt 2
Vid påläggning på stora lodräta ytor (t ex sidorna på en lastbil, fasad, etc.) ska detta normalt göras nerifrån
och uppåt. Härvid undviks att rengöringsmedlet rinner i kanaler och att ränder uppstår på ytan.

Punkt 3
Vid högtryckstvättningen skall arbetet ske så att högtrycksvattnet inte rinner över den ännu inte rengjorda
ytan.

Vid osäkerhet kontakta alltid Din KEW-återförsäljare.

5.0 Självsug

Högtryckstvätten är självsugande och kan suga vatten från en tank, sjö eller annat vattendrag. Sughöjden är
beroende av vattnets  temperatur. Max. sughöjd 5 m uppnås med kallt vatten upp till 12°C. Använd alltid
sugfilter med backventil. (Se tillbehörslistan). Pumpen och matarvattenslangen skall vara fylld med vatten
innan start. Med 65°C [03K] / 85°C [C3K] varmt vatten skall maskinen vara under eller i nivå med vattenytan.
Om det finns risk för smutspartiklar (t ex flytsand) i matarvattnet ska ett yttre flytsandfilter - förutom det
inbyggda filtret - monteras (se tillbehörslistan).
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6.0 Underhäll och skötsel S

Tag alltid för vana att kontrollera följande punkter:

Innan matarvattenslangen och högtrycksslangen monteras måste samtliga snabbkopplingar rengöras från
eventuell smuts eller sand.

Innan spolrör eller tillbehör monteras i spolhandtaget, startas maskinen och snabbkopplingen sköljs ren
från eventuell smuts eller sand.

Om maskinen inte är fylld med frostskyddsvätska måste den förvaras i frostfritt utrymme. Skulle maskinen
frysa får den inte startas förrän upptining skett. Tina även slangar och tillbehör innan maskinen startas.
STARTA ALDRIG EN FRUSEN MASKIN.

6.1 Olja
Oljan skall bytas efter 1000 timmars drift.
Tag av locket på oljeglaset (pos 4). Oljeavtappningspluggen (pos 13) skruvas av. Töm ut oljan. Rengör
avtappningspluggen. Skruva tillbaka pluggen och fyll på ny olja genom oljeglaset. Innehåll: ca 1 liter. Pumpen
är vid leverans fylld med zinkfri hydraulolja - KEW Pump Oil 100. Vid påfyllning och oljebyte skall denna olja
eller en olja med följande specifikationer användas:

ISO nr 100
Viskositetsindex (VI) min 130
Flytpunkt mindre än -30°C

6.2 Slamglas
Den använda oljan samlas upp i ett slamglas (pos 11). Glaset skall tömmas innan det är fullt. Innehållet får
inte återanvändas i pumpen.

TÄNK PÅ NATUREN
Ta hand om spilloljan och oljeslammet på ett för naturen förnuftigt sätt.

6.3 Vattenfilter
I vattenanslutningen finns ett filter som hindrar att smuts kommer in i högtryckspumpen. Oberoende av
vattnets renhetsgrad skall detta filter rengöras med jämna mellanrum. Filtret kan tas ut när snabbkopplingen
(pos 2) är avskruvad.

6.4 Rengöring av högtrycksmunstycket
Om munstycket är blockerat höjs pumptrycket och munstycket måste då rengöras.

1. Stäng av maskinen och demontera munstycksröret.
2. Rengör munstycket med KEW munstyckrengöringsnål nr. 6401654.

VIKTIGT: rensnålen får ENDAST användas när munstycket är demonterat!
3. Skölj munstycksröret framifrån och bakåt med vatten.
4. Om trycket fortfarande är för högt, upprepa punkterna 1-3.
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7.0 Felsökning och åtgärdande S

En KEW högtryckstvätt kännetecknas alltid av högsta kvalitet och förtjänar därför bästa service. För att
förhindra onödiga problem, ber vi dig att kontrollera följande innan du kontaktar KEW serviceorganisation.

Fel Orsak Åtgärd

Maskinen startar inte Säkring har löst ut Byt säkring

Stickkontakt inte inkopplad Anslut kontakten.

Defekt förlängningskabel Pröva utan förlängningskabel

Defekt stickkontakt Byt ut stickkontakten

Termokontakter är aktiverat Låt motorn kallna. Starta maskinen och
kontrollera att arbetstrycket inte är för
högt, samt att nätspänningen motsvarar
specifikationerna.

Pumpen frusen Låt pumpen tina upp.

Maskinen stoppar kort Förlängningskabeln är Ta bort förlängningskabel eller använd rätt
efter start underdimensionerad kabeldimension (se avsnitt 2.1)

Vänta 1 min och starta på nytt

Felaktig nätspänning Kontrollera att nätspänningen
överensstämmer med data på
märkplåten (se avsnitt 1.1)

Säkring har löst ut Byt till en säkring som klarar
maskinens strömförbrukning

Arbetstryck för högt Munstycket delvis blockerat Rengör munstycket (se avsnitt 6.4)

Arbetstryck för lågt Vattenmängsregleringsventilen Ventilen öppnas helt. Vrid i pilens riktning
inte inställd på max tryck.

Arbetstryck ojämnt För lång högtrycksslang Demontera förlängning av
högtrycksslang och starta igen
Förlängningsslang: max. 50 m
Undvik långa förlängningsslangar med
många kopplingar.

För liten vattentilförsel Demontera matarvattenslangen och
kontrollera vattenmängden (min 21 l/min.)
Undvik länge, smala slangar (min 3/4")

Vattenfiltret blockerat Rengör filtret (se avsnitt 6.3)

(vid sugdrift) För stor sughöjd eller för Läs avsnitt 5.0
varmt vatten

Inget arbetstryck Munstycket blockerat Rengör munstycket (se avsnitt 6.4)

Matarvatten saknas Kontrollera vattentillförseln

Slangar och spolrör frusna Tina upp slangar och spolrör innan
maskinen startas

Om andra fel än de beskrivna förekommer tag kontakt med närmaste KEW serviceverkstad.




