
 

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001 : 2008, ISO 14001:2004

Turbo-Cleaner 2009 
Instrukcja obsługi

OPIS :
1. Wlot napełniania płynem płuczącym                      
2. Wąż dopływowy (czerwony)
3. Odpływ czynnika czyszczącego
4. Wlot powietrza
5. Zawór wlotu powietrza 
6. Wąż odbierający (niebieski)
7. Manometr ciśnienia
8. Pojemnik na filtr
9. Zbiornik ciśnieniowy 2.5l
10. Separator oleju
11. Uchwyt
12. Pojemnik na płyn płuczący 2L
13. Zawór jednokierunkowy                              

TC-2009 – Instrukcja czyszczenia.
1/ podłączyć czerwony wąż  (2) do zbiornika ciśnieniowego (9).

2/ podłączyć niebieski wąż do separatora oleju (10) 

3/ Wlej odpowiednią ilość środka czyszczącego do wlewu napełniania (1)używając używając lejka , jednak   

    nie więcej niż 2 litry –(max. poziom oznaczony na podziałce pojemnika 12).

    Uwaga; przez zastosowaniem płynu czyszczącego sprawdź jego przeznaczenie i wpływ na elementy maszyny.

    Nie stosować środków zawierających dichlorometan, lub kwasów/rozpuszczalników organicznych.

4/ Wybierz odpowiednią końcówkę z walizki serwisowej przyłączy. Podłącz wąż dopływowy(czerwony– 2) środka  

    czyszczącego do wejścia czyszczonego elementu. 

5/ Podłącz wyjście czyszczonego elementu do węża (niebieski-6)odbierającego środek czyszczący.

6/ Podłącz  do wlotu powietrza (złącze -4) wąż zasilający sprężonym powietrzem.

7/ Otwarcie zaworu  5 rozpoczyna proces płukania.

8/ W przypadku gdy trzeba będzie powtórzyć proces czyszczenia otwórz i zamknij zawór 5. 

    Czas trwania czyszczenia/płukania zależy od ciebie.

9/ Po zakończeniu płukania środek czyszczący powinien być odprowadzony z urządzenia. W tym celu zamknij zawór  

    na separatorze oleju (10) odkręć wąż (niebieski-6) odbierający środek czyszczący przy maszynie i usuń brudny  

    środek  do pojemnika przeznaczonego do tego celu. 

10/ Otwórz też zawór wlotu powietrza (5) w celu usunięcia resztek płynu z urządzenia. 

11/ Kiedy środek czyszczący zostanie usunięty, podepnij ponownie wąż (niebieski-6) do urządzenia i  

      otwórz zawór (5). Upewnij się że resztki środka czyszczący został usunięte. 

12/ Zachowaj warunki BHP i użytkowania środka czyszczącego, łącznie ze środkami ochrony   

      osobistej  zalecanymi w karcie charakterystyki preparatu . Maszyna w czasie pracy musi być uziemiona.

Wyposażenie dodatkowe:
1/ lejek
2/ klucz do filtra
3/ dwa wkłady filtrujące
4/ instrukcja obsługi
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