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1.     MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER  

1.1     IDENTITETS-KLISTERMÆRKE  

 

  

➢ Husk at nævne din maskines serie-nummer, hver gang du kontakter angående fejl, ordre mm.  
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2.0      SIKKERHED  

2.1      INTRODUKTION  

Vi vil gerne pointere at det er ABSOLUT NØDVENDIGT at læse og følge alle instruktionerne; før du 

starter og tager maskinen i brug.  

Maskinen må kun benyttes af folk der har modtaget instruktioner angående denne maskine.  

  

2.2       KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER  

For sikkerhedsårsager er kloakrenseren blevet udstyret med følgende sikkerhedsforanstaltninger.  

  

Nødstop under hylden og rød knap nederst på fjernbetjeningen. 
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ADVARSLER  

Fejlagtig brug kan medføre skade; derfor er det nødvendigt at følgende regler bliver fulgt.  

VÆRKTØJER:                                                                                                              Det 

er ikke tilladt at efterlade værktøjer i maskinen, da de kan forsage permanent 

skade til maskinen og kan være en potentiel fare for brugeren.  

   

NØDSITUATIONS STOP KNAP:                                                                                          

Redegør at du er bevidst om placering samt håndteringen af 

nødstopsknapperne, før du tager maskinen i brug.  

  

             SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:                                                                                      

                Du må ikke fjerne eller modificere tilstedeværende sikkerhedsforanstaltninger,  

                                     de er blevet sat der for din skyld.  

  

KØRSEL:                                                                                                                                

Når tanken er delvist fyldt under transport, vil vandets tyngde fordele 

sig anderledes, hvilket kan have en effekt på køretøjets adfærd på vejen. 

Sørg for at tilvende dig denne adfærd.  

  

  

        USERIØS BRUG:                                                                                                               

Det er ikke tilladt at være useriøs i nærheden af maskinen når den er 

tændt, da det kan udgøre en farlig situation for brugeren eller for folk i 

nærheden af maskinen.  

  

  

2.3       SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR PERSONLIG BESKYTTELSE  

  

Det anbefales af bruge hansker ved benyttelse af maskinens højtryksslange.  
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Bær sikkerhedsbriller eller en beskyttelsesmaske ved brug af maskinen for 

beskyttelse af dine øjne.  

Bær ørebeskyttelse for at beskytte dine ører samt din hørelse.  
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3.0         INSTRUKTIONER FOR BRUG  

3.1         CHECK FØR DU STARTER  

• Er enden af højtryksslangen åben?   

INGEN dyse eller pistolgreb skruet på!  

  

• Du skal starte maskinen så:  

➢ Sæt trykket på minimum.  

➢ Skru gas-niveauet ned på minimum.  

• Er der nok vand i vandtanken? 

  

 

3.2A          START AF SPULEREN  

Ved kold start:  

➢ Tryk 2 gange på håndpumpen.  

➢ Træk choker ud.  

➢ Sæt tænding på.  

➢ Forbind fjernbetjeningen til maskinen ved at holde den grå knap 

nede i et par sekunder, et grønt lys vil komme når 

fjernbetjeningen er forbundet.  

➢ Tryk derefter på 1 for at starte motoren.  

➢ Når motoren starter trykkes choker ind igen.  

➢ Lad motoren blive varm før spuling  

Ved varm start er det ikke nødvendigt at håndpumpe benzin eller bruge 

choker.  

  

3.3         KLARGØR SPULE- SLANGE/DYSE  

• Skru dysen fast på enden af slangen.  

• Put slangen direkte cirka 1 meter ind i kloakrøret, så vandet ikke kan sprøjte udenfor 

kloakken.  
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3.4         SPULING  

• Giv gas ved hjælp af at trykke ”3” på fjernbetjeningen.  

Du kan nedsætte gassen ved at trykke ”6” på fjernbetjeningen.  

    

 

  

   

  

• Tryk på ”2” på fjernbetjeningen for at åbne for vandet.  

Tryk på 2 igen for at stoppe spuling.   

  

  

  

  

   

3.5         SPULING STOP  

  

• Træk slangen tilbage til vandstrålen bliver synlig eller når dysen er tæt på enden af 

røret. Derefter stop med at køre mere slange ned i kloakken.  

• Tryk derefter på ”2” på fjernbetjeningen for at lukke for vandet. 

• Derefter skal du trykke på ”6” på fjernbetjeningen for at skrue ned på gassen. 

  

  

• Tryk derefter på den røde knap på fjernbetjeningen for at slukke for 

motoren og slukke for forbindelsen imellem fjernbetjening og 

kloakspuleren. Du kan også vælge at trykke på nødstop på selve 

maskinen. 

  

 

  

• Skru dysen af højtryksslangen, og placer enden af højtryksslangen et sikkert sted. Skru 

derefter dysen på plads på gevindene på siden af kloakspuleren. 
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3.6      BRUG AF VASKELANSE  

• Tilslut pistolgrebet til enden af højtryksslangen og spænd til.   

  

  

  

  

  

• Rul højtryksslangen ud til den ønskede længde.   

  

• Start motoren. Giv gas.  

  

• Hold godt fast i pistolgrebet og lansen, tryk på spul/vand. Vandet vil nu strømme til 

pistolgrebet. Men vent med at trykke på pistolgrebets aftrækker.   

   

• Nu er lansen klar til brug. Bemærk at under åbning og lukning af pistolgrebet.   

  

• HOLD FAST I PISTOLGREBET OG ELLER LANSEN MED BEGGE 

HÆNDER!   

  

• Tryk på aftrækkeren for at åbne for vandet.   

   

  

 

SLUKNING AF MASKINEN:  

• Giv slip på pistolgrebets aftrækker for at stoppe vandet med at sprøjte ud af 

lansen/pistolgrebet.  

• Tryk på ”2” på fjernbetjeningen.  
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4.0        VEDLIGEHOLDELSE  

4.1        DAGLIGT  

 Check olie-niveauet på motoren, gearene og højtrykspumpen.  

Rens vandfiltret:  

BEMÆRK: Et beskidt vandfilter kan medføre at for lidt vand når pumpen, hvilket kan være 

skyld i at bobler bliver dannet i pumpen, hvilket kan medføre stor skade i pumpen.  

➢ Tøm vandtanken for vand.  

➢ Skru ydrefiltret af.  

➢ Rengør indsats.  

➢ Montér ydrehus igen.  

➢ Påfyld vand i vandtanken.  

Hvilken olie du skal bruge:  

Benzin Motor:                                                                                                                                                                       

Olietype 10W-30.  

         Gear:  

         Olietype SAE 90.  

Højtrykspumpen:                                                                                                                                                                

Olietype 15W-40.  

  

4.2          MÅNEDLIGT  

• Tjek batteri- kablerne/klammerne.  

  

• Tjek slangen for skader.  

Eks.: huller, ståltråd eller ekstrem synlig rust.   
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5.0           MASKINENS KOMPONENTER  

 

5.1           LISTE OVER KOMPONENTER  

1. Elektronisk slangeoprul.  

2. Vandtank.  

3. Spuleslange.  

4. Højtrykspumpe.  

5. Benzinmotor.  

6. Omløbsventil (Trykstyring).  

7. Fjernbetjening.  

8. Batteri.  

9. Vandfilter.  

10. Benzintank.  

11. Bezinfilter.  

12. Udstødning.  

13. Håndpumpe.  

14. Oliepind.  

15. Manometer.  

16. Gasmotor.  

17. Vandpåfyldning.  
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5.2        BILLEDER AF KOMPONENTER  
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6.0        GENERELLE (SIKKERHEDS) REGULATIVER  

Fejlagtig brug af kloakspuleren kan skade både bruger og maskine, derfor er det påkrævet at man 

følger regulativerne.  

  

6.1        GENERELT  

Personer under 18 år må aldrig bruge kloakspuleren.  

Rør ikke ved bevægende eller roterende dele.  

  

• VÆRKTØJER  

Det er forbudt at efterlade værktøjer på eller inde i kloakspuleren. Disse kan nemlig 

medføre store skader på maskinen eller true sikkerheden for brugeren.  

• NØDSTOP  

Vær sikker på at du er bevidst om hvordan man nødstopper kloakspuleren (Hvor er 

nødstopsknapperne samt hvad nødstop gør ved renseren) før du tænder kloakspuleren.  

• SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER  

Fjern/modificer ALDRIG sikkerhedsforanstaltninger, installeret på maskinen. De er placeret 

der for din sikkerhed.  

• KØRSEL  

Når tanken er delvist fyldt under transport, vil vandets tyngde fordele sig anderledes, 

hvilket kan have en effekt på køretøjets adfærd på vejen. Sørg for at tilvende dig denne 

adfærd.  

• ÆNDRINGER AF INSTALLATIONEN  

Hvis der bliver lavet ændringer af installationen, skal de nye europæiske regulativer blive 

fulgt.  

• ÆNDRINGER  

Ændringer og tilføjelser der har en effekt på maskinens sikkerhed falder ikke under Dansk 

Højtryks ansvar. Ansvaret falder under dem der laver ændringerne og eller tilføjelserne.  

• VEDLIGEHOLDELSE  

Når maskinen er under vedligeholdelse og installation må det ikke være muligt at maskinen 

kan tændes.  

• USERIØS BRUG:                                                                                                                                   

Det er ikke tilladt at være useriøs i nærheden af maskinen når den er tændt, da det kan 

udgøre en farlig situation for brugeren eller for folk i nærheden af maskinen.  
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6.2      BRUG DYSE VED SPULING AF KLOAK  

• Dysen fungere som et projektil, der skyder sig selv fremad. I en kloak der behøver rensning 

vil dysen trække slangen fremad.  

• Sørg for at dyssen og en god del af slangen sidder inde i kloakken, før du øger trykket. Hvis 

slangen ligger på jorden med en dyse skruet på, så vil den kunne skade brugeren samt 

andre mennesker eller dyr der er i nærheden, hvis den bliver tændt.  

  

6.3     BRUGEN AF LANSE  

• Vær forsigtig når du sprøjter på sårbare overflader, hold lansen i en sikker afstand.  

• Hold lansen med to hænder.  

• Sørg for ikke at sætte dine hænder foran vandstrålen.  

• Brug sikkerhedssko. Arbejd IKKE barfodet eller med åbne sko.  

• Peg IKKE på mennesker eller dyr med lansen.  

• Peg ikke på ætsende væsker/overflader.  

• Hold ikke vandstrålen på åben ild eller varme genstande. Dette er farligt på grund af varmen 

samt den varme damp.  

• Bland aldrig brandfarlige, giftige, ætsende eller andre farlige væsker.  

• Altid brug begge hænder til at bruge pistolgrebet. Du må ALDRIG fastlåse aftrækkeren i 

pistolgrebet.  

• Sluk for maskinen før du tager lansen af pistolgrebet. Sluk også maskinen hvis du skifter i 

mellem tilbehør.  

• Undgå at højtryksslangen danner knuder eller bliver filtret.  

6.4     ANDRE  

 Hvis det ikke er muligt at opbevare maskinen i et frostfrit lokale, så sørg for at 

højtrykspumpen, vandtanken, filtrene er tømt. Systemet skal også være påfyldt med 

kølervæske.  

  

  


