KÄYTTÖOHJE
Standard

Bocchus

Sisäänrakennettu imuri

MERKKIEN TULKINTA
Ennen kuin käytät konetta ensimmäisen kerran
–
ilmoita mahdolliset kuljetusvauriot jälleenmyyjälle
–
lue käyttöohje ja noudata sen ohjeita
–
säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten

HUOMIO!!
HÖYRYÄ – PALOVAMMA VAARA

HUOMIO!!

LUE KÄYTTÖOHJE

LUE TURVAOHJEET

PALOVAMMA VAARA!!
KÄYTETTÄVÄ SUOJAKÄSINEITA

KORKEA ÄÄNENPAINETASO >85 DB
KÄYTETTÄVÄ KUULOSUOJAIMIA

YMPÄRISTÖN SUOJELU

KAIKKI PAKKAUSMATERIAALI ON
KIERRÄTYSKELPOISTA JA TULEE
VIEDÄ HYÖTYKYTTÖASEMALLE,
KOSKA NE SISÄLTÄVÄT
KIERRÄTYSKELPOISTAMATERIAALIA.

SÄHKÖ- JA
ELEKTRONIIKKAJÄTETTÄ,
PARISTOJA, ÖLJYÄ JA VASTAAVAA EI
SAA PÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÖN, VAAN
NEON TOIMITETTAVA
HYÖTYKÄYTTÖASEMALLE
VOIMASSA OLEVIEN
YMPÄRISTÖSÄÄNTÖJEN MUKAAN.

Käyttäjä voi palauttaa laitteen hävitettäväksi myös jälleenmyyjälle ostaessaan uuden vastaavan
laitteen.
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SISÄLTÖ
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
KYTKEMINEN VESIJOHTOVERKKOON
ESIPUHE
TEKNISET OMINAISUUDET
NIMIKKEISTÖ
TEKNISET PIIRUSTUKSET
KÄYTTÖOHJEET
HUOLTO
ENNENKUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOON
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

2. TURVALLISUUSOHJEET
•
•
•

•

•
•
•

Pätevä sähköasentaja saa liittää koneen maadoitettuun pistorasiaan IEC 60364-1
Tarkista aina, etteivät verkko- ja jatkokaapelit ole viallisia. Jos kaapeli on vioittunut, on
valtuutetun huollon tai sähköasentajan vaihdettava se.
On suositeltavaa, että tämän laitteen sähkönsyöttöön sisältyy joko jäännösvirtalaite, joka
keskeyttää syötön,
jos vuotovirta maahan on yli 30ma 30ms:ään, tai laite on maadoitettu.
TURVAVENTTIILI Tämä kone on varustetut kahdella varoventtiilillä, jotka pystyvät
varmistamaan itse koneen, jos muut ensisijaiset ohjauslaitteet ovat tehottomia (vian vuoksi).
Näiden äärimmäisen tärkeiden komponenttien vuoksi ja ettei vaaranneta koneen
turvallisuutta, suositellaan toimittamaan kone tarkistettavaksi tai viallisten osien vaihtoa
varten huoltoon, joka toinen vuosi ostopäivästä lukien.
Kone on varustettu paineenvaihtokytkimellä, joka tarkistaa ja säilyttää paineen
esiasennetuissa rajoissa
(katso paine koneen alla olevasta tyyppitietotarrasta). Jos höyry vuotaa koneen alaosasta, se
tarkoittaa, että kone ei toimi oikein ja että turvaventtiili on aktivoitunut vähentämään
koneen painetta.
Suosittelemme, että konetta ei käytetä tällöin. Irrota kone välittömästi verkkovirrasta
ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

LUE SEURAAVAT KOHDAT ERITYISEN TARKASTI
•

Mudan tyhjennys höyrypannusta. Laite ilmoittaa automaattisesti, milloin muta on aika
tyhjentää. Ilmoitus näkyy näytöllä vuorotellen teksti CALC ja virta.

•

Käytä aina kytkentäputkia ja uusia tiivisteitä, joka kerta kun kone liitetään
vesijohtoverkkoon.

•

Tässä koneessa sää käyttää ainoastaan toimittajan suosittelemaa pesuainetta. Muun
pesuaineen tai kemikaalin käyttäminen vaarantaa koneen toiminnan.

•

Räjähdysvaara, älä suihkuta palavia nesteitä.

•

Älä käytä konetta, jos ihmisiä on koneen toimintasäteellä.

•

Korkeapaine suihkut voivat olla vaarallisia, jos niitä käytetään väärin. Älä suuntaa suihkua
ihmisiin tai sähköjännitteisiin laitteisiin.

•

Älä suuntaa suihkua itseäsi tai muita kohti puhdistaaksesi vaatteita tai kenkiä.

•

Koneen läpi mennyt vesi ei ole juomakelpoista.

•

Irrota sähköjohto ennen huoltotöitä.

•

Lapset tai kouluttamattomat henkilöt eivät saa käyttää laitetta.

•

Käytä vain valmistajan alkuperäisosia tai valmistajan hyväksymiä varaosia.

•

Jos jatkojohtoa käytetään, on liittimien ja pistokkeiden oltava vesitiiviitä.

•

Väärät jatkojohdot voivat olla vaarallisia.

•

Pesuainetta ei saa suihkuttaa jatkuvasti, vaan ajoittain: 20 sekuntia päällä ja 20 sekuntia pois
päältä kahden minuutin ajan kerrallaan.

•

Käytä aina kytkentäputkia ja uusia tiivisteitä, joka kerta kun kone liitetään
vesijohtoverkkoon.

•

Tässä koneessa sää käyttää ainoastaan toimittajan suosittelemaa pesuainetta. Muun
pesuaineen tai kemikaalin käyttäminen vaarantaa koneen toiminnan.

•

Räjähdysvaara, älä suihkuta palavia nesteitä.

•

Älä käytä konetta, jos ihmisiä on koneen toimintasäteellä.

•

Korkeapaine suihkut voivat olla vaarallisia, jos niitä käytetään väärin. Älä suuntaa suihkua
ihmisiin tai sähköjännitteisiin laitteisiin.

•

Älä suuntaa suihkua itseäsi tai muita kohti puhdistaaksesi vaatteita tai kenkiä.

•

Koneen läpi mennyt vesi ei ole juomakelpoista.

•

Irrota sähköjohto ennen huoltotöitä.

•

Lapset tai kouluttamattomat henkilöt eivät saa käyttää laitetta.

•

Käytä vain valmistajan alkuperäisosia tai valmistajan hyväksymiä varaosia.

•

Jos jatkojohtoa käytetään, on liittimien ja pistokkeiden oltava vesitiiviitä.

•

Väärät jatkojohdot voivat olla vaarallisia.

•

Pesuainetta ei saa suihkuttaa jatkuvasti, vaan ajoittain: 20 sekuntia päällä ja 20 sekuntia pois
päältä kahden minuutin ajan kerrallaan.

Älä käytä konetta, jos virtajohto tai muut koneen tärkeät osat ovat vaurioituneet,
ts. turvalaitteet, paineletkut ja laukaisupistooli.
Tälle laitteelle tarkoitettuja käsivarren tärinätietoja ei mainita, koska ne ovat alle 2,5 m / s².
•

Pesuaineen käytössä (ei vaahtoavaa koneisiin, joissa on imuri) noudata
alkuperäispakkauksen ohjetta. Tavallisesti 1 litra pesuainetta 10 litraan vettä (n. 10
prosenttista) Kaada ensin pesuaine ja sitten vesi, jotta sekoittuvat paremmin. Joistakin
marketti pesuaineista saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä, kun ne lämpenevät yli 100 ° C.
Jos saat oireita joutuessasi vahingossa kosketuksiin pesuaineen kanssa, noudata pakkauksen
ohjeita.

•

Käytä kuulosuojaimia ja suojakäsineitä käyttäessäsi pesuria.

3. VESIJOHTOLIITÄNTÄ
Vesijohtoliitännän saa tehdä vain pätevöitynyt henkilö.
Vain elintarvikkeille sopivia liittimiä, letkuja ja tiivisteitä saa käyttää Samoja
liitososia ei saa käyttää uuteen vesijohtoliittymään.
Koska pesuri on liikuteltava, sen mukana ei seuraa vesijohtoa, joka on eripituinen eri
työpisteissä.
4. JOHDANTO
Hyvä asiakas,
Onnittelemme tämän laitteen valinnasta.
Parantaakseen, päivittääkseen sekä tuottaakseen yhä innovatiivisempiä malleja, TECNOVAP
on suunnitellut ja tuottanut STEAM BOX INDUSTRIALin, joka yhdistää höyryn tehon
imuenergiaan (valinnainen)
Laite on varustettu ruostumatonta terästä olevalla höyrykattilalla, joka pystyy tuottamaan
jatkuvaa, voimakasta höyryä (24 tuntia päivässä) automaattisen vedentäyttöjärjestelmän
ansiosta.
STEAM BOX INDUSTRIALissa on pesuainesäiliö, josta saadaan
pesuainesuihku 90-160 celsius asteisena sekä ruiskutusjärjestelmä
kuumalle vedelle.
TECNOVAP on yhdistänyt höyryn voiman, joka tarkoittaa
ympäristöystävällistä puhdistusta, ja voimakkaan imurin (valinnainen), joka
voi imeä kiinteät aineet ja nesteet.
STEAM BOX INDUSTRIA on ihanteellinen ratkaisu puhdistukseen ja
kunnossapitoon.

5.

TEKNISET OMINAISUUDET

TECNOVAP S.R.L., VIA DEI SASSI 1A, IT-37026
MALLI

Steam Box Industrial

Koodi

5W05010 - 5W04010 - 5W03010 - 5W02010 - 5W01010 5W0301M - 5W0101M 5W05I10 - 5W04I10 - 5W03I10 5W02I10 - 5W01I10 - 5W03I1M - 5W01I1M 5W05T10 –
5W04T10 – 5W03T10 – 5W03T1M

Nimellisteho

V

230/400

Nykyinen tyyppi

Hz

50/60 3~

kW

10,8 – 14,4 – 21,6 – 28,8 – 36,0 10,8
– 14,4 – 21,6 – 28,8 – 36,0 10,0 –
14,4 – 20,75
1,0 – 1,2 – 3,0

Höyrykattilan nimellisteho
kW
Imurin nimellisteho
kW
Maksimiteho

Höyryn nimellisteho

Sallittu höyryn teho
Höyryn maksimi virtaus

kPa
bar
kPa
bar
g/min

Höyryn maksimi virtaus
Kg/h
Maksimi lämpötila

°C

Maksimi tuloveden paine

kPa
bar

Minimi tuloveden paine

kPa
bar

11,0 – 14,8 – 22,0 – 29,2 – 36,4 11,0
– 17,8 – 22,0 – 32,2 – 39,4 11,1 –
15,8 – 22,15
1000
10
1200
12
291 – 388 – 582 – 776 – 970 291 –
388 – 582 – 776 – 970 291 – 388 –
564
17,5 – 23,0 – 35,0 – 46,5 – 58,0 17,5
– 23,0 – 35,0 – 46,5 – 58,0 17,5 –
23,0 – 33,8
180

N

600
6
50
0,5
< 20

m/s²

< 2,5

Äänen voimakkuustaso paine

dB

98,7

Äänen tehotaso

dB

111,4

Massa

Kg

106

Takaisin iskuvoima
Kädensijaan tuleva tärinä

MALLI

Steam Box Industrial Bacchus

Koodi

5005060 – 5004060 – 5003060 – 5002060 – 5001060 –
500306M – 500106M

Nimellisteho

V

230/400

Nykyinen tyyppi

Hz

50/60 3~

kW
Höyrykattilan nimellisteho

10,8 – 14,4 – 21,6 – 28,8 – 36,0

Maksimiteho

kW

Höyryn nimellisteho

kPa
bar

Sallittu höyryn teho

kPa
bar

1200
12

Höyryn maksimi virtaus

g/min

291 – 388 – 582 – 776 – 970

Höyryn maksimi virtaus

Kg/h

17,5 – 23,0 – 35,0 – 46,5 – 58,0

°C

165

Maksimi tuloveden paine

kPa
bar

Minimi tuloveden paine

kPa
bar
N

600
6
50
0,5
< 20

m/s²

< 2,5

Äänen voimakkuustaso paine

dB

98,7

Äänen tehotaso

dB

111,4

Massa

Kg

106

Maksimi lämpötila

Takaisin iskuvoima
Kädensijaan tuleva tärinä

11,0 – 14,8 – 22,0 – 29,2 – 36,4
600
6

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NIMIKKEISTÖ
Steam Box Industrial 1.

Virtakaapeli
Vesijohtoverkkoliitäntä
Suodatin vesijohtoverkko liitäntään
Päävirtakatkaisin
Kahva
Pesuaine säiliö
Vesisäiliö
Ohjauspaneeli
8A. Ohjauspaneeli Bacchus
9. Höyryn pistorasia
10. Tyhjennyskorkki pesuaineelle
10A. Pesuaineen suodattimen korkki
10B. Pesuaineen suodatin
11. Vesisäiliön tyhjennyskorkki
11A. Veden suodattimenkorkki
11B. Veden suodatin
12. Höyrykattilan tyhjennyskorkki
13. Höyrykattilan tyhjennyskorkin avain
14. Imurin pistorasia
15. Imurin letkun liitäntä
16. Turvalukko avaamista varten, imuri
17. Alusta säiliön kiinnittämiseen, imuri
18. Imurin säiliö
19. Imurin kiinnityskoukut
20. Turvalukko avaamista varten
21. Imuletku
22. Imurin yläosa
23. Imurin virtajohto
24. Pölyimurin pääkytkin
25. Liitäntä putki imuriin/turbiiniin
26. Höyryletku
26A. Pikaliitäntä letkulle/liitokselle
27. Carolla liitäntä höyryletkulle
27A. Suojaliitin laitteen ylipaineelle
27B. Carolla liitäntä 28.
Turvapainekytkin (valinnainen) 29.
30. Imurin letku 31.
32. Höyrypistoke
33. Höyry ja imuletku sekä kahva
34. Höyryn komentokytkin
35A.Pesuainekytkin (ajoittain) 35B.
Kuuma vesi kytkin41.Höyry/imuri
jatkoputket

42. Höyry/imuri turbosuutin
44. Messinkiharja (ø28 mm)
45. Harja ruostumatonta terästä (ø25
mm)
49. Harja ruostumatonta terästä (ø60
mm)
50. Tyyny ruostumatonta terästä
51. Lattiatyökalu lisäosille
52. Lisäosien lukitukset
53. Lisäosa kaavin/harja
54. Lisäosa kaavin/kaavin (375 mm)
55. Höyry & imu teollisuusharja (530
mm)
56. Ruostumattomasta teräksestä
valmistettu työkalu topatuille
huonekaluille
70. Höyryletku käsikahvalla
71. Höyrysuutin
72. Suorakulmainen harja
73. Siivousliinan pidike
74. Kolmioharja
75. Lisävarusteiden lukitukset
76. Jatkoputki
77. Kaareva pistinsuutin 45°
78. Suora pistinsuutin
80. Geyser letku kädensijalla
81. Höyryliitin
82. A. Kuuman veden ruiskutus painike
(punainen)
82.B. Pesuaineen painike (keltainen)
83. Geyser kädensijan höyrypainike
84. Suutin kärjet 100 / 400 / 800 / 1200
mm
85. Pyöreä suutin
86. Ikkunan puhdistin diffuusorilla 250/
350/ 450 mm
87. Höyry harja harjaksilla 250/ 350/ 450
mm
88. Ruostumattomasta teräksestä
lattianpesuri 3 harjalla.
89. Matala lattia suutin 4 mm harjaksilla
90. Harja ruostumatonta terästä91.
Matala suutin 1 cm

7.

TEKNISET PIIRUSTUKSET

OHJAUSPANEELI (POS 8)
Steam Box Industrial
Virtakytkin
Ilmoittaa, että laite on kytketty
verkkovirtaan
Höyry valmis – merkkivalo
Lampun palaessa generaattori on
valmis tuottamaan höyryä. Työn voi
aloittaa.
Veden merkkivalo
Ilmoittaa, että säiliö on tyhjä.
Samanaikaisesti kuuluu ajoittainen
summerin ääni, jos merkkivalo palaa,
kuumaa vettä ei voi käyttää ja
höyryntuotanto loppuu.
Pesuaineen merkkivalo
Syttynyt merkkivalo ilmoittaa, että pesuaine on loppunut pesuainesäiliöstä. Ilmoitusta seuraa
jatkuva äänimerkki. Huom. Jatkuva äänimerkki on prioriteetti verrattuna veden ajoittaiseen
äänimerkkiin. Varmuuden vuoksi tarkista, ovatko molemmat merkkivalot syttyneet.
Virta painike
Elektroniset komponentit, höyryn magneettiventtiilit ja höyrykattilan täyttöpumppu
Höyrykattilan painike
Aktivoi lämmityselementit, pesuainepumpun ja ylikuumentuneen veden ruiskutus
venttiilit. Jos höyrykattilassa ei ole vettä, merkkivalo vilkkuu eivätkä lämmityselementit
aktivoidu ennen kuin veden oletustaso höyrykattilassa on saavutettu. Kun oikea
vesitaso on saavutettu, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
Vesijohtoliitäntä
Merkkivalo palaa tasaisesti, kun vesijohtoliitäntä valmis.

Höyryn merkkivalot: minimi – keskitaso – maksimi

Pesuaineen poistokytkin ja lämpötilan/paineen näyttö
Näyttää kaikki käyttötunnit (C1) tuntilaskuri/
kokonaistyötuntilaskuri

Näyttää osakäyttötunnit. Käyttäjä voi nollata tämän laskurin.

Kelloasetuspainike (aika näkyy vain, kun laite on valmiustilassa)

OHJAUSPANEELI BACCHUS (POS 8A)

Virtakytkin
Ilmoittaa, että laite on kytketty
verkkovirtaan
Höyry valmis – merkkivalo
Lampun palaessa generaattori on
valmis tuottamaan höyryä. Työn
voi aloittaa.
Veden merkkivalo
Ilmoittaa, että säiliö on tyhjä.
Samanaikaisesti kuuluu ajoittainen
summerin ääni
Jos merkkivalo palaa,
ylikuumenneen veden
ruiskutus toimintoa
(valinnainen) ei voi käyttää ja
höyryntuotanto loppuu.
Pesuaineen
merkkivalo
Ei aktivoitu toiminto.
Virta painike
Elektroniset komponentit, höyryn magneettiventtiilit ja höyrykattilan täyttöpumppu

Höyrykattilan painike
Laite tunnistaa automaattisesti kytketyn Bacchus-lisävarusteen ja aktivoi
sen ohjauspaneelin painikkeet höyry- ja lämmityselementtien
valitsemiseksi.
Jos höyrykattilassa ei ole vettä, merkkivalo vilkkuu eivätkä lämmityselementit
aktivoidu ennen kuin veden oletustaso höyrykattilassa on saavutettu. Kun oikea
vesitaso on saavutettu, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
Vesijohtoliitäntä
Merkkivalo palaa tasaisesti, kun vesijohtoliitäntä valmis.

Höyryn merkkivalot: minimi – keskitaso – maksimi

Lämpötilan/paineen näyttö

Käyttötunti laskuri (C1) tuntilaskuri/ kokonaistyötuntilaskuri

Näyttää osa käyttötunnit. Käyttäjä voi nollata tämän laskurin.

Kelloasetuspainike (aika näkyy vain, kun laite on valmiustilassa)
s.20:

8. KÄYTTÖOHJEET

a) Avaa pakkaus. Kiinnitä imurin säiliö (18) alustalle (17) kiinnityskoukuilla (19).
b) Kiinnitä imurin virtajohto (23) imurin pistorasiaan (14) (vain malleissa, joissa on ulkoinen
imuri)

c) Aseta toinen letkun pää (25) imurin yläosaan (22) ja toinen imuletkun pää imurin liitäntään
(15).
turvalukon (16) avulla. (vain malleissa, joissa on ulkoinen imuri).

d) ci) Avaa säiliöiden korkit (6 ja 7) ja täytä vesisäiliö vedellä ja pesuainesäiliä pesuaineella.
Vesi siniseen suppiloon ja pesuaine keltaiseen suppiloon. Ole tarkkana, koska
väärä aine väärään säiliöön rikkoo höyrygeneraattorin.

e) Kun käytät pesuainetta (ei vaahtoavaa) seuraa täsmällisesti ohjetta: tavallisesti 1 litra
pesuainetta 10 litraan vettä (pesuaine prosentti 10%), ensin pesuaine ja sitten lisätään vesi,
näin saadaan tasaisempi seos. Valitse pesuaine huolellisesti, koska jotkin marketeista
saatavat pesuaineet erittävät myrkyllistä kaasua, kun ne lämpenevät yli 100 °C
asteisiksi.
Pesuainesäiliö on täytettävä vain vedellä laimennetulla pesuaineella, ei
ainoastaan vedellä, jos et käytä demineralisoitua vettä.
Vain veden (ei demineralisoitu) käyttö pesuaineen sijasta aiheuttaa häiriöitä
sekoituspiirille.

f)

Työnnä pistoke (1) pistorasiaan. Varmista, että voltit ja ampeerit ovat samat kuin koneen
takaosanluokitus merkintä kyltissä.

g) Kytke laite päälle kääntämällä pääkytkin ON-asentoon tai haluttuun tehoon (vain
monitoimimalleissa).
Käynnistä painamalla sitten

virtapainiketta ja

höyrykattilan painiketta

h) Koneessa on ylikuumentumista vastaan suojaava järjestelmä. Jos höyrykattilassa on liian
vähän vettä, kone katkaisee automaattisesti lämmitys elementtien syötön.
Tilanteesta ilmoittaa vilkkuva valo höyrykattilan painikkeessa.
Tilanne voi käynnistyä myös, kun höyrykattila täyttyy vedellä
huoltotoimenpiteiden jälkeen.

Osatuntilaskurin nollaus
Käännä pääkatkaisin ohjauspaneelin vieressä pois päältä. Paina ja pidä alhaalla molempia
painikkeita
Käynnistä kone uudestaan pääkytkimestä (ON). LED kontrollin
jälkeen vapauta painikkeet, laskin C2 on nollattu 0000.
Kellon asennus
Kytke laite pois päältä ohjauspaneelin järjestelmä painikkeesta
(pääkytkin jää
päälle ON). Näyttö ilmoittaa ajan. Kelloaikaa muutetaan
painamalla painiketta, sitten
joko
– tai + painiketta vähentäen tai lisäten näytöllä näkyvää aikaa.
Huomio: Kellossa on puskuriparisto, joka ylläpitää kellon asetukset muistissa. Jos laite on
ilman virtaa enemmän kuin 30 päivää, kello täytyy formatoida ja palauttaa oletusarvot.
Höyrykattilan puhdistus merkkivalo C A L C
Kone varoittaa käyttäjää rutiinihuollon tarpeesta; järjestelmä ilmoittaa huollon tarpeesta joka
20 tehokkaan työtunnin jälkeen (höyry magneettiventtiili)
Toimi kohdan 9.2 ”Höyryastian huolto” ohjeen mukaan ja tyhjennä jätevedet.
C A L C merkkivalon nollaus
Käyttäjän tekemän huollon jälkeen pidä painiketta
painikkeesta. C A L C merkkivalo sammuu.

alhaalla ja sammuta laite

Pesuaineen lisäys
Kun pesuainesäiliö on tyhjä, syttyy pesuaineen merkkivalo
ja kuuluu jatkuva
summeriääni ja pesuainepumppu kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Täytä pesuainesäiliö
(6).
Huomio: pesuaine summeri (jatkuva ääni) tulee tärkeysjärjestyksessä ennen katkonaista
veden puuttumista ilmoittavaa summeria.
Integroitu pölynimuri (valinnainen)
Jos imusuutin on täysin tukossa, turvajärjestelmä sulkee laitteen automaattisesti minuutin
kuluttua. Integroidun pölynimurin aktivoimiseksi kytke laite pois päältä virtakytkimestä (4)
Odota 10 sekuntia, ennen kuin käynnistät sen uudelleen.

8.1. STEAM BOX INDUSTRIALIN KÄYTTÖ RADAMES SARJAN KANSSA
Huomio!! On suositeltavaa kytkeä höyrykattila pois päältä ennen
höyryletkun liittämistä höyryn pistorasiaan (9).
Aseta höyryliitin (81) höyryn pistorasiaan (9) ja sulje lukitusvipu.
Käynnistä pääkytkin (4) sekä paina virtapainiketta
ja
höyrykattilan painiketta,
jotta höyryntuotanto alkaa. Odota noin 3-8 min (riippuu koneen mallista) kunnes höyry valmis
merkkivalo syttyy ja ilmoittaa että höyrykattilassa on höyryä. Myös kädensijassa syttyy
merkkivalo höyry valmis (35). Letkun painikkeet 36 ja 37 on myös käännetty pois päältä. Käynnistä
kädensijan säätökytkimet (36 ja 37) ja säätele höyryvirtaa seuraavasti:
(36): minimi höyry/ kytkin (37): keskihöyry/ kytkimet (36 ja 37): maksimi höyry.
Komentokytkimellä (34) syötät höyryä.
Pesuainetta syötetään kytkimellä (35A) muutaman sekunnin kerrallaan, jotta vältetään liiallinen neste.
Suihkuttaaksesi kuumaa vettä paina kytkintä (35B).
Sekä pesuaine että kuumavesi suihkua päästetään ajoittaisesti (esim. 20 sekuntia päällä – 20 sekuntia
pois päältä). Kumpaakaan toimintoa ei pidä käyttää jatkuvasti.
Huom.
Käyttäessäsi kytkintä (35B) saat kuuman vesisuihkun, joka mallista riippuen on jopa 180
°C. Varo aiheuttamasta vahinkoa, älä koskaan suuntaa höyryä ihmisiä tai eläimiä kohti.
Siivotessasi höyryllä valitse työhön parhaiten sopivat välineet. Kytke kone pois päältä ennen kuin
vaihdat niitä.
Monikäyttöinen lattiatyökalu (51): sopivat lisäosat. Lisäosat lukitaan paikalleen
liu'uttamalla salvat (52) kohti sisäistä sivua (OPEN-asento), painamalla niitä ylöspäin ja
liu'uttamalla salpoja kohti ulkoista sivua (BLOCK-asento).
Tarvittaessa jatkoputkia (41) ja lukitse ne BLOCK-asentoon ja kierrä se sitten
käsipyörän ruuviin (40A). On mahdollista käyttää vain yhtä jatkoputkea.
Turbo-höyry-höyry / tyhjiö (42): käytettäväksi puhdistukseen siltään tai pienillä harjoilla (lisävaruste)
Kun pesu on tehty, on suositeltavaa imuroida n. 3-5 litraa puhdasta vettä, huuhdella
letkun (33) ja imuputkien sisäpuoli. Pese ja kuivaa kaikki käytetyt tarvikkeet. Irrota
imurinsäiliö ja tyhjennyksen ja huuhtelun jälkeen anna sen kuivua ennen sen
säilyttämistä.

8.2. STEM BOX INDUSTRIALIN KÄYTTÖ JULY SARJAN KANSSA
(vain malleille 10,8 kW and 14,4 kW)
Huom. On suositeltavaa kytkeä höyrykattila pois päältä ennen höyryletkun liittämistä höyryn
pistorasiaan (9).
Aseta höyryliitin (32) höyryn pistorasiaan (9) ja sulje lukitusvipu. Käynnistä pääkytkin (4) sekä paina
virtapainiketta ja
höyrykattilan painiketta, jotta höyryntuotanto alkaa. Odota
noin 3-8 min (riippuu koneen mallista) kunnes höyry valmis merkkivalo syttyy ja ilmoittaa että
höyrykattilassa on höyryä. Myös kädensijassa
syttyy merkkivalo höyry valmis (35). Letkun
painikkeet 36 ja 37 on myös käännetty pois
päältä.
Käynnistä kädensijan säätökytkimet (36 ja 37) ja säätele höyryvirtaa seuraavasti:
(36): minimi höyry/ kytkin (37): keskihöyry/ kytkimet (36 ja 37): maksimi höyry.
Komentokytkimellä (34) syötät höyryä.
Pesuainetta syötetään kytkimellä (35A) muutaman sekunnin kerrallaan, jotta vältetään liiallinen neste.
Suihkuttaaksesi kuumaa vettä paina kytkintä (35B).
Sekä pesuaine että kuumavesi suihkua päästetään ajoittaisesti (esim. 20 sekuntia päällä – 20 sekuntia
pois päältä). Kumpaakaan toimintoa ei pidä käyttää jatkuvasti.
Huomio!
Käyttäessäsi kytkintä (35B) saat kuuman vesisuihkun, joka mallista riippuen on
jopa 180 °C. Varo aiheuttamasta vahinkoa, älä koskaan suuntaa höyryä ihmisiä tai
eläimiä kohti.

Aseta höyrysuutin (71) liu'uttamalla salpaa (75) AUKI-asentoon, lukitse
paikoilleen ja liu'uta sitten salpa BLOCK-asentoon ja kierrä sitten käsipyörän ruuvi
(40A).
Noudata samaa menettelyä, kun kiinnität suorakulmaisen harjan (72) tai kolmionharjan
(74), joka voidaan peittää absorboivalla kankaalla käyttämällä siivousliinan pidikettä (73) kankaan
pitämiseksi paikallaan. Siivousliinaa on suositeltavaa käyttää herkkien pintojen puhdistamiseen (esim.
Arvokas puu). tai pystysuorien pintojen (laatat) puhdistukseen.

8.3.STEAM BOX INDUSTRIALIN KÄYTTÖ GEYSER SARJAN KANSSA

Huomio!!
On suositeltavaa kytkeä höyrykattila pois päältä ennen höyryletkun liittämistä höyryn
pistorasiaan (9).
Aseta haluamasi suutinkärki (84) suoraan Geyser-letkun kädensijaan (80) ja ruuvaa pyöreä
suutin (85) tai valitsemasi työkalu (87-88-89-90-91) tai ikkunan puhdistin (86) suutinkärkeen
suoritettavasta työstä riippuen. Nyt voit aloittaa työn.
Käynnistä pääkytkin (4) sekä paina
virtapainiketta ja
höyrykattilan
painiketta, höyryntuotanto alkaa. Odota noin 3-8 min (riippuu koneen mallista) kunnes höyry
valmis merkkivalo syttyy ja ilmoittaa että höyrykattilassa on höyryä. Myös
kädensijassa syttyy merkkivalo höyry valmis (35). Letkun painikkeet 36 ja 37 on myös
käännetty pois päältä.
Paina Geyser kädensijan painiketta (83) saadaksesi höyryä. Jos tarpeen paina kädensijan
pesuaine painiketta (82B) ajoittaisesti suihkuttaaksesi pesuainetta yhdessä höyryn kanssa.
Sekä pesuaine että kuuma vesi toimintoa saa käyttää vain ajoittaisesti (esim. 20
sekuntia päällä ja 20 sekuntia pois päältä) Kumpaakaan toimintoa ei saa käyttää
jatkuvasti.
Pesuaineen ja ylikuumentuneen veden käyttö on mahdollista vain, kun höyry on käytössä ja
höyrykattilan
painikkeessa palaa valo.
Huom.
Käyttäessäsi kytkintä (82A) saat kuuman vesisuihkun, joka mallista riippuen on
jopa 180 °C.
Varo aiheuttamasta vahinkoa, älä koskaan suuntaa höyryä ihmisiä tai eläimiä kohti.

8.4. BACCHUS MALLIN KÄYTTÖ
Huomio!!
Höyrykattilan sammuttamista suositellaan ennen mallin kytkemistä.
Bacchus lisälaite tarjoaa puhtaanapito toiminnon, joka soveltuu viiniä, lääkkeitä ym.
valmistavien laitosten puhtaanapitoon.
Tällainen toiminto mahdollistaa paineen pienentämisen kattilassa, mahdollisuuden
ohjelmoida laitteen kytkin päälle / pois päältä (st-by) ja turvajärjestelmän liiallista painetta
vastaan.
Työnnä höyryletku (26) koneen höyrynpistorasiaan (9) ja kiinnitä lukitusvipu.
Kytke Carolla liitäntä (27B) laitteeseen, aseta letkun pikaliitäntä (26A)
sisäkierteellä Carolla liittimeen (27) ulkokierteellä. Käytä aina riittävää
suojavarustusta palovahinkojen varalta.
Laita päälle pääkytkin (4)
ja
höyryntuotannon painikkeet.
Laite tunnistaa automaattisesti asetetun bacchus-työkalun ja aktivoi höyryn
valintapainikkeet ohjauspaneelissa
Odota, kunnes höyry valmis- merkkivalo
syttyy, osoittaen, että
kattilassa on höyryä. Käytä vastaavia painikkeita: minimihöyry – keskihöyry
- maksimihöyry halutun höyrymäärän
tuottamiseksi.
Automaattinen ohjelmoinnin kytkentä
Paina virta- painiketta
sammuttaaksesi laitteen. Paina
höyrykattilanpainiketta
ja pidä sitä painettuna, kunnes näyttö alkaa vilkkua (n. 7
sekuntia); aseta
(kellon ajan asetus) painikkeilla haluttu aloitusaika (pitämällä painikkeet pitkään painettuna,
aika kasvaa tai laskee nopeasti).
Asetusaika tallennetaan muistiin, ja jos automaattinen kytkentä on käytössä, järjestelmä
aktivoituu päivittäin ohjelmoituna.
Automaattinen kytkentä päälle
Paina peräkkäin seuraavia painikkeita:
kellonajan asetuspainike ja virtapainike.
Ne vapauttavat ensimmäisen
painikkeen vasta sen jälkeen, kun olet
painanut toista painiketta. Virta painike alkaa vilkkua ja näytön perimetriset segmentit
joskus valaistua, kaikki tämä osoittaa, että toiminto on aktivoitu. (Toista toimenpide
uudelleen
deaktivoidaksesi).
Painikkeilla höyry minimi- höyry – keskihöyry - maksimi valitse tuotettavan höyryn määrä
kytkimen päälle (valittuhöyryvirta näkyy painikkeen vastaavalla merkkivalolla).
Järjestelmä aktivoi laitteen aikaisemmin asetettuun aikaan 2 tuntia, sen jälkeen se sammuu.
Paina mitä tahansa painiketta edellä mainittuna aikana, jotta järjestelmä voi automaattisesti
sammua.

9. HUOLTO
9.1. HÖYRYKATTILAN HUOLTO
Huomio!

Irrota kone sähköverkosta ennen huoltoa.

VAROITUS PALOVAMMA VAARASTA
Koneen saa puhdistaa vain kylmänä (generaattori ollut pois päältä vähintään 5 tuntia)
(kannattaa huoltaa ennen seuraavan työn aloittamista olettaen, että edellisestä työstä on
vähintään 5 tuntia). Huolto tapahtuu seuraavasti:
Laitteessa on huollon varoitus järjestelmä, joka tiedottaa käyttäjälle höyrykattilan
puhdistamisen tarpeesta jokaisen 20 tehokkaan työtunnin jälkeen näytöllä ”C A L C”
Meneillään oleva työ voidaan suorittaa loppuun. Sen jälkeen kone sammutetaan
pääkytkimestä ja irrotetaan pistoke pistorasiasta.
Laita sopivan kokoinen allas koneen alle ja avaa jätevedenpoistokorkki (12) koneen
alta, odota kunnes höyrykattila on tyhjentynyt täysin.
Puhdista lika korkista juoksevalla vedellä, tarkista, että tiiviste korkin pohjalla on hyvässä
kunnossa ja vaihda se, jos tarpeen (varaosia saa tavarantoimittajalta) sitten ruuvaa korkki
kiinni.
Avaa vastaavasti korkit (10A) ja (11A) ja puhdista suodattimet (10B) ja (11B) vedellä, jos
tarpeen Tarvittaessa vaihda korkit ja suodattimet. Tarkista korkkien pohjatiivisteet
huolellisesti ja ruuvaa korkit kiinni.
Puhdistuksen jälkeen kytke virta (1), käännä pääkytkin (4) päälle ja paina painikeet
(virta

painike) (höyrykattilan painike) päälle. Paina myös minimi höyry kytkin 36

(Radamen ja July) kädensijassa. Paina turvapainiketta (34 Radames ja July ja 83 Geyser)
tyhjentääksesi ilman tyhjästä höyrykattilasta. Odota, että uudelleentäyttöjakso on päättynyt
(noin 3 minuuttia). Höyrykattilan huolto on suoritettu huollon loppuun, jatka seuraten ohjeita
(h) kohdasta 8.

9.2. PUHDISTUSAINE PUMPUN UUDELLEENKÄYNNISTYS (EI BACCHUS
MALLEISSA)
Seuraava toimenpide suoritetaan vain, jos pesuainetta ei tule lisäämisen jälkeen.
1) Käynnistä laite käyttäen vain painiketta
painike
käynnistämättä.

(virtapainike), jätä höyrykattilan

2) Paina pesuaine painiketta (36 July ja Radames) ja paina höyryntuotto järjestelmän
painiketta 35 (July ja Radames tai 82B Geyser) ja paina höyryn turvapainiketta 34July
ja Radames 83 Geyser kahvassa, sitten paina painiketta (pesuaine puhdistus painike
kelloajan vieressä)
ohjauspaneelilla käynnistääksesi pesuainepumpun, pidä
painiketta alhaalla, kunnes pesuainetta tulee.
3) Pesuaineen tulo on nyt käynnistetty, ja laite on valmiina käyttöön.

9.3. SUODATTIMEN HUOLTO
Poista vesiliitännän (2) suodatin tarttumalla suodattimen keskikohtaan pihdeillä, puhdista ja
laita paikalleen.

9.4. TYÖKALUJEN HUOLTO
Voitele ajoittain jatkoputkien ja lisävarusteiden
liitoksia.

10. TARKISTA ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTA TEKNISEEN TUKEEN.
VIKA
Kone ei tuota höyryä ja
imuri ei ime

SYY

Virta pois päältä.
Turvajärjestelmä
aktivoitunut

KORJAUSEHDOTUS

Tarkista, että virtakaapeli
(1) on liitetty oikein, että
pääkytin (4) on päällä, että
painikkeita
(virtapainike) on painettu.

Punainen veden merkkivalo
palaa

Vesisäiliö (7) on tyhjä

Lisää puhdasta vettä
säiliöön (7).

Pesuaineruisku ei toimi

Pesuainesäiliö (6) on tyhjä.
Höyrykattilan painike ei ole
päällä
Höyry valmis valo (steam
ready)
ei pala
Ilmaa on sekoituspiirissä

Täytä pesuainesäiliö
Paina ”sähkövastukset
päälle” painiketta
Odota, kunnes valo syttyy
(noin 175C-astetta)
Käynnistä pumppu (katso
huolto kohta 9.2
A) Odota muutama minuutti.
B) Paina (36 ja 37)
jotta kone tuottaa höyryä.
C) Käytä (34) ja aktivoi
höyryn tulo

Höyryä ei tule ulos

A) Höyrykattilassa ei ole
vielä painetta (valo Steam
ready ei pala)
B) Höyryntuotto
järjestelmän painikkeita (36
ja 37) ei ole painettu
C) Höyryn komento kytkintä
(34) ei ole aktivoitu
Liittimet vuotavat höyryä eri Tarkista o-renkaiden
Puhdista ja voitele tiivisteet,
lisälaitteiden välissä
tiivisteet
jos tarpeen, vaihda tiivisteet
toimittajan varaosiin
”ALL1” lukee näytöllä
Vedensuodatin tukossa,
Puhdista vesisäiliön
väärä teho koneessa,
suodatin, tarkista että
tyhjennys korkki puuttuu
jännite vastaa koneen
vaatimaa tehoa.
Kiinnitä poistoveden
korkki.
”ALL2” lukee näytöllä

Lämpötilakynnys ylitetty,
tyhjennys korkki puuttuu,
lämpökattila alipaineinen
tyhjennyksen jälkeen

Kiinnitä poistoveden korkki,
tyhjennä ilma
höyrykattilasta
höyrykytkimellä

Valo vilkkuu

Veden täyttö käynnissä

Tarkista vesiliitäntä (2).
Irrota ja puhdista
vesiliitännän suodatin
(3).

Vettä tihkuu lisävarusteista

Höyrykattilasta kuuluu
melua

Varusteet eivät sovi
kunnolla

Johtuen lämpötilaerosta
höyryn ja varusteiden välillä
kosteutta tiivistyy
työskentelyn alussa
Jäähdyttyään 6-7 tunnin
kuluttua höyrykattilaan
syntyy sisäinen alipaine,
joka aiheuttaa tärinän

Muutaman minuutin käytön
jälkeen ongelma poistuu.
Jos vuoto jatkuu, puhdista
höyrykattila.
kun laite uudelleen
käynnistetään/ Odota 2-3
minuuttia, kunnes paine
tasoittuu ja melu lakkaa.

Liittymät ovat likaiset.

Puhdista ja voitele liittymät

