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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XỊT RỬA HYUNDAI 

HD-813AL 

LƯU GIỮ NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY 

 

CẢNH BÁO: Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng máy. 

Vui lòng đọc và tuân thủ các hướng dẫn ban đầu này trước khi vận hành máy và lưu trữ chúng để sử 

dụng sau này hoặc cho người dùng tiếp theo. 

Ngoài các lưu ý trong tài liệu này, cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy tắc an toàn 

chung để phòng ngừa tai nạn. 

Các cảnh báo và lưu ý đ nh   m tr n máy cung cấp các thông tin quan trọng cho hoạt động an toàn. 

Các cấp độ nguy hiểm 

NGUY HIỂM 

Những nguy hiểm tức thời, nếu  hông tránh được sẽ dẫn đến thương t ch nặng hoặc tử vong. 

CẢNH BÁO 

Những tình huống có thể nguy hiểm, nếu  hông tránh được, có thể dẫn đến thương t ch nặng hoặc tử 

vong. 

THẬN TRỌNG 

Những tình huống có thể nguy hiểm, nếu  hông tránh được, có thể dẫn đến chấn thương nhẹ. 

CHÚ Ý 

Những tình huống có thể nguy hiểm, có thể dẫn đến thiệt hại tài sản. 

Các bộ phận điện 

NGUY HIỂM 

Nguy cơ bị điện giật. 
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Không được chạm vào ph ch cắm của máy và ổ cắm ngu n điện  hi tay bị ướt. 

Kiểm tra dây ngu n và ph ch cắm của máy xem có bị hư h ng, bong tróc lớp cách điện hay  hông 

trước mỗi lần sử dụng. Không được sử dụng máy nếu dây ngu n hoặc các bộ phận quan trọng của 

máy bị h ng, v  dụ: thiết bị an toàn, dây xịt cao áp, súng xịt. 

Tất cả các bộ phận dẫn điện trong khu vực làm việc phải chống nước. 

Ph ch cắm ch nh và các mối nối của dây điện nối dài phải   n và  hông được đặt nằm trong nước, đ ng 

thời,  hông được đặt tr n mặt đất. Nếu sử dụng dây nối dài phải đảm bảo các ổ cắm cao hơn mặt đất  t 

nhất 60 mm. 

Tuyệt đối không được kẹp,  éo… dây ngu n hoặc dây điện nối dài. Bảo vệ dây điện kh i nhiệt, dầu và 

các cạnh sắc. 

Luôn tắt công tắc máy  hi  hông sử dụng. 

CẢNH BÁO 

Máy chỉ có thể được kết nối với ngu n điện đã được lắp đặt bởi thợ điện chuy n nghiệp theo ti u chuẩn 

quốc gia. 

Máy chỉ có thể kết nối với dòng điện thay thế, điện áp của dòng điện thay thế đáp ứng được y u cầu 

của máy. 

Vì lý do an toàn, chúng tôi  huy n quý  hách chỉ n n vận hành máy thông qua thiết bị điện dư (tối đa 

30mA). 

Đường   nh dây nối quá nh  có thể gây nguy hiểm. Nếu sử dụng dây nối dài thì phải phù hợp để sử 

dụng ngoài trời, các đầu kết nối phải được giữ  hô và cao hơn mặt đất.  

Vận hành an toàn 

NGUY HIỂM 

Người dùng phải chú ý đến các điều kiện xung quanh và những người  hác trong khu vực lân cận khi 

sử dụng máy. 

Kiểm tra các thành phần quan trọng, chẳng hạn như dây xịt cao áp, súng xịt và cách lắp đặt an toàn, 

để lường trước các nguy hiểm khi vận hành. Ngay lập tức thay thế linh kiện bị hư h ng. Không vận 

hành máy với các bộ phận bị hư h ng. 

Máy đã được thiết kế để sử dụng với chất tẩy rửa được cung cấp hoặc khuyến nghị bởi nhà sản xuất. 
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Việc sử dụng các chất tẩy rửa hoặc hóa chất  hác có thể ảnh hưởng xấu đến sự an toàn của máy. 

Vòi phun cao áp có thể nguy hiểm nếu sử dụng sai. Vòi phun  hông được hướng vào người, các thiết bị 

điện hoặc thân máy. 

Không hướng vòi phun vào ch nh mình hoặc người  hác để làm sạch quần áo hoặc giày dép. 

Không sử dụng máy gần người  hác trừ khi họ có mặc quần áo bảo hộ. 

Mang thiết bị bảo hộ th ch hợp khi vận hành với máy xịt rửa áp lực, v  dụ: ủng bảo hộ, găng tay bảo hộ, 

mũ bảo hộ có   nh che mặt, bịt tai… sẽ được đeo trong  hi vận hành máy. 

CẢNH BÁO 

Máy  hông được vận hành bởi trẻ em hoặc người chưa được đào tạo. 

Máy này  hông dành cho những người dùng (bao g m cả trẻ em) bị giảm năng lực về thể chất, về giác 

quan hoặc về tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và  iến thức. 

Trẻ em  hông được chơi với máy này. 

Phải giám sát trẻ em để ngăn chúng chơi với máy. 

Tạo sự ổn định cho máy trước khi vận hành để ngăn ngừa tai nạn. 

Các tia nước được phát ra từ vòi phun cao áp dẫn đến lực đẩy ngược tác động l n súng xịt. Hãy chắc 

chắn rằng bạn có một chỗ đứng vững chắc và cũng đang cầm súng xịt, cần xịt chắc chắn. 

Luôn luôn giám sát máy  hi nó đang hoạt động. 

CHÚ Ý 

Trong trường hợp dừng lâu, hãy tắt công tắc ch nh và rút ph ch cắm điện. 

Không vận hành máy ở nhiệt độ dưới 0ºC. 

Những mối nguy hiểm  hác 

NGUY HIỂM 

Máy có thể  hông hoạt động trong môi trường cháy nổ. 

Vì nguy cơ cháy nổ,  hông phun xịt chất l ng dễ cháy. 

Không phun xịt chất l ng có chứa axit và dung môi  hông pha loãng: xăng, sơn, và dầu hoả. Phun 

sương các chất này rất dễ gây cháy, nổ và độc hại. Không sử dụng acetone, axit  hông pha loãng và 
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dung môi, vì chúng ăn mòn các linh phụ kiện trong máy. 

Không dùng máy để phun xịt chất l ng dễ cháy, độc hại hoặc chất l ng có đặc điểm  hông tương th ch 

với hoạt động đúng của máy. 

CẢNH BÁO 

Nước đã chảy qua các thiết bị ngăn dòng chảy ngược được cho là  hông thể uống được. 

Các ống, phụ kiện và  hớp nối cao áp rất quan trọng đối với sự an toàn của máy. Chỉ sử dụng dây xịt 

cao áp, phụ kiện và  hớp nối được nhà sản xuất khuyến nghị. 

Để đảm bảo an toàn, chỉ sử dụng phụ tùng ch nh hãng từ nhà sản xuất hoặc được nhà sản xuất chấp 

thuận. 

Tắt máy và ngắt kết nối với ngu n điện, rút ph ch cắm ra kh i ổ cắm trước khi lắp ráp, vệ sinh, điều 

chỉnh, bảo trì, lưu trữ và vận chuyển hoặc chuyển đổi sang chức năng  hác. 

THẬN TRỌNG 

Lưu ý trọng lượng của máy khi chọn vị tr  cất giữ và trong quá trình vận chuyển để ngăn ngừa tai nạn 

hoặc thương t ch. 

Một vài giờ sử dụng thiết bị li n tục có thể làm tay bị t  cóng. 

→ Đeo găng tay. 

→ Giữ ấm tay. 

→ Nghỉ giải lao đều đặn. 

CẢNH BÁO 

Việc sử dụng chất tẩy rửa  hông đúng cách có thể gây thương t ch hoặc oxy hóa nghi m trọng. 

Giữ thiết bị xa tầm tay trẻ em. 

Xả hết áp suất dư bằng cách bóp cò súng trước khi ngắt kết nối dây xịt cao áp ra kh i máy. 

Kiểm tra định  ì và trước mỗi lần sử dụng, tất cả các ốc v t  im loại có chặt  hông và các bộ phận của 

sản phẩm có đang ở tình trạng tốt  hông; kiểm tra các bộ phận bị h ng hoặc mòn. 

Hãy chú ý lực đẩy ngược: Giữ súng xịt bằng cả hai tay. 

Các rủi ro t n đọng 
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Máy sẽ bị rung nếu đang được sử dụng trong thời gian dài mà  hông được quản lý và bảo quản đúng 

cách. 

Nguy cơ thương t ch và thiệt hại tài sản gây ra bởi các vật thể bay. 

Chấn thương và thiệt hại cho tài sản do các phụ kiện bị h ng hoặc tác động bất ngờ của các vật ẩn 

trong quá trình sử dụng. 

Các thiết bị an toàn 

THẬN TRỌNG 

Các thiết lập an toàn nhằm bảo vệ người dùng,  hông được tự ý sửa đổi hoặc thay thế. 

Công tắc ngu n,  hóa cò súng xịt 

Công tắc và  hóa cò súng xịt nhằm ngăn chặn sự khởi động vô ý của máy. 

Công tắc áp suất 

Nếu thả cò súng xịt, công tắc áp suất (rờ le  sẽ ngắt điện, phản lực áp suất cao ở đầu béc phun sẽ 

dừng lại. Nếu bóp cò súng xịt, máy sẽ hoạt động trở lại. 

Công tắc bảo vệ 

Công tắc bảo vệ mô-tơ sẽ ngắt điện vào máy nếu dòng điện tăng cao vượt mức an toàn. 

Dây xịt cao áp 

Vận chuyển nước từ bơm cao áp đến súng xịt và cần xịt. 

Thiết bị bảo vệ cá nhân 

THẬN TRỌNG 

Mặc quần áo bảo hộ và   nh bảo hộ để bảo vệ chống nước dội ngược có chứa nhiều bụi bẩn. 

Trong quá trình sử dụng chất tẩy rửa áp suất cao có thể sinh ra  h  sol, h t vào có thể gây hại đến sức 

kh e. 

Tuỳ từng trường hợp mà sử dụng vòi phun phù hợp, v  dụ: phun xịt chất tẩy rửa bề mặt thì dùng các vòi 

phun được che chắn hoàn toàn, để làm giảm đáng  ể lượng  h  sol thải ra. 

Không thể sử dụng t nh năng che chắn như vậy với tất cả các công dụng xịt rửa của máy. 
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K  hiệu tr n máy 

 Không được hướng vòi phun vào người, động vật, thiết bị điện hoặc vào ch nh máy. 

 Máy  hông được kết nối trực tiếp với mạng lưới nước uống công cộng. 

 Để tránh chấn thương, hãy đeo bịt tai và   nh bảo hộ. 

 Đeo găng tay bảo hộ trong quá trình sử dụng để bảo vệ tay. 

 Mang giày chống trượt để bảo vệ bàn chân và chống trơn trượt. 

 

          

        Cường độ âm thanh 86dB(A) 

Sử dụng đúng cách 

Chỉ sử dụng máy rửa áp lực này cho các hộ gia đình: 

Máy xịt rửa áp suất cao này được chỉ định với dòng điện đầu vào định mức. Mục đ ch sử dụng của máy 

này bao g m việc làm sạch phương tiện, tòa nhà, sân thượng, bề mặt, thiết bị làm vườn sử dụng nước 

sạch và chất tẩy rửa hóa học dễ phân huỷ. Tương tự như vậy, sản phẩm có thể được sử dụng để làm 

sạch các tấm lát hoặc máng xối nước mưa. 

Không được dùng máy để làm sạch quần áo, giày dép và hàng dệt may  hác. Các tia nước  hông được 

hướng vào người, động vật, bất kỳ thiết bị điện hoặc tr n ch nh máy. Không xịt vào bất kỳ đ  vật nào 

chứa vật liệu nguy hiểm cho sức kh e. Máy  hông được dùng với chất l ng dễ cháy, nổ và độc hại. 

Vì lý do an toàn, cần phải đọc và tuân thủ toàn bộ hướng dẫn sử dụng trước  hi thao tác. 
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Mô tả b n ngoài của máy 

 
 

1. Công tắc ngu n OFF(O)/ON(I) 

2. Đầu xả 

3. Dây ngu n 

4. Súng xịt  

5. Cần nối  

6. Cần phun áp lực 

7. Bình xịt hóa chất 

8. Kim vệ sinh béc phun 

9. Ốc hút  

10. Dây xịt cao áp 
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Thông số kỹ thuật 

Điện áp 220-240V ～ 

Tần số 50Hz 

Công suất 1400W 

Cấp bảo vệ I 

Mức chống nước IPX5 

Áp suất định mức 6.5Mpa 

Áp suất cho phép 10MPa 

Lưu lượng định mức 5.0l/min 

Lưu lượng tối đa  5.5l/min 

Áp suất đầu vào tối đa 0.7MPa 

Mức áp suất âm thanh: 

Độ bất định: 

LpA=76 dB(A) 

KPA=3dB 

Mức công suất âm thanh: 

Độ bất định: 

LwA=86dB (A) 

KwA=3dB 

Độ rung 
αh=1.8m/s2 

Kαh=1.5m/s2 

Khối lượng 5.4Kg 

Lắp đặt 

Gắn các phụ tùng   m them được đóng chung với máy trước khi khởi động. 

1. Lắp cần nối súng xịt 

 Lắp cần nối vào súng xịt đúng  hớp và xoay cùng chiều  im đ ng h  cho đến khi hai phần được gắn 

chặt hoàn toàn. Tương tự như tr n, lắp cần phun áp lực vào cần nối 
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2. Gắn dây xịt cao áp với súng xịt 

 Gắn đầu cuối của dây xịt cao áo với súng xịt, cố đinh bằng chốt giữ như chiều mũi t n hướng dẫn để 

bảo đảm kết nối đúng. 

 

 

3. Gắn dây hút vào ốc hút 

Gắn ốc hút vào cổng hút của máy,   đầu  hớp nối nhanh gắn dây hút và đầu còn lại gắn vào ốc hút. 

Lắp lọc rác vào đầu còn lại của dây hút 

Chú ý: Sử dụng ốc hút theo máy,  hông n n sử dụng loại ốc hút  hông có lọc rác b n trong 
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4. Gắn dây xịt cao áp với đầu xả 

Gắn đầu còn lại của dây xịt cao áp với đầu xả máy xịt rửa và vặn chặt để đảm bảo kết nối. 

Chú ý: Trước khi kết nối dây cao áp vào cổng xả của máy, cần đảm bảo dây hút và cụm bơm áp lực 

của máy đã cung cấp đủ nước (Tham khảo muc “Khởi động”  

 

Khởi động 

- Đặt thiết bị tr n bề mặt phẳng. 

- Cắm ph ch cắm điện vào ổ cắm: Sử dụng ngu n điện 220V~ 

- Cung cấp nước vào bể chứa nước 

CHÚ Ý 

 Các tạp chất trong nước có thể làm h ng cụm các linh  iện b n trong cụm bơm cao áp 

 Nước lấy từ các h  chứa mở hoặc bể chứa cần sạch,  hông có bụi, rác bẩn 
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- Thực hiện các thao tác lắp đặt: 1,2,3 Mục XI 

 Cách hút nước vào máy theo các bước sau: 

• Thả lọc rác và dây hút vào bể chứa nước 

• Bật công tắc ngu n của máy ON 

• Nước sẽ được hút vào cụm bơm áp lực và thoát ra cổng ra của máy, sau  hi nước đã l n đều ( bằng 

cách quan sát ốc hút  hông còn bọt  h   thì tắt công tắc máy OFF 

• Tiến hành thao tác lắp dây xịt cao áp vào cổng ra của máy 

• Bật công tắc ON, mở  hóa cò súng, bóp cò súng và điều chỉnh đầu béc phun cho phù hợp, tia phun 

từ hẹp sang rộng theo chiều ngược  im đ ng h   

• Thả cò súng 

• Khóa cò súng của súng xịt. 

Vận hành 

CHÚ Ý 

Chạy  hô hơn 2 phút sẽ làm h ng bơm cao áp. Nếu máy  hông tăng áp trong vòng 2 phút, hãy tắt máy 

và tiến hành theo các hướng dẫn trong Chương “Xử lý sự cố”. 

Vận hành áp suất cao 

THẬN TRỌNG 

Giữ khoảng cách  t nhất 30 cm khi sử dụng vòi xịt cao áp để làm sạch các bề mặt có sơn để tránh làm 

bong tróc lớp sơn. 

THẬN TRỌNG  

Đảm bảo rằng công tắc ngu n ở vị tr  TẮT/OFF (O  và cắm ph ch cắm vào ổ cắm đúng cách. 

CHÚ Ý 

• Phải đặt máy tr n bề mặt an toàn, ổn định và với tư thế thẳng đứng. 
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Kết nối sản phẩm với ngu n điện và ngu n nước như mô tả. 

• Mở ngu n cấp nước. 

• Giữ súng xịt bằng cả hai tay. 

• Hướng vòi phun cách xa bạn về ph a bề mặt cần làm sạch. 

• Vặn công tắc sang vị tr  MỞ/ON (I). 
 

 

• Mở  hóa cò súng và bóp cho đến khi một lượng nước ổn định chảy qua vòi phun, để cho  hông  h  bị 

kẹt trong vòi thoát ra. 

• Giữ súng xịt bằng cả hai tay. Hướng tia nước vào vật cần làm sạch và bấm cò. 

Nhả cò súng xịt; máy sẽ ngưng hoạt động và tia nước sẽ dừng bắn ra nhưng áp suất cao vẫn còn trong 

hệ thống. 

CẢNH BÁO! Cẩn thận với lực đẩy ngược khi bóp cò súng xịt. 

Vận hành với chất tẩy rửa 

Chất tẩy rửa chỉ có thể được th m vào  hi máy được vận hành ở chế độ áp suất thấp. 

NGUY HIỂM 
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Khi sử dụng chất tẩy rửa, phải tuân thủ bảng dữ liệu vật liệu an toàn do nhà sản xuất chất tẩy rửa 

khuyến nghị, đặc biệt là các hướng dẫn li n quan đến thiết bị bảo vệ cá nhân. 

Nhẹ nhàng  éo bình xà phòng ra kh i vị tr  của nó tr n thân máy. 

 

Tháo nắp bình xà phòng và đổ đầy bình chứa được thiết kế dành ri ng cho máy xịt rửa cao áp. 

Gắn bình xà phòng với súng xịt. 

 

Phương pháp làm sạch được khuyến nghị 

• Xịt từ từ chất tẩy rửa l n bề mặt  hô và để nó phản ứng, nhưng  hông đợi  hô. 

• Để làm sạch bụi bẩn, n n điều chỉnh vòi xịt sang chế độ phun sương áp suất cao. 

Sau khi phun xịt với chất tẩy rửa 

• Sau  hi dùng xong, bạn phải tháo bình xà phòng ra  h i súng xịt, sau đó xả hết chất tẩy rửa và rửa 

sạch bình bằng nước sạch. 

Chúng tôi  hông chịu trách nhiệm cho các thiệt hại do chất tẩy rửa hoặc bất kỳ tác nhân hóa học nào 

gây ra. 

• Để bảo quản, đặt bình xà phòng vào vị tr  được  hô ráo và an toàn. 
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Gián đoạn vận hành 

• Thả cò súng của súng xịt. 

• Khóa cò súng của súng xịt. 

• Đặt súng xịt với đầu phun vào đúng vị tr . 

• Trong thời gian nghỉ dài (hơn 5 phút , cũng tắt thiết bị bằng cách sử dụng công tắc TẮT/OFF(O) hoặc 

BẬT/ON(I). 

Kết thúc vận hành 

• Thả cò súng của súng xịt. 

• Tắt ngu n cấp nước. 

• Tắt công tắc ngu n của máy. 

• Rút ph ch cắm điện kh i ổ cắm. 

• Bóp cò súng xịt để giải phóng áp suất còn lại trong máy. 

• Thả cò súng của súng xịt. 

• Khóa cò súng của súng xịt. 

CHÚ Ý 

• Khi ngắt kết nối ngu n cung cấp hoặc dây xịt rửa, nước ấm có thể bị rò rỉ từ khớp nối sau khi vận 

hành. 

Khi vận chuyển bằng tay 

• Tắt máy, ngắt kết nối với ngu n nước và ngu n điện. 

• Kéo tay cầm vận chuyển cho đến  hi nó  hớp vào vị tr . 
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• Kéo máy bằng tay cầm vận chuyển. 

Khi vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển 

• Trước khi vận chuyển ngang: đóng nắp chai chất tẩy rửa. 

• Nghi ng máy về ph a bạn cho đến  hi nó cân bằng tr n các bánh xe. Sau đó di chuyển máy bằng tay 

cầm vận chuyển. 

• Bảo vệ máy kh i mọi tác động lớn hoặc rung lắc mạnh có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển tr n 

xe. 

• Bảo vệ máy kh i bị dịch chuyển và lật ngã. 

Bảo quản 

THẬN TRỌNG 

Nguy cơ thương t ch hoặc thiệt hại cá nhân! 

Xem xét trọng lượng của máy khi bảo quản và vận chuyển. 

Bảo quản máy 

• Đặt máy tr n bề mặt phẳng. 

• Tháo cần xịt ra kh i súng xịt. 

• Nhấn nút ngắt kết nối tr n súng xịt và tháo dây xịt ra kh i súng xịt. 

• Đặt súng xịt vào  hoang để súng xịt. 

• Đặt cần phun áp lực và cần nối vào đúng vị tr . 

• Cách đặt cần xịt: Vòi phun hướng về ph a dưới. 

• Cuộn dây xịt rửa và treo tại chỗ cất dây xịt. 

• Cất giữ dây ngu n trong ngăn phụ kiện. 

• Nếu lâu ngày  hông sử dụng, như trong mùa đông, cũng phải tuân thủ các hướng dẫn trong phần bảo 

dưỡng. 

• Luôn cất giữ máy xịt rửa cao áp, các bộ phận và phụ kiện ngoài tầm tay trẻ em. Nhiệt độ bảo quản lý 

tưởng là từ  0 ° C đến 30 ° C. Bảo quản máy xịt rửa trong nhà để ngăn nước trong máy bị đóng băng 

khi nhiệt độ xuống thấp. 

• Chúng tôi  huy n bạn n n sử dụng bao bì ban đầu để bảo quản hoặc bọc sản phẩm bằng vải hoặc 

v  bọc phù hợp để bảo vệ sản phẩm kh i bụi. 

Chống băng giá 

CHÚ Ý 
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Thiết bị và phụ kiện  hông thoát nước hoàn toàn có thể bị phá hủy bởi băng giá. 

Xả hết nước trong máy và phụ kiện để bảo vệ máy  h i băng giá. Để tránh thiệt hại: 

• Tháo thiết bị ra kh i ngu n nước. 

• Tháo cần xịt ra kh i súng xịt. 

• Bật công tắc ngu n  

• Bóp cò súng của súng xịt cho đến  hi  hông còn nước thoát ra nữa. 

• Thả cò súng của súng xịt. 

• Khóa cò súng của súng xịt. 

• Tắt công tắc ngu n  

• Bảo quản máy và toàn bộ phụ kiện trong nhà. 

Chăm sóc và bảo dưỡng 

NGUY HIỂM 

Nguy cơ điện giật 

Trước khi thực hiện tất cả các công việc tr n máy, hãy tắt công tắc và rút ph ch cắm điện. 

Dây xịt cao áp 

Dây xịt cao áp được thiết kế đặc biệt, n n cần được bảo quản cẩn thận. 

• Không được xoắn. 

• Không lái xe cán qua vòi phun. 

• Không để ống tiếp xúc với các cạnh sắc hoặc góc nhọn. Sử dụng dây xịt sai cách sẽ gây h ng và 

 hông được bảo hành. 

Làm sạch bộ lọc đầu hút nước 

Làm sạch bộ lọc trong đầu hút nước thường xuy n. 

Tháo bộ lọc trong ốc hút và rửa sạch bằng nước để ngăn chặn tạp chất làm tắc nghẽn bơm. 
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Làm sạch vòi bằng kim vệ sinh béc phun được cung cấp. Lấy cần xịt ra kh i súng xịt. Làm sạch bụi bẩn 

từ lỗ vòi phun và rửa sạch. 

 

 

CHÚ Ý 

• Không được làm h ng. 

• Kéo bộ lọc ra bằng  ìm phẳng. 

• Làm sạch bộ lọc dưới vòi nước chảy. 

• Lắp lại bộ lọc vào  hớp nối 
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Xử lý sự cố 

NGUY HIỂM  

Nguy cơ điện giật 

Tắt máy và rút ph ch cắm ch nh trước khi thực hiện bất kỳ công việc chăm sóc và bảo trì nào. Công 

việc sửa chữa và làm việc tr n các bộ phận điện phải được thực hiện bởi trung tâm dịch vụ  hách hàng 

được ủy quyền. Bạn có thể tự khắc phục các lỗi nh  với sự hướng dẫn tổng quan sau đây. Nếu có bất 

 ì thắc mắc gì, xin vui lòng tham  hảo trung tâm dịch vụ  hách hàng được ủy quyền. 

Dấu hiệu Nguy n nhân Biện pháp  huyến nghị 

Bật công tắc ON nhưng 

máy  hông hoạt động 

- Dòng điện mất áp, hoặc 

 hông đủ, thấp hơn y u cầu tối 

thiểu 

- Ph ch cắm chưa tiếp xúc tốt 

với ổ cắm 

- Dây điện bị lỗi  

 

- Máy đang gắn s n các phụ 

 iện, trong máy còn áp suất do 

lần sử dụng trước chưa bóp cò 

súng để xả áp 

- Công tắc rờ le bảo vệ quá 

dòng nhảy 

- Kiểm tra điện áp bằng dụng cụ đo chuy n 

dùng 

 

- Kiểm tra ph ch cắm và ổ cắm, thử một ổ 

cắm  hác  

- Kiểm tra các máy  hác đang sử dụng 

chung ngu n điện 

- Bóp cò súng để xả áp, bật công tắc để tiếp 

tục sử dụng 

 

 

- Nhấn nút công tắc rờ le bảo vệ về lại vị tr  

ban đầu, để máy nguội vài phút  

Áp suất  hông ổn 

định hoặc  hông đủ 

áp 

- Bơm hút  hông  h  

- Các đúp b  hút xả bẩn, mòn hoặc 

bị kẹt 

- Lọc rác sử dụng lâu ngày bị tắc 

- Phốt bơm bị mòn 

 

 

- Kiểm tra xem dây hút và  hớp nối có   n  hông. 

- Làm sạch, thay mới hoặc tham khảo nhà phân 

phối tại địa phương 

- Làm sạch lọc rác hoặc thay mới 

- Làm sạch, thay mới hoặc tham khảo nhà phân 

phối tại địa phương 
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Máy dừng đột ngột - Máy bị quá nhiệt, quá dòng, rờ le 

bảo vệ được   ch hoạt 

- Đầu béc phun bị chặn   n do rác 

bẩn 

- Kiểm tra lại ngu n điện, tắt máy dừng trong 5 phút 

để hạ nhiệt 

- Làm sạch béc phun 

Thả cò súng nhưng 

máy  hông ngắt 

- Do đúp b  bảo vệ  hông hoạt 

động, bị gãy 

- Rờ le của máy của máy bị hư 

h ng 

- Do vòng sin ty điều  hiển rờ le  

bị mòn hoặc bị đứt 

- Làm sạch, thay mới hoặc tham khảo nhà phân 

phối tại địa phương 

- Thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa 

phương 

- Thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa 

phương 

Nước chảy ra từ 

cụm đầu bơm áp 

lực 

- Phốt nước bị mòn 

 

- Các vòng sin b n trong bị 

mòn, đứt  

- Nắp đậy xy lanh sử dụng lâu 

ngày bị oxy hóa,  hông còn   n 

 h t 

- Thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa 

phương 

- Thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa 

phương 

 - Thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa 

phương 

 

Chú ý: Sử dụng phụ tùng, linh  iện ch nh hãng để thay thế. Trong trường hợp  hông tự sửa 

chữa được hoặc ngoài các sự cố tr n, hãy li n hệ nhà phân phối ch nh hãng. 
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Phụ kiện 

Lựa chọn phụ kiện phù hợp với sản phẩm. Vui lòng  iểm tra thông số kỹ thuật của bất kỳ phụ kiện nào 

bạn mua để đảm bảo chúng tương th ch với sản phẩm này. 

Bảo hành 

1. Sản phẩm này đã được sản xuất theo ti u chuẩn chất lượng cao. Thời hạn bảo hành là 6 tháng  ể từ 

ngày mua. 

2. Đối với dịch vụ bảo hành, vui lòng giữ lại hoá đơn mua hàng và phiếu bảo hành. 

3. Bảo hành này KHÔNG áp dụng cho: Vòng chữ O, phốt, van, vòi phun, bộ lọc; hư h ng dây xịt, súng 

xịt, bơm, động cơ, v  máy do sử dụng sai cách, lỗi vận hành hoặc tiếp xúc với các yếu ngẫu nhi n 

b n ngoài. 

4. Hư h ng do vận chuyển sai cách sau bán hàng. 

5. Sửa chữa bởi các trung tâm dịch vụ  hông được uỷ quyền. 

6. Phụ kiện và phụ tùng, nếu có, trong sản phẩm. 

7. Hư h ng do sử dụng cho thương mại hoặc công nghiệp, vì sản phẩm này chỉ dành cho mục đ ch 

dân dụng. 
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