VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
Návod pro práci s vysokotlakým čističem
(wapkou) při likvidaci povodňových škod
Ochranné pomůcky
Než začnete s wapkou pracovat, oblečte si ochranné pracovní pomůcky. Oblast zasažená povodní může být totiž vysoce infekční.
Proto je třeba se chránit před povodňovou vodou, včetně bahna
i aerosolů, k jejichž tvorbě při používání wapky dochází.

Předtím, než začnete s wapkou
pracovat, si oblečte:
o obličejový štít, nebo ochranné brýle,
o respirátor,
o nepromokavé rukavice,
o vhodné pracovní oblečení,
o nepromokavou pracovní obuv.

Na co si dát při práci pozor
Důležité je dbát na bezpečnost při zapojení wapky do elektrického
proudu. Držte se těchto zásad:
o Síťovou zástrčku nikdy nezapojujte mokrýma rukama!
Pokud používáte prodlužovací kabel, spoj nesmí nikdy
ležet ve vodě.
o Vždy zkontrolujte neporušenost prodlužovacího kabelu, spoje
a přívodního kabelu wapky. Wapka nikdy nesmí stát ve vodě.
Při používání wapky zabraňte kontaktu vody se zásuvkami
elektrického proudu.
o Používejte pouze čistou, nezávadnou vodu. Nikdy nepoužívejte
vodu kontaminovanou povodní!
o Při práci s wapkou mějte odstup od ostatních osob. Nikdy nemiřte
proudem vody na jinou osobu ani na sebe. Proud vody způsobuje
zpětný ráz. Držte proto stříkací pistoli pevně oběma rukama.
o Dávejte dobrý pozor, co děláte. Nikdy nepoužívejte wapku, pokud
jste unavení, nemocní nebo užíváte léky, které mohou ovlivnit
soustředění a pozornost.
o Dbejte na bezpečnost pracovního místa. Důležité je, abyste
na práci dobře viděli a aby byl prostor vyklizen.
o Chraňte wapku před deštěm a vlhkem. Při špatných povětrnostních podmínkách, zejména při nastupující bouřce s wapkou
nepracujte.
o Wapku nikdy neumývejte tlakovou pistolí.
o Nikdy nenechávejte zapnutou wapku bez dozoru, i když jdete pryč
jen na krátkou dobu.
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Jak wapku sestavíte a uvedete do chodu:
1. Napojte vysokotlakou hadici na stříkací pistoli.
2. Vysokotlakou hadici odviňte tak, aby na ní nebyly smyčky,
a spojte ji s čerpadlem.
3. Napojte přístroj na přívod vody. Sítko na přívodním ventilu
musí být čisté!
4. Připojte proudovou trubici na vysokotlakou trysku.
5. Stisknutím spouště na rukojeti pistole nechte hadicí a strojem
volně odtékat vodu asi 30 sekund, než vyjde veškerý vzduch.
6. Zapojte čerpadlo do zásuvky.
7. Přepněte spínač start/stop na čerpadle z polohy 0 do polohy 1.

!

Předtím, než zkompletujete jednotlivé části,
nezapojujte wapku do zásuvky.
Ukončení práce a demontáž wapky
1. Po ukončení práce nebo při přestávce delší než 5 minut wapku vypněte.
2. Uzavřete přívod vody.
3. Nechte stroj běžet bez přívodu vody, stiskněte spoušť na rukojeti
pistole a počkejte, až klesne tlak.
4. Vypněte čerpadlo spínačem z polohy 1 do polohy 0.
Nikdy nenechávejte zapnuté kladivobez dozoru,
5. Pistoli zajistěte pojistkou a poté odpojte. Odpojte hadici
i na
když
jdete
pryč jen na krátkou dobu.
přívod
vody.
6. Vytáhněte zástrčku přívodu elektřiny ze zásuvky.
7. Vyčistěte vodní filtr.
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