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ATTENZIONE

1 . ZASADY OGÓLNE 

1.1. Korzystanie z dokumentu 
• Kopia niniejszej instrukcji obsługi powinna być upowszechniona i oddana do dyspozycji operatorów 

zajmujących się instalowaniem, obsługą i konserwacją urządzenia myjącego, aby mogli pracować 
zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji. 

• Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia myjącego i wszystkie prawa z zakresu odtwarzania i 
rozpowszechniania instrukcji oraz załączników są zastrzeżone. 

• Zabrania się usuwania fragmentów niniejszej instrukcji obsługi, wyrywania z niej stron lub wprowadzania 
jakichkolwiek zmian. 

• Instrukcję obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi lub kolejnemu właścicielowi urządzenia 
myjącego. 

• Z instrukcji obsługi należy korzystać starając się zachować ją w nienaruszonym stanie. 
• Instrukcję obsługi należy chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą. 

1.2. Ustalenia umowne 
♦ Wszystkie teksty dotyczące bezpieczeństwa są wytłuszczone. 
♦ Wszystkie ostrzeżenia są wytłuszczone i oznaczone napisem: 
 
 
 

1.3. Dane identyfikacyjne 
• Określenie firmy MAGNETI MARELLI S.a.s. jako producenta urządzenia myjącego jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 
• Jeżeli przypadkowo tabliczka identyfikacyjna zostanie uszkodzona lub usunięta z urządzenia, Użytkownik 

powinien zapewnić jej wymianę informując o tym Producenta. 

1.4. Serwis techniczny 
♦ Interwencje konserwacyjne nie przewidziane w niniejszym podręczniku wchodzą w zakres konserwacji 

nadzwyczajnej i z tego względu powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel wskazany przez 
firmę MAGNETI MARELLI S.a.s. 
Adres Producenta: 
 

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. 
Plac pod Lipami 5 
40-476 Katowice 
Polska / Poland  

℡ +48/32/60 36 143 

1.5. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
♦ Podane niżej zasady i zalecenia są zgodne z obowiązującymi postanowieniami z zakresu 

bezpieczeństwa i z tego względu opierają się zasadniczo na przestrzeganiu takich zasad 
bezpieczeństwa. 

♦ Firma MAGNETI MARELLI S.a.s. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody 
wyrządzone osobom i przedmiotom wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa oraz podanych niżej instrukcji. 

♦ Wzywa się zatem wszystkich operatorów do przestrzegania i wdrażania podanych niżej informacji oraz 
skrupulatnego stosowania się do przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom obowiązujących w 
kraju, w którym wentylator jest instalowany i używany. 

UWAGA
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♦ Zabezpieczenia można usuwać wyłącznie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne do wykonania 
interwencji z zakresu konserwacji zwyczajnej lub nadzwyczajnej. 

♦ W razie usunięcia zabezpieczeń należy zastosować wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa w celu 
wykrycia wszelkich ewentualnych niebezpieczeństw. 

♦ Ponowne umieszczenie usuniętych zabezpieczeń powinno mieć miejsce natychmiast po wyeliminowaniu 
przyczyn ich tymczasowego usunięcia.  

♦ Wszystkie interwencje z zakresu konserwacji zwyczajnej i nadzwyczajnej należy wykonać po wyłączeniu 
urządzenia. 

♦ W czasie interwencji konserwacyjnych, aby zapobiec niebezpieczeństwu ewentualnego przypadkowego 
włączenia, na tablicach elektrycznych i/lub panelach kontrolnych należy umieścić wywieszki o 
następującej treści: 

 
UWAGA: 

STEROWANIE WYŁĄCZONE  
Z POWODU KONSERWACJI W TOKU 

 
 
• Wszelkie czynności z zakresu transportu, instalowania, użycia, konserwacji zwyczajnej i 

nadzwyczajnej wentylatora powinni wykonać wyłącznie wyspecjalizowani i kompetentni 
operatorzy. 

• Przez WYSPECJALIZOWANEGO I KOMPETENTNEGO OPERATORA rozumie się osobę lub 
osoby, które po otrzymaniu właściwych i niezbędnych instrukcji są wyznaczone i upoważnione 
przez właściciela wentylatora do wykonania niezbędnych czynności z zakresu instalowania i/lub użycia 
wentylatora bądź instalacji, w której został on umieszczony. 

• Wyżej wskazany personel powinien nosić stosowne ubrania chroniące przed wypadkami w 
pracy, a w szczególności nie powinien nosić ubrań z luźnymi elementami lub z elementami, które 
mogłyby zostać wciągnięte przez ruchome części. 

 
♦ Urządzenia myjącego nie można używać do celów innych od zalecanych i niezgodnych z jego 

przeznaczeniem użytkowym bez wcześniejszej konsultacji z firmą MAGNETI MARELLI S.a.s. 

1.6. Umieszczone na urządzeniu wywieszki sygnalizacyjne dotyczące bezpieczeństwa  

1.6.1 Sposób użycia 
• Należy zawsze zachować maksymalną ostrożność i przede wszystkim przestrzegać wskazówek 

podanych na wywieszkach i etykietach znajdujących się na urządzeniu. 
• Jeżeli wraz z upływem czasu staną się one nieczytelne lub zostaną przypadkowo oderwane, 

należy je natychmiast wymienić. 
• Oderwanie, w tym również przypadkowe, wywieszki sygnalizacyjnej należy uważać za usunięcie 

zabezpieczenia i z tego względu przypadek taki podlega zasadom przedstawionym w punkcie  
 

1.6.2 Symbole zagrożenia 
 
 

ROZPUSZCZALNIK CHEMICZNY 

ATTENZIONEUWAGA
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1.6.3 Znaki nakazu 
 
CE 

TABLICZKA ZNAMIONOWA (ref. D rys.1): 
 
 

1.7.  Poziom hałasu 
• Wartości poziomu hałasu podane w katalogach zostały uzyskane z użyciem metod pomiarowych 

przedstawionych w normach ISO 3744. W zakresie korzystania z wartości poziomu hałasu należy się 
odwołać do podręcznika firmy MAGNETI MARELLI S.a.s. - “Uwagi techniczne“, w którym 
zaprezentowano przykład obliczania ciśnienia akustycznego.  

• Wartości podane w katalogach nie mogą jednakże uwzględniać warunków działania, dodatkowego 
wyposażenia oraz warunków otoczenia różnych od warunków panujących w sali prób, które należy brać 
pod uwagę w trakcie projektowania instalacji. 

• Należy ocenić czy poziom hałasu mieści się w wartościach granicznych obowiązujących w kraju 
przeznaczenia i użycia urządzenia. Zaleca się zatem, w razie potrzeby, wyposażenie operatorów w 
odpowiednie środki ochronne (słuchawki dźwiękoszczelne lub wtyczki do uszu), jeżeli poziom hałasu 
przekracza dopuszczalne wartości graniczne. 

1.7. Dane techniczne 
♦ W zakresie danych technicznych dotyczących ciężaru, rozmiarów i osiągów należy się zapoznać ze 

specyfikacjami podanymi w Aneksie i na ewentualnych rysunkach technicznych dostarczonych na etapie 
zamówienia. 

1.8. Gwarancja 
• Dwunastomiesięczna (12) gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia myjącego, o ile nie 

wskazano inaczej, oraz uwzględnia części zamienne i robociznę dla każdego urządzenia wysłanego do 
siedziby Producenta w Porto Franco. 

• W przypadku, gdy użytkownik nie przestrzega zaleceń przepisów dotyczących konserwacji, Producent 
nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub nieprawidłowości działania urządzenia. 

• W przypadku interwencji w ramach gwarancji, klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów delegacji na 
podstawie obowiązujących stawek. 

• Gwarancja traci ważność w przypadku ciągłego użycia, niewłaściwego użycia lub samodzielnych 
przeróbek urządzenia myjącego. 

 

2 . TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE 

2.1. Ostrzeżenia 
• W czasie transportu, przemieszczania i magazynowania urządzenie powinno być zawsze 

odłączone od źródeł energii, a jego ruchome elementy odpowiednio zablokowane. 
• Zadaniem Użytkownika będzie upewnienie się czy wszystkie czynności z zakresu 

przemieszczania są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa. 

2.2. Odbiór  
• Urządzenie myjące zostało starannie sprawdzone przed wysyłką. W chwili odbioru należy sprawdzić czy 

opakowania i znajdujący się w nich sprzęt są w nienaruszonym stanie, aby upewnić się czy nie uległy 
one uszkodzeniom. W przeciwnym wypadku, zasygnalizować nieprawidłowości Przewoźnikowi, który 
ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w czasie transportu. 
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2.3. Przemieszczanie 
• Urządzenie myjące należy przemieszczać z zachowaniem wyjątkowej ostrożności i należy unikać 

uderzeń, które mogłyby uszkodzić urządzenie powodując jego nieprawidłowe działanie.   
• W trakcie przemieszczania z użyciem wózków podnośnikowych należy przestrzegać zalecanej 

prędkości i nachyleń. 
• Nigdy nie zostawiać sprzętu transportowego z ładunkiem zawieszonym w powietrzu. 

2.4. Transport 
• W razie konieczności przetransportowania urządzenia myjącego z użyciem specjalnych środków 

transportowych (drogą morską, powietrzną), należy przygotować odpowiednie opakowania i 
zabezpieczenia, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom wskutek uderzeń lub działania czynników 
atmosferycznych. Wszystkie ruchome części powinny być odpowiednio zakotwione. 

2.5. Okres nieaktywnościurządzenia myjącego 
• W przypadku magazynowania lub odstawienia na dłuższy okres czasu urządzenie myjące należy 

odpowiednio oczyścić, zabezpieczyć jego odsłonięte metalowe elementy, przykryć płótnem i trzymać w 
suchym i osłoniętym miejscu. 

• Zamknąć otwory ssące i naciskające za pomocą kartonu lub folii plastikowej, aby uniemożliwić dostęp 
zwierząt, brudu i ciał obcych. 

• Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilania sprężonym powietrzem. 
• W razie ponownego uruchomienia należy zastosować się do wskazówek z rozdziału 3. 

3 . INSTALOWANIE 

3.1. Ostrzeżenia 
Przed zainstalowaniem urządzenia należy wykonać następujące kontrole: 
• Sprawdzić czy struktura wspornikowa lub fundament są prawidłowo wyrównane, aby nie dopuścić do 

wystąpienia nierówności poziomu i wibracji w trakcie działania urządzenia. 
• Urządzenie należy ustawić z uwzględnieniem przestrzeni dostępowych umożliwiających wykonanie 

niezbędnych czynności z zakresu konserwacji zwyczajnej i nadzwyczajnej. 
• Oświetlenie pomieszczenia powinno umożliwiać doskonałą widoczność urządzenia myjącego. 

3.2. Ustawianie urządzenia 
• Urządzenie myjące można przesuwać i w celu zapewnienia prawidłowego użycia powinno być 

ustawione w jasnym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie samochodu, którego instalację chcemy 
oczyścić. 

3.3. Podłączenie do sieci sprężonego powietrza 
• Bezpieczeństwo urządzenia jest zagwarantowane jedynie wtedy, gdy zostało ono prawidłowo 

podłączone do instalacji sprężonego powietrza wykonanej zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
zakresie instalowania i bezpieczeństwa. Należy zatem sprawdzić czy został spełniony ten podstawowy 
wymóg bezpieczeństwa, a w razie wątpliwości zwrócić się o staranną kontrolę instalacji do 
wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu. Producent nie może ponosić odpowiedzialności za 
ewentualne szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania powyższych wymagań. 

• Podłączenie urządzenia do sieci sprężonego powietrza należy wykonać z zachowaniem 
obowiązujących przepisów i z użyciem złączek dostarczonych wraz z urządzeniem. 
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4 . UŻYCIE URZĄDZENIA MYJĄCEGO 

4.1. Ostrzeżenia 
Pracownicy zajmujący się obsługą i konserwacją urządzenia powinni być odpowiednio przeszkoleni i 
wyposażeni w stosowne ubrania oraz sprzęt ochronny, który będzie ewentualnie niezbędny. 

4.2. Kontrole 
Przed uruchomieniem urządzenia myjącego pracownicy zajmujący się jego obsługą powinni wykonać 
następujące kontrole: 

1. Upewnić się czy we wnętrzu urządzenia oraz w przewodach ssących i tłoczących nie znajdują się 
ciała obce. 

2. Sprawdzić czy wszystkie śruby zarówno urządzenia myjącego, jak i przyłączy stożkowych z dwoma 
różnymi przedziałami urządzenia myjącego, są prawidłowo dokręcone. 

3. Sprawdzić czy właściwości fizyczne i chemiczne płynu (gęstość, temperatura, skład, itp.), który 
przepływa przez urządzenie myjące, i/lub warunki środowiskowe (wysokość, wilgotność, temperatura, 
itp.) są zgodne ze specyfikacjami przewidzianymi na etapie określania zamówienia. 

4.3. Uruchomienie 
1. Napełnić zbiornik urządzenia myjącego produktem chemicznym do mycia, a następnie sprawdzić czy 

korek zbiornika jest prawidłowo dokręcony. 
2. Oczyścić najpierw obwód wysokiego ciśnienia podłączając stożek połączony z przewodem 

TŁOCZĄCYM POWIETRZE do przewodu biegnącego od sprężarki do kondensatora, oraz 
podłączając stożek połączony z przewodem POWROTU POWIETRZA do przewodu biegnącego do 
filtra odwadniającego (SCHEMAT 1). 

3. Podłączyć urządzenie myjące do sieci sprężonego powietrza z użyciem złączki WLOTU POWIETRZA. 
4. Ustawić ciśnienie urządzenia w wysokości 4 bar i otworzyć kurek WLOTU POWIETRZA. Po kilku 

sekundach ustawić ciśnienie w wysokości 7 bar i pozwolić, by urządzenie myjące pracowało przez 
kilka sekund. 

5. Zaleca się zatrzymanie urządzenia myjącego na kilka minut, a następnie wykonanie dalszego mycia. 
aby ułatwić rozpuszczenie pozostałości. 

6. Aby sprawdzić stan oczyszczenia instalacji, należy skontrolować kolor płynu czyszczącego na wlocie i 
wylocie filtra umieszczonego z tyłu urządzenia myjącego (ZDJĘCIE 2).  

7. Jeżeli na wylocie filtra produkt jest jasny, instalację można uznać za czystą. 
8. Za pomocą regulatora ciśnienia zmniejszyć ciśnienie do 2 bar i przesunąć przełącznik umieszczony 

pod manometrem kontrolnym do położenia KONIEC MYCIA. Aby ułatwić wylot produktu, zaleca się 
działanie w sposób przerywany. 

9. Powtórzyć te czynności z pozostałą częścią instalacji (obwód niskiego ciśnienia). 
10. Przed ponownym założeniem przewodów należy się upewnić czy są puste. 

11. Włożyć z powrotem przewody do 
odpowiednich zaczepów.   
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   SCHEMAT 1      ZDJĘCIE 2 
 

5 . MONTAŻ I KONSERWACJA 

5.1. Ostrzeżenia 
• Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać po zatrzymaniu urządzenia i po odcięciu 

dopływu sprężonego powietrza. 
• Przestrzegać częstotliwości podanych dla interwencji konserwacyjnych. 
• Aby zagwarantować idealne działanie urządzenia, do ewentualnej wymiany komponentów należy 

stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.  
• W każdym razie, pracownicy zajmujący się obsługą, konserwacją, czyszczeniem, itp. powinni 

skrupulatnie przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom obowiązujących w 
kraju przeznaczenia wentylatora. 

 

5.2. Montaż  
Urządzenie dostarczane jest po zmontowaniu i może działać od razu po wyjęciu z opakowania. 
Należy pamiętać, by ustawić urządzenie w pozycji poziomej bez nachylenia. 

 

5.3. Konserwacja na etapie docierania 
Każdorazowo po dwóch myciach w ciągu pierwszych tygodni użytkowania w celu sprawdzenia rzeczywistej 
częstotliwości interwencji, w zależności od godzin użytkowania i typu płynu w obwodzie (występowanie oleju, 
smaru, pyłów, itp., które odkładając się na filtrze mogłyby zmniejszyć jego wydajność), należy wykonać 
następujące czynności: 

1 Czyszczenie filtra i oprawy filtra. 
2 Wymiana filtra. 

5.4. Konserwacja okresowa 
Po dwóch pierwszych użyciach należy ustalić kalendarz konserwacji dla czynności wymiany filtra, którego 
należy jednak używać do maksymalnie pięciu czynności mycia. 

5.5. Konserwacja nadzwyczajna 
Interwencje konserwacyjne nie przewidziane w niniejszym podręczniku wchodzą w zakres konserwacji 
nadzwyczajnej i powinny być wykonane przez wyspecjalizowany personel wskazany przez firmę Producenta.  
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6 . CZĘŚCI ZAMIENNE 
W celu zamówienia części zamiennych należy się bezpośrednio skontaktować z Producentem pamiętając o 
przekazaniu wszystkich danych identyfikacyjnych urządzenia myjącego. 
Nie jest konieczne przechowywanie części zamiennych w magazynie użytkownika, chyba że chodzi o 
wyjątkowe przypadki określone na etapie zamówienia. 
 

7 . ANALIZA RYZYKA SZCZĄTKOWEGO 

7.1. Analiza ryzyka szczątkowego 
Przy opracowywaniu urządzenia myjącego zwrócono szczególną uwagę na kryteria konstrukcyjne oraz 
przepisy dotyczące zabezpieczeń i osłon ochronnych: mogą jednak występować ewentualne warunki 
zagrożenia. Celem niniejszego rozdziału jest ostrzeżenie operatora o zagrożeniach, które mogłyby wystąpić 
w szczególnych sytuacjach. 

1. zaleca się zachowanie maksymalnej ostrożności na etapie konserwacji w przypadku występowania 
płynów w przewodach, a przed wykonaniem interwencji należy poczekać przez okres czasu 
wystarczający do ich całkowitego opróżnienia.  

2. Zaleca się podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności takich, jak procedury i odpowiedni 
sprzęt ochrony indywidualnej, w przypadku, gdy płyn w obwodzie stwarza szczególne zagrożenia, 
które powinny być ocenione przez użytkownika. 

 

8 . WYCOFANIE Z UŻYTKU I UTYLIZACJA 

8.1. Wycofanie z użytku 
• W przypadku podjęcia decyzji o nie korzystaniu z urządzenia myjącego, należy sprawić, by nie nadawało 

się już do użytku poprzez całkowite usunięcie płynu myjącego i odłączenie od sieci sprężonego 
powietrza. 

• Zaleca się unieszkodliwienie elementów, które mogą stanowić źródło zagrożenia. 

8.2. Utylizacja 
• Podzielić materiały zgodnie z typologią i zasadami utylizacji.  
• Materiały należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach, sklasyfikować, opatrzyć etykietą i usuwać 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia za pośrednictwem wyspecjalizowanych 
firm w razie potrzeby. 

• Nie usuwać odpadów do środowiska niezależnie od ich charakteru. 


