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Symptomer

Mulig årsak

Utbedring

Motoren starter ikke

Støpselet er ikke satt i
Defekt stikkontakt
Sikringen er utløst

Sett støpselet i
Bruk en annen stikkkontakt
Skift ut sikringen
Forsøk uten skjøteledning

Skjøteledningen er skadet
Motorvernet er utløst
La motoren avkjøles i 15 min
Frosset
La pumpe, vannslange eller tilbehør tine
opp
Motoren stanser

Sikringen er utløst
Utskifting av sikringen
Ikke korrekt nettspenning Kontroller nettspenningen, denne må
tilsvare informasjonene på typeskiltet
Motorvernet er utløst
La motoren avkjøles i 15 min

Sikringen utløses

Sikringen er for svak

Tilkobles til strømkrets som er sikret
tilsvarende høytrykkspylerens effekt

Motoren går, men det finnes intet trykk

Dysen er delvis tettet

Rengjør dysen

Motorstøy finnes, men ingen funksjon

Utilstrekkelig
Kontroller at strømnettets spenning er i
nettspenning
samsvar med angivelsene på typeskiltet
For lav spenning på grunn Kontroller at skjøtekabelen er egnet
av bruk av skjøtekabel
Maskinen ble ikke brukt i Henvend deg til en autorisert AVA
lengre tid
kundeservice
Maskinen ble ikke brukt i Henvend deg til en autorisert AVA
lengre tid
kundeservice
Problemer med autostopp- Henvend deg til en autorisert AVA
funksjonen
kundeservice

Pulserende trykk

Luft i vannslangen eller
pumpen

La høytrykkspyleren gå med åpen
sprøytepistol, åpen vannkran og med
dysen innstilt på lavtrykk, til et jevnt
arbeidstrykk er oppnådd

Vanntilførselen er ikke
korrekt

Kontroller om vannkoblingen tilsvarer
informasjonene i de tekniske data. De
minste vannslangene som kan brukes, er
1/2" eller Ø 13mm

Vannfilteret er tettet

Rengjøring av vannfilteret

Vannslangen er klemt fast Legg vannslangen rett ut
eller brettet
Høytrykkslangen er for
Ta av høytrykkslange-forlengelsen, max.
lang
vannslangelengde 7m
Jevnt, men for lavt trykk Merk: Bestemt
tilbehør forårsaker lavt trykk

Slitt dyse

Skift dysen

Slitt start-/stoppventil

Trykk avtrekket 5 ganger etter hverandre

Motoren går men trykket er begrenset eller
intet arbeidstrykk

Vann er ikke tilkoblet

Vann tilkobles

Tettet filter
Tettet dyse

Rengjøring av filteret
Rengjør dysen
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