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SmartWasher®

Mallit:

Siirrettävä osien ja jarrujen 
pesulaite SW-23 -RGB

Perusmallinen osienpesulaite 
SW-25 -RGB

Siirrettävä suurikuormituksinen 
osienpesulaite SW-37 -RGB

Suurialtainen osienpesulaite 
SW-28 -RGB

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI JA KOKONAISUUDESSAAN, 
JOTTA VOIT VARMISTAA, ETTÄ UUSI SMARTWASHER®-LAITTEESI 
TOIMII MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAASTI

C.R.C INDUSTRIES EUROPE BV
Touwslagerstraat 1, B-9240 Zele
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1. Yleistä

Ennen kuin aloitat laitteiston kokoamisen, asennuksen ja käytön, lue tämä käyttöopas. Säilytä 

käyttöohjeet myöhempää tarvetta tai laitteen seuraavia omistajia varten.

Jos laite on vahingoittunut kuljetuksessa, ilmoita asiasta SmartWasher®-jälleenmyyjälle tai CRC 

Industries Europelle välittömästi.

2. Sisällys 

Luku 1 Yleistä sivu 242 / 640

Luku 2 Sisällys sivu 242 / 640

Luku 3 Johdanto sivu 243 / 640

Luku 4 Kuvaus ja toiminta sivu 244 / 640

Luku 5 Turvallisuusohjeet sivu 245 / 640

Luku 4 Kuljetus ja varastointi sivu 247 / 640

Luku 4 Asennus ja valmistelu sivu 249 / 640

 7.1 Mekaanisten osien asennus ja valmistelu sivu 249 / 640

SW 23 sivu 249 / 640

SW 25 sivu 253 / 640

SW 28 sivu 257 / 640

SW 37 sivu 261 / 640

 7.2 Sähköisten osien asennus ja valmistelu sivu 265 / 640

Luku 8 Käyttötarkoitus ja sovellusalat sivu 266 / 640

Luku 9 Käyttö sivu 267 / 640

Luku 10 Huolto ja korjaus sivu 269 / 640

Luku 11 Vianmääritys sivu 271 / 640

Luku 12 Ympäristönäkökohdat sivu 273 / 640

Luku 13 Usein kysytyt kysymykset (UKK) sivu 274 / 640

Luku 14 Vastuuvapauslauseke ja takuu sivu 278 / 640

Luku 15 Vaatimustenmukaisuusvakuutus sivu 279 / 640

Luku 16 Liitteet sivu 280 / 640
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3. Johdanto

ONNITTELUT!
Olet ostanut uusinta tekniikkaa hyödyntävän 

Smar tWasher ®- l a i t teen .  Smar tWasher-

osienpesujärjestelmissä yhdistyvät tehokas puhdistusliuos 

ja erityisesti tähän tarkoitukseen kasvatetun Ozzy®-

mikrobin bioremediaatioteho. Kun SmartWasher® 

on asennettu ja aktivoitu asianmukaisesti, se on 

kirjaimellisesti ELÄVÄ.

SmartWasher®-laitteesi

ON turvallinen ja helppo käyttää

KÄYTTÄÄ uusinta biopuhdistustekniikkaa vaarallisten 

nestemäisten jäteaineiden poistamiseen

AUTTAA keventämään työpaikan sääntelytarvetta 

ja vähentämään myrkyllisiä aineita ja niihin liittyvää 

paperityötä

SÄÄSTÄÄ varojasi.

SmartWasher® on suunniteltu poistamaan öljy ja 

rasva autoalan ja teollisuuden osista turvallisesti ja 

tehokkaasti. Se korvaa vaarallisia liuottimia käyttävät 

osienpesumenetelmät vesipohjaisilla OzzyJuice®-

rasvanpoistoliuoksilla ja mikrobeja sisältävillä OzzyMatTM-

hiukkassuodattimilla. OzzyMat-hiukkassuodattimen 

sisältämät mikrobit heräävät eloon OzzyJuice®-liuoksessa 

ja hajottavat (tai "syövät") rasvan, öljyn ja muut liuoksen 

epäpuhtaudet, tuottaen vain harmitonta hiilidioksidia 

ja vettä – näin jäljelle ei jää mitään vaarallista pois 

kuljetettavaksi. OzzyJuice® on palkittu, pH-neutraali, 

ei-syövyttävä, ei-syttyvä ja biohajoava rasvanpoistoliuos. 

Yhdessä mikrobiemme (Ozzy®) kanssa nämä laadukkaat 

tuotteet poistavat vaarallisten jätteiden hävitystarpeen 

tai vähentävät sitä merkittävästi, tuottaen samalla yhtä 

hyviä tuloksia kuin perinteiset liuottimia käyttävät 

osienpesulaitteet, mutta ilman niihin liittyvää vaaraa ja 

vaivaa. Olet tehnyt erinomaisen päätöksen.



page 244 of 640

BIOREMEDIATING parts washing system
SmartWasher®

KÄYTTÖOPAS

ALKUPERÄISET OHJEET

4. Kuvaus ja toiminta

4.1. Tekniset tiedot

SW-23 SW-25 SW-28 SW-37

Sähkökytkennät

Virtatyyppi V/~/Hz 220 V/AC – 50/60 Hz

Pumpun liitäntäteho W 45 45 45 45

Sulakkeet A 1 1 1 1

Toiminnalliset tiedot

Lämmöntuotto kW 1,0

Käyttöpaine bar 0,3 0,3 0,3 0,3

Pumpun virtausnopeus litraa/min 18 18 18 18

Säädettävä termostaatti °C 40–46 40–46 40–46 40–46

Säiliön tilavuus litraa 60 95 95 95

Kantavuus kg 180 kg 225 kg 225 kg 450 kg

Melutaso (IEC 60704-1)

Äänenpainetaso dB(A) < 60

Laitteen tärinä (ISO5349)

Pesuharja m/s² < 0,62

Koko ja paino

Ulkomitat cm 109x69x107 90x67x102 119x97x107 122x89x114

Altaan sisämitat cm 69x58x20 69x44x20 104x58x20 84x69x20

Paino tyhjänä kg 32 37 42 70
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5. Turvallisuusohjeet 

a. Käytä SmartWasher®-osienpesulaitetta vain tässä 

oppaassa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan 

suosittelemia lisäosia, varaosia ja työkaluja.

b. Laitteen asentajan, käyttäjän, huoltoteknikon ja 

korjaajan täytyy olla aikuinen (yli 18-vuotias), 

ammattihenkilö ja tehtävään koulutettu ja/tai pätevä.

c. Laitetta on käytettävä sisätiloissa, suojeltava haitallisilta 

ympäristöolosuhteilta (esim. äärimmäisen matalat/

korkeat lämpötilat, sade, lumi, tuuli, salamaniskut jne.).

d. Käyttäjän täytyy varmistaa, että valaistus ja ilmanvaihto 

on riittävä laitteen käytön, huollon ja korjauksen 

aikana.

e. Puhdistettavien osien muodon, mittojen ja painon 

täytyy olla laitteelle sopivia. Puhdistettavia osia 

lisättäessä on huomioitava tämän käyttöoppaan 

luvussa 4 mainittu laitteen enimmäiskantavuus.

f. SmartWasher®-laitetta ei saa käyttää 

räjähdyskelpoisessa ilmaseoksessa (ATEX-ympäristöt), 

umpinaisissa tiloissa jne.).

g. Laitetta saa huoltaa ja korjata vasta, kun se on irrotettu 

verkkovirrasta ja jäähtynyt huoneen lämpötilaan. 

Varovaisuutta on syytä noudattaa kuumien 

osien koskettamisesta johtuvien palovammojen 

välttämiseksi.

h. SmartWasher®-laitetta saa käyttää puhdistamiseen 

vain suljettuna ja siten, että kaikki pikasokat ovat 

tukevasti paikallaan. (Katso tämän käyttöoppaan 

luku 7.1).

i. SmartWasher®-laitteen ylivuotosuoja ei saa tukkeutua. 

Ylivuotosuojaa ei saa ohjata viemäriverkostoon.

j. Laitteen käytön aikana on huomioitava käyttäjän 

ergonomia suhteessa laitteen mittoihin.

k. Laitteen asennusympäristöön on kiinnitettävä 

huomiota. Ympäristö täytyy pitää esteettömänä ja 

alusta rasvattomana liukastumisen, kompastumisen 

tai kaatumisen välttämiseksi.

l. Älä käytä SmartWasher®-laitetta viallisella 

sähköjohdolla ja poista pudonnut tai vahingoittunut 

laite käytöstä, kunnes pätevä huoltoteknikko on 

tarkastanut sen.

m. Vahingoittuneet tai kuluneet työkalut tai osat on 

vaihdettava tai korjattava välittömästi ennen niiden 

käytön jatkamista.

n. Älä anna sähköjohdon roikkua pöydän tai tason reunan 

yli tai joutua kosketuksiin kuumien pakosarjojen tai 

käynnissä olevan tuulettimen siipien kanssa.
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o. Jos jatkojohdon käyttäminen on välttämätöntä, käytä 

johtoa, jonka virtaluokitus on sama tai suurempi kuin 

laitteen. Laitteen tasoa alhaisemman virtaluokituksen 

sähköjohdot saattavat ylikuumentua. Johto on 

sijoitettava siten, että siihen ei kompastuta eikä siihen 

kohdistu vetoa. (Nimellisjännite vähintään 220 V AC)

p. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pidempään 

aikaan. Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta 

sähköjohdosta vetämällä. Vedä se ulos pistotulpasta 

kiinni pitäen.

q. Tulipalon vaaran välttämiseksi laitetta ei saa käyttää 

tulenarkoja nesteitä (bensiini) sisältävien avoimien 

säiliöiden läheisyydessä.

r. Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava, kun 

työskennellään käynnissä olevien polttomoottorien 

kanssa.

s. Pidä hiukset, väljä vaatetus, sormet ja muut 

ruumiinosat etäällä liikkuvista osista.

t. Sähköiskun vaaran välttämiseksi laitetta ei pidä käyttää 

märillä alustoilla eikä sitä pidä altistaa vedelle.

u. Siirrettävät mallit SW23 ja SW37: älä siirrä laitteita 

suurilla nopeuksilla (enintään ihmisen kävelyvauhtia). 

Lukitse kääntyvät pyörät paikoilleen ennen käyttöä. 

Muista näitä SmartWasher®-malleja siirtäessäsi varoa 

esteitä ja liukkaita lattioita jne., jotta et loukkaantuisi 

esimerkiksi kaatumisen, kompastumisen tai liukastumisen 

vuoksi. Laitteita tulee siirtää vain kävelynopeudella.

v. Henkilökohtaiset suojavarusteet 

 - Käytä a ina suoja lase ja estääkses i 

rasvanpoistoliuoksen joutumisen silmiin.

 - Käytä aina turvakenkiä välttääksesi loukkaantumisen, 

jos pudotat puhdistettavia esineitä.

 - Suojakäsineiden käyttö on aina suositeltavaa teollisia 

puhdistusaineita käsiteltäessä. 

w. Laitetta SAA KÄYTTÄÄ VAIN öljyn ja rasvan 

poistamiseen autoalan ja teollisuuden osista.

x. Laitetta EI SAA KÄYTTÄÄ ruumiinosien (esim. 

käsien), eläinten, vaatteiden, elintarvikkeisiin 

kosketuksissa olevien esineiden, maalaustyökalujen 

tai vaarallisia aineita (esim. asbesti, kadmium, jne.) 

sisältävien osien puhdistamiseen.

y. Tutustu ennen OzzyJuice®-rasvanpoistoliuosten 

käyttöä niiden käyttöturvallisuustiedotteeseen 

CRC Industries Europen verkkosivuilla. Jos et pysty 

käyttämään verkkosivustoa, saat paperikopion 

tiedotteesta paikalliselta CRC-jälleenmyyjältäsi. 
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6. Kuljetus ja varastointi 

6.1. Kuljetus 

• Sammuta laite ja irrota sen pistoke pistorasiasta. 

Asettele virtakaapeli turvallisesti, jotta se ei vahingoitu.

• Tyhjennä ja puhdista laite.

• ÄLÄ siirrä laitetta, jos sen sisällä on puhdistettuja tai 

puhdistettavia osia.

• Kun siirrät laitetta työtilassa, kiinnitä huomiota 

ympäröiviin esteisiin ja työtovereidesi sijaintiin.

• Sisäiset siirrot: 

• Jos laitteessa ei ole pyöriä, aseta laite vakaalle alustalle 

(esim. kuormalava).

• Jos laitteessa on pyörät, varmista, että pyörät ovat 

kunnossa ja valmiina käyttöön ennen siirtoa.

• Ulkoiset siirrot: Aseta laite aina vakaalle alustalle 

(esim. kuormalava) ja kiinnitä se hyvin. Laite on 

pakattava asianmukaisesti kuljetusvaurioiden 

välttämiseksi ja laitteen suojaamiseksi haitallisilta 

ympäristöolosuhteilta.

• Käytä soveltuvia välineitä laitteen nostamiseen 

(tarkista laitteen ja nostolaitteen paino), käsittelyyn 

ja siirtämiseen.

• Ajoneuvolla kuljetettaessa laite on kiinnitettävä 

asianmukaisesti, jotta se ei luisu tai kallistu.

6.2. Varastointi

• Sammuta laite ja irrota sen pistoke pistorasiasta.

• Laite on tyhjennettävä ja puhdistettava.

• Laitetta on säilytettävä kuivassa ja puhtaassa 

ympäristössä.

• Suojaa laite haitallisilta ympäristöolosuhteilta.
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OSIENPESUTOIMINTO JARRUPESUTOIMINTO

1. Pumpun kytkimessä on kymmenen minuutin ajastin. 

Kun kytket sen ON-asentoon (ylöspäin), liuos virtaa 

kymmenen minuutin ajan. Jos haluat käynnistää 

virtauksen uudelleen, kytke kytkin OFF-asentoon ja 

sitten takaisin ON-asentoon, jolloin virtaus käynnistyy 

jälleen kymmeneksi minuutiksi.

2. Suuttimen juuressa olevalla venttiilillä voit säätää 

liuoksen virtausta suuttimen läpi. Harjan letkun 

juuressa oleva venttiili säätää liuoksen virtausta harjan 

läpi. Suutinta ja harjaa voi käyttää erikseen tai yhdessä.

1. Irrota SmartWasher®-laitteen pistoke pistorasiasta, 

kerää virtajohto kiepille ja kiinnitä se kahvaan siinä 

olevalla hihnalla.

2. Rullaa SmartWasher® ajoneuvon luokse ja sijoita se 

puhdistettavan jarrun alle. 

3. Kytke virtajohto pistorasiaan ja aloita puhdistus.

4. Kun puhdistus on valmis, irrota pistoke ja kiinnitä 

se hihnalla kahvaan. Rullaa SmartWasher® takaisin 

alkuperäiseen paikkaansa ja kytke virtajohto 

pistorasiaan.
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7. Asennus ja valmistelu

7.1. Mekaaninen asennus ja 
valmistelu

7.1.1. Malli SW-23

1. Ota OzzyMat® pakkauksestaan, taittele se auki ja aseta 

se tukiristikon päälle altaan pohjatasolle. Varmista, 

että OzzyMat® on paikoillaan valkoinen puoli ylöspäin.

2. Aseta valepohja paikoilleen altaaseen.

3. Väännä taipuisa suutin haluamaasi asentoon ja tarkista, 

että osienpesuharja on altaan sisäpuolella.

4. ÄLÄ KYTKE LAITETTA VERKKOVIRTAAN 

ENNEN KUIN OLET LISÄNNYT OZZY 

JUICE®-LIUOKSEN

5. Lisää aluksi varovasti ±60 litraa OzzyJuice®-liuosta 

SmartWasher-laitteeseen kaatamalla sitä hitaasti 

suoraan altaaseen.

6. Kytke laite sähköpistorasiaan (220 V AC, 

vikavirtasuojakytkimellä varustettu).

7. SmartWasher® lämpenee noin neljässä tunnissa 

valittuun optimaaliseen lämpötilaan, joka on 40 

°C (±1°) tai 46 °C (±1°). Lämpötila säilyy samana 

niin kauan kuin SmartWasher® on kytkettynä 

verkkovirtaan ja täynnä OzzyJuice®-liuosta. Jos liuoksen 

lisäämistarpeesta kertova Add Fluid -merkkivalo syttyy, 

lämmitin sammuu automaattisesti.

OSIENPESULAITTEEN VALMISTELU SW-23

33076
Suodattimen tukiritilä

32950
Monikerroksinen OzzyMat FL-4

33046 
Valepohja mallissa SW-23

32981 
Muovikori
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ALTAAN KAAVIO SW-23
32981 
Muovikori

33046 
Valepohja mallissa SW-23

32950
Monikerroksinen OzzyMat FL-4

33076
Suodattimen tukiritilä

33068
Taivutettu harjakokoonpano
(osat: harja, instagrip-letku ja letkun-
kiristimet)

32678-AA
Taivutettu harja

32982
Suutinkokoonpano

33057
1/2" NPT-liitin – harmaa

33090
1/2" palloventtiili harmaa PVC-kierrerunko, 
sininen kahva

33087
Tarrahihna
(virtajohdolle)

33053 
Altaan kiinnitysosa mallille SW-23 v.2 
(osat: pikairrotettava tulppa ja venttiili)
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

Mallin SW-23 lisäosat: 32993-CF Lämmittimen sulake 6,3 A

32993-CH Pumpun sulake 1 A 

33072 Läpivientiliitin

POHJAOSAN KAAVIO SW-23

32987-AA
Pikairrotettava tulppa

33086
Pikasokat

32987-AB
Pikairrotettavan tulpan kanta

33049
Pohjaosan ylivuotokokoonpano

32985 
Lämmitin mallille SW-23

33051-AA 
Lämmittimen kokoonpano
(osat: kotelo, lämmitin 
ja anturi)

33096 
Siirtoalusta
(osat: siirtopohja, käänty-
vät pyörät, kiinteät pyörät 
ja kiinnikkeet)

33080 
4" kääntyvä pyörä
ILMAN JARRUA

33079
4" kääntyvä pyörä
JARRULLA

33081
8" pyörä

33078 
Siirtopohjan kiinnikkeet 
– neljän sarja

32986
Anturi

33065
Pumppukokoonpano
(osat: pumppu, nestetii-
vis suojaletku, pikaliitti-
met ja viemäriletku)

33051-AD
5-ledinen ohjausrasia 
sulakkeella
(osat: kytkin, suojatiiviste 
ja sulake)

33095
Ohjausrasian 
kansi

33073
Kytkin
33074
Suojatiiviste

33082-AA
Pyörän sokka
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OSIENPESUTOIMINTO

1.  Pumpun kytkimessä on kymmenen minuutin ajastin. Kun kytket sen ON-asentoon (ylöspäin), liuos virtaa 

kymmenen minuutin ajan. Jos haluat käynnistää virtauksen uudelleen, kytke kytkin OFF-asentoon ja sitten 

takaisin ON-asentoon, jolloin virtaus käynnistyy jälleen kymmeneksi minuutiksi.

2.  Suuttimen juuressa olevalla venttiilillä voit säätää liuoksen virtausta suuttimen läpi. Harjan letkun juuressa 

oleva venttiili säätää liuoksen virtausta harjan läpi. Suutinta ja harjaa voi käyttää erikseen tai yhdessä.
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7.1.2. Malli SW-25

1. Ota OzzyMat® pakkauksestaan, taittele se auki ja aseta 

se tukiristikon päälle altaan pohjatasolle. Varmista, 

että OzzyMat® on paikoillaan valkoinen puoli ylöspäin.

2. Aseta valepohja paikoilleen altaaseen.

3. Väännä taipuisa suutin haluamaasi asentoon ja tarkista, 

että osienpesuharja on altaan sisäpuolella.

4. ÄLÄ KYTKE LAITETTA VERKKOVIRTAAN 

ENNEN KUIN OLET LISÄNNYT OZZY 

JUICE®-LIUOKSEN

5. Lisää aluksi varovasti ±95 litraa OzzyJuice®-liuosta 

SmartWasher®-laitteeseen kaatamalla sitä hitaasti 

suoraan altaaseen.

6. Kytke laite sähköpistorasiaan (220 V AC, 

vikavirtasuojakytkimellä varustettu).

7. SmartWasher® lämpenee noin neljässä tunnissa 

valittuun optimaaliseen lämpötilaan, joka on 40 

°C (±1°) tai 46 °C (±1°). Lämpötila säilyy samana 

niin kauan kuin SmartWasher® on kytkettynä 

verkkovirtaan ja täynnä OzzyJuice®-liuosta. ( Jos 

Add Fluid -merkkivalo syttyy, lämmitin sammuu 

automaattisesti.)

33075
Viemärisiivilä, 3 1/2", 
ruostumaton teräs

32950
Monikerroksinen Ozzy-
Mat FL-4

33052
Altaan valepohja tyhjen-

nysaukolla

33076
Suodattimen tukiritilä
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ALTAAN KAAVIO SW-25

33052
Altaan valepohja tyhjennysaukolla

32950
Monikerroksinen OzzyMat FL-4

33076
Suodattimen tukiritilä

33075 
Viemärisiivilä,  3 1/2", 
ruostumaton teräs

32982
Suutinkokoonpano

33057
1/2" NPT-liitin – harmaa

33066
Harjakokoonpano, 60 cm:n letku 
(osat: harja, letku ja venttiili)
tai
32678-AB 
Vain suihkuharja

33054
Altaan letkukokoonpano
Osat: putki, letku, kiristimet, T-haara, 
naaras- ja urosletkuliittimet

33090
1/2" palloventtiili, har-
maa PVC-kierrerunko, 
sininen kahva

33090
1/2" palloventtiili harmaa 
PVC-kierrerunko, sininen 
kahva

33094
90° kulmaliitin

33093
Nippa 1/2" x 2"
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

POHJAOSAN KAAVIO SW-25

33049
Pohjaosan ylivuotoko-
koonpano

33056
Lämmitinelementti

32986
Anturi

33095
Ohjausrasian kansi

33074
Suojatiiviste

33073
Kytkin

33059-AA
5-ledinen ohjausrasia 
sulakkeella
(osat: kytkin, suojatiiviste 
ja sulake)

33064
PUMPPUKOKOONPANO 220 V
(osat: pumppu, nestetiivis suojalet-
ku, pikaliittimet ja viemäriletku)
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SW-28

OSIENPESUTOIMINTO

1. Pumpun kytkimessä on kymmenen minuutin ajastin. Kun kytket sen ON-asentoon (ylöspäin), liuos virtaa 

kymmenen minuutin ajan. Jos haluat käynnistää virtauksen uudelleen, kytke kytkin OFF-asentoon ja sitten 

takaisin ON-asentoon, jolloin virtaus käynnistyy jälleen kymmeneksi minuutiksi.

2. Suuttimen juuressa olevalla venttiilillä voit säätää liuoksen virtausta suuttimen läpi. Harjan letkun juuressa 

oleva venttiili säätää liuoksen virtausta harjan läpi. Suutinta ja harjaa voi käyttää erikseen tai yhdessä.
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7.1.3. Malli SW-28

1. Ota OzzyMat® pakkauksestaan, taittele se auki ja aseta 

se tukiristikon päälle altaan pohjatasolle. Varmista, 

että OzzyMat® on paikoillaan valkoinen puoli ylöspäin.

2. Aseta valepohja paikoilleen altaaseen.

3. Väännä taipuisa suutin haluamaasi asentoon ja tarkista, 

että osienpesuharja on altaan sisäpuolella.

4. ÄLÄ KYTKE LAITETTA VERKKOVIRTAAN 

ENNEN KUIN OLET LISÄNNYT OZZY 

JUICE®-LIUOKSEN

5. Lisää aluksi varovasti ±95 litraa OzzyJuice®-liuosta 

SmartWasher®-laitteeseen kaatamalla sitä hitaasti 

suoraan altaaseen.

6. Kytke laite sähköpistorasiaan (220 V AC, 

vikavirtasuojakytkimellä varustettu).

7. SmartWasher® lämpenee noin neljässä tunnissa 

valittuun optimaaliseen lämpötilaan, joka on 40 °C (±1°) 

tai 46 °C (±1°). Lämpötila säilyy samana niin kauan kuin 

SmartWasher® on kytkettynä verkkovirtaan ja täynnä 

OzzyJuice®-liuosta. Jos liuoksen lisäämistarpeesta 

kertova Add Fluid -merkkivalo syttyy, lämmitin sammuu 

automaattisesti.

33075
Viemärisiivilä, 3 1/2"
Ruostumaton teräs

33062
Altaan valepohja 
tyhjennysaukolla

33076
Suodattimen tukiritilä

32950
Monikerroksinen

OzzyMat FL-4
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ALTAAN KAAVIO SW-28

33062
Altaan valepohja tyhjennysaukolla

33075 
Viemärisiivilä, 3 1/2"
Ruostumaton teräs

32950
Monikerroksinen OzzyMat FL-4

33076
Suodattimen tukiritilä

33070
SuperSink-suutinkokoonpano

33090
1/2" palloventtiili, harmaa 
PVC-kierrerunko, sininen kahva

33094
90° kulmaliitin

33093
Nippa 1/2" x 2"

33088
Suuttimen kiristin33057

1/2" NPT-liitin – harmaa

33090
1/2" palloventtiili harmaa 
PVC-kierrerunko, sininen kahva

33067-AA
120 cm:n harjakokoon-
pano
(osat: harja, letku ja 
venttiili)

VALINNAINEN:
33071
Toisen harjaliitännän kokoonpano 
(osat: 120 cm:n harjakokoonpano, 
1/2" palloventtiili ja liitin, 90° 
kulmaliitin)

33055
Altaan letkukokoonpano
osat: putki, letku, kiristimet, T-haa-
rat, naaras- ja urosletkuliittimet

Toinen työpiste
Liitäntä
33091
1/2" tulppa
33093
Nippa 1/2" x 2"
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

POHJAOSAN KAAVIO SW-28

Mallin SW-28 lisäosat: 33067-AB

Lämmittimen kokoonpano

(osat: lämmitin, anturi, 

kotelo, kiinnikkeet)

32993-CF

Lämmittimen sulake 6,3 A

32993-CH

Pumpun sulake 1 A

33072

Läpivientiliitin

33064

Pumppukokoonpano

(osat: pumppu, nestetiivis 

suojaletku, pikaliittimet ja 

viemäriletku)

33049
Pohjaosan 
ylivuotokokoonpano

33056
Lämmitinelementti

32986
Anturi

33095
Ohjausrasian kansi

33074
Suojatiiviste

33073
Kytkin

33059-AA
5-ledinen ohjausrasia 
sulakkeella
(osat: kytkin, suojatiiviste 
ja sulake)

33064
PUMPPUKOKOONPANO 220 V
(osat: pumppu, nestetiivis suojaletku, 
pikaliittimet ja viemäriletku)

33086
Pikasokat
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SW-37

OSIENPESUTOIMINTO

1. Pumpun kytkimessä on kymmenen minuutin ajastin. Kun kytket sen ON-asentoon (ylöspäin), liuos virtaa 

kymmenen minuutin ajan. Jos haluat käynnistää virtauksen uudelleen, kytke kytkin OFF-asentoon ja sitten 

takaisin ON-asentoon, jolloin virtaus käynnistyy jälleen kymmeneksi minuutiksi.

2. Suuttimen juuressa olevalla venttiilillä voit säätää liuoksen virtausta suuttimen läpi. Harjan letkun juuressa 

oleva venttiili säätää liuoksen virtausta harjan läpi. Suutinta ja harjaa voi käyttää erikseen tai yhdessä.



page 261 of 640

BIOREMEDIATING parts washing system
SmartWasher®

KÄYTTÖOPAS

ALKUPERÄISET OHJEET

7.1.4. Malli SW-37

1. Ota OzzyMat® pakkauksestaan, taittele se auki 

ja aseta se tukiristikon päälle altaan pohjatasolle. 

Varmista, että OzzyMat® on paikoillaan valkoinen 

puoli ylöspäin.

2. Aseta valepohja paikoilleen altaaseen.

3. Väännä taipuisa suutin haluamaasi asentoon ja 

tarkista, että osienpesuharja on altaan sisäpuolella.

4. ÄLÄ KYTKE LAITETTA VERKKOVIRTAAN 

ENNEN KUIN OLET LISÄNNYT OZZY 

JUICE®-LIUOKSEN

5. Lisää aluksi varovasti ±95 litraa OzzyJuice®-liuosta 

SmartWasher®-laitteeseen kaatamalla sitä hitaasti 

suoraan altaaseen.

6. Kytke laite sähköpistorasiaan (220 V AC, 

vikavirtasuojakytkimellä varustettu).

7. SmartWasher® lämpenee noin neljässä tunnissa 

valittuun optimaaliseen lämpötilaan, joka on 

40 °C (±1°) tai 46 °C (±1°). Lämpötila säilyy 

samana niin kauan kuin SmartWasher® on 

kytkettynä verkkovirtaan ja täynnä OzzyJuice®-

liuosta. Jos liuoksen lisäämistarpeesta kertova 

Add Fluid -merkkivalo syttyy, lämmitin sammuu 

automaattisesti.

32981 Muovikori

33047
Valepohja

32950
Monikerroksinen
OzzyMat FL-4

33076
Suodattimen tukiritilä

33075
Viemärisiivilä, 3 1/2", 
ruostumaton teräs
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ALTAAN KAAVIO SW-37

ETUNÄKYMÄ

TAKANÄKYMÄ

33092
Kulmaliitin 1/2" Fx 1/2" F, PVC 40 musta

32981 
Muovikori

33047
Valepohja 

32950
Monikerroksinen OzzyMat FL-4

33076
Suodattimen tukiritilä

33090
1/2" palloventtiili, harmaa 
PVC-kierrerunko, sininen kahva

33070
SuperSink-suutinkokoonpano

33057
1/2" NPT-liitin – harmaa

33090
1/2" palloventtiili, har-
maa PVC-kierrerunko, 
sininen kahva

33069
Taivutettu harjakokoonpa-
no ja 120 cm:n letku
tai
32678-AA
Vain taivutettu harja

33075
Viemärisiivilä, 3 1/2", ruostumaton 
teräs

33087
Tarrahihna

33077-AB
37-mallin altaan aukon kansi

33077-AA
Pikaliitettävä 1/2" uroslet-
kuliitin
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

POHJAOSAN KAAVIO SW-37

ETUNÄKYMÄ

SIVUNÄKYMÄ

ETU- JA SIVUNÄKYMÄ 
Ohjauskokoonpano 

mallille 37
33058 Ohjauskokoonpano 

mallille 37, 220 V
(osat: läpivientirakenne, 

tukikehikko, 
ohjausrasiakokoonpano, 

lämmitinkokoonpano, anturi, 
pumppukokoonpano ja letkut)

33060-AA
Ohjausrasiakokoonpano
(osat: ohjausrasia, kytkin ja 
suojatiiviste, sulake ja vedon-
poistoliitin)

33063
Pumppukokoonpano mallille 37, 220 V
(osat: pumppu, liitäntä, nestetiiviit 
liittimet, suora putki)

Letku

Pumppu

LämmitinAnturi

Pumppu

Lämmitin Ohjausrasia

Virtajohto

33050-AA
Lämmitinkokoonpano mallille 37, 220 V
(osat: lämmitin, vedonpoistoliittimet 
ja o-renkaat)

33063
Pumppukokoonpano mallille 37, 220 V
(osat: pumppu, liitäntä, nestetiiviit 
liittimet, suora putki)

33050-AA
Lämmitinkokoonpano mallille 37, 220 V
(lämmitin, vedonpoistoliittimet ja 
o-renkaat)

33048
Anturi mallille 37

1751645
Siirtoalusta

33050-AF Ylivuotokokoonpano – 37

1005091 Pikasokat

32993-CF
Lämmittimen 
sulake 6,3 A

32993-CH
Pumpun sulake 
1 A
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33048
Anturi mallille 37

33060
Ohjausrasiakokoonpano mallille 37

OSAT: ohjausrasia, kytkin ja suojatiiviste, 
sulake ja vedonpoistoliitin

33063
Pumppukokoonpano 220 V mallille 37

OSAT: pumppu, liittimet ja letkut

33050-AA
Lämmitinkokoonpano mallille 37, 220 V

OSAT: lämmitin, vedonpoistoliittimet ja o-renkaat

33058
Ohjauskokoonpano mallille 37, 220 V
OSAT: Läpivientirakenne, tukikehikko, 

ohjausrasiakokoonpano, virtajohto, lämmitinkokoonpano, 
anturi, pumppukokoonpano ja letku

VARAOSAT
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7.2. Sähköisten osien asennus ja 
valmistelu

• SmartWasher®-laitteen saa kytkeä vain 

vaihtovirtasähköverkkoon. Tyyppikilvessä ilmoitetun 

jännitteen täytyy vastata sähkövirran lähteen jännitettä 

(220 V AC / 50-60 Hz).

• Laitteen saa kytkeä vain sellaiseen sähköliitäntään, 

joka on pätevän sähköasentajan standardin IEC 60364 

mukaisesti asentama.

• Vain pätevä sähköasentaja saa avata sähköisten 

komponenttien kotelot.

• Laite on erittäin tärkeää kytkeä virtalähteeseen 

sen omalla pistokkeella. Pistoke toimii laitteen 

irtikytkentävälineenä päävirtalähteestä. Älä tee 

johtoon missään tapauksessa mitään muutoksia. Jos 

johto vahingoittuu, älä korjaa sitä, vaan hanki sen 

tilalle uusi johto.

• Tarkista virtajohto ja pistoke vaurioiden varalta 

jokaisella käyttökerralla. Jos virtajohto on 

vahingoittunut, hanki korvaava johto välittömästi 

paikalliselta CRC-jälleenmyyjältä tai pätevältä 

sähköasentajalta vaaratilanteiden välttämiseksi.

• Laite tulee asentaa normaalin, vikavirtasuojakytkimellä 

varustetun sähköpistorasian (220 V AC) läheisyyteen, 

jotta se on helppo kytkeä verkkovirtaan. 

SmartWasher®-laitteen tulisi olla ainoa samaan 

virtapiiriin kytketty laite. Virtapiirin tulee olla 30 

mA:n differentiaalikytkimellä suojattu. 

• Jatkojohdon käyttäminen on sallittua. Jos jatkojohtoa 

käytetään, on varmistettava, että johto ei vahingoitu 

esimerkiksi yli ajamisen, puristumisen tai raahautumisen 

vuoksi. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä, teräviltä 

reunoilta jne.

• Jatkojohdon paksuuden on vastattava virtapiirin 

virtatasoa, ja johdon on oltava roiskevedeltä suojattu. 

Liitäntäkohta ei saa olla vesilätäkössä.

• Käytä valmistajan määrittämää virtajohtoa. Sama 

pätee myös virtajohtoa uuteen vaihdettaessa. Katso 

tyyppitiedot tämän käyttöoppaan luvusta 7.1.

• Jos virtajohdon tai jatkojohdon liitännät uusitaan, 

niiden roiskesuojaus ja liitännän mekaaninen tiiviys 

on tarkistettava. Katso liitännän arvot tyyppikilvestä 

/ teknisistä tiedoista.

• Älä koskaan kosketa virtapistoketta märin käsin.
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8. Käyttötarkoitus ja sovellusalat 

• Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet 

ohjeistuksen laitteen käyttöön tai joilla on todistettava 

pätevyys ja asiantuntemus laitteen käyttöön tai joiden 

tehtäväksi laitteen käyttö on nimenomaan annettu. 

• Alle 18-vuotiaat ja henkilökunta, jolle ei ole annettu 

asianmukaista koulutusta laitteen käyttöön, eivät saa 

käyttää sitä.

• SmartWasher® ja sen työkalut on tarkastettava ennen 

käyttöä, jotta laite on varmasti toimintakuntoinen ja 

turvallinen käyttää. Muuten laitetta ei pidä käyttää.

• Käyttäjän on käytettävä laitetta oikein. Laite on 

tarkoitettu osien manuaaliseen puhdistukseen 

metallintyöstötehtaissa ja tehtaiden ylläpitotoimissa.

• Jotta laite toimisi oikein, siinä on käytettävä siihen 

kuuluvia rasvanpoistoliuoksia (OzzyJuice®) ja niihin 

liittyviä mikrobisuodattimia (OzzyMat®).

• Muiden rasvanpoistoliuosten käyttö voi haitata rasvan 

ja öljyisen lian biohajoamista tai estää sen.

• Älä käytä muita rasvanpoistoliuoksia, kuten liuottimia 

tai tulenarkoja tai räjähdysalttiita nesteitä.

• Laite on asennettava vakaalle vaakatasoiselle alustalle, 

johon nesteet eivät imeydy.

• Laitetta ei ole tarkoitettu vanhan öljyn hävittämiseen. 

Jos laitteeseen pääsee suuria määriä öljyä, petrolia, 

bensiiniä, kerosiinia, moottoriöljyä, liuottimia, 

lakkabensiiniä, jäänestonesteitä tai vastaavia aineita, se 

voi haitata öljyn/rasvan biohajottamista, jota mikrobit 

tekevät normaaleissa toimintaolosuhteissa. 

• Laitetta ei saa käyttää vaarallisissa paikoissa (esim. 

räjähdyskelpoisessa ilmaseoksessa, suljetuissa 

ympäristöissä, jne.). Jos laitetta käytetään vaarallisissa 

paikoissa (esim. huoltoasemilla), on noudatettava 

asianmukaisia varotoimia.

• Käyttäjän on laitetta käyttäessään huomioitava 

ympäristön työolosuhteet ja muut lähistöllä 

työskentelevät henkilöt.

• Työskentelyalueen kaikkien sähköä johtavien osien 

on oltava roiskevesiltä suojattuja.

• Älä puhdista 

 - asbestia tai muita terveydelle vaarallisia aineita 

sisältäviä materiaaleja

 - osia, jotka tulevat olemaan kosketuksissa 

elintarvikkeisiin

 - kehon osia

 - maalaustyökaluja.

• Käytä soveltuvia henkilökohtaisia suojavarusteita 

vesiroiskeilta suojautumiseen – erityisesti suojalaseja 

ja suojakäsineitä. 

• Jos rasvanpoistoliuosta joutuu silmiin, huuhtele silmät 

huolellisesti vedellä. Ota yhteys lääkäriin välittömästi, 

jos rasvanpoistoliuosta on nielty.

• SmartWasher®-altaan täytyy olla vakaa alusta 

pestäville osille. Sen enimmäiskantavuus on ilmoitettu 

tämän käyttöoppaan luvussa 4.

• Malleissa SW23 ja SW37 kääntyvät pyörät on lukittava 

paikoilleen ennen käyttöä.
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9. Käyttö 

9.1. Aloitus

• Pura SmartWasher® pakkauksesta.

• Asenna laite käyttöoppaan luvussa 7.1 kuvatulla tavalla.

• Irrota kori ja OzzyMat®.

• Mallista riippuen lisää varovasti ±60 tai ±95 litraa 

OzzyJuice®-liuosta SmartWasher®-pesulaitteeseen 

kaatamalla liuos hitaasti suoraan altaaseen.

• Kytke SmartWasher® verkkovirtapistorasiaan (220 

V AC).

• Liuoksen lisäystarpeesta kertovan Add Fluid 

-merkkivalon ei pitäisi palaa, jos OzzyJuice®-liuosta 

on lisätty riittävästi.

• Huomaa, että lämmitin ei toimi, jos Add Fluid 

-merkkivalo palaa.

• SmartWasher®-laite tulee pitää kytkettynä 

verkkovirtaan 24 tuntia päivässä ja 7 päivää viikossa, 

jotta sen lämpötila säilyy optimaalisena.

• Riippuen siitä, mitä OzzyJuice®-liuosta 

SmartWasher®-laitteesi mukana on toimitettu, 

termostaatti on asetettu jo tehtaalla pitämään liuoksen 

lämpötila 40 °C:n ja 46 °C:n välillä (±1 °C). Tämä 

lämpötila luo optimaaliset olosuhteet Ozzy-mikrobien 

tehokkaalle puhdistustoiminnalle.

 - Jos liuoksen lämpötila vaikuttaa kohtuullisen 

lämmitysajan jälkeen liian korkealta tai 

matalalta, katso neuvoa käyttöoppaan luvun 11 

vianmääritysosasta.

 - SmartWasher® käyttää erityisesti kehitettyä 

liuosta, jonka nimi on OzzyJuice®. Se on 

rasvanpoistoliuos, jossa yhdistyvät erinomaiset 

puhdistusominaisuudet, turvallisuus ja Ozzy-

mikrobien ravinto. OzzyJuice®-liuos toimitetaan 

käyttövalmiissa 20 litran säiliöissä.

 - Jos lämpötila laskee suositellun minimilämpötilan 

alle, järjestelmä jatkaa edelleen puhdistamista, 

mutta Ozzy-mikrobiyhdyskunnan hiilivetyjen 

remediaatioprosessi hidastuu. Mikrobit eivät silti 

kuole. Ozzy-yhdyskunta aktivoituu uudelleen, 

kun liuoksen lämpötila saavuttaa edellä mainitun 

ihanteellisen lämpötila-alueen.

9.2. Käyttö

• Lämmitin ei toimi, jos liuostaso on liian alhainen. 

Nosta allasta ja tarkista liuostaso. 

• Liuoksen määrän tarkkailun ja ylläpidon helpottamiseksi 

SmartWasher®-laitteessa on Add Fluid -merkkivalo, 

joka ilmoittaa, kun liuosta täytyy lisätä. Kun Add Fluid 

-merkkivalo syttyy lämmittimessä, laite (ja lämmitin) 

sammuu automaattisesti, kunnes OzzyJuice®-liuosta 

lisätään. 

• OzzyJuice®-liuoksen lisääminen: Irrota valepohja 

ja OzzyMat® ja kaada hitaasti kokonainen säiliö 

(20 litraa) liuosta suoraan SmartWasher®-laitteen 

altaaseen. Add Fluid -merkkivalon pitäisi sammua, 

kun olet lisännyt liuosta.

• Add Fluid -merkkivalo sammuu ja lämmitin kytkeytyy 

automaattisesti uudelleen käyntiin. 

• Aseta puhdistettavat osat laitteen huuhtelualustalle. 

Sen enimmäiskantavuus on ilmoitettu tämän 

käyttöoppaan luvun 4 teknisissä tiedoissa.

• Käynnistä pumppu.

• Avaa käytettävän puhdistustyökalun sulkuventtiili.
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9.3. Sammuttaminen

• Kun osat on puhdistettu, sammuta pumppu. Jos 

jätät pumpun sammuttamatta, rasvanpoistoliuosta 

(OzzyJuice®) kuluu turhaan haihtumisen kautta.

Huomautukset: 

• Pumppu sammuu automaattisesti 10 minuutin 

kuluttua. Jos haluat käynnistää sen uudelleen, kytke 

se OFF-painikeella hetkeksi pois päältä ja käynnistä 

uudelleen ON-painiketta painamalla.

• Sammuta pumppu sähkökatkon sattuessa. Jos pumppu 

jää päälle sähkökatkon ajaksi, se käynnistyy uudelleen 

heti, kun sähkönjakelu palautuu normaaliksi. 

• Jos sähkökatko jatkuu pitkään, rasvanpoistoliuokseen 

täytyy lisätä uusia mikrobeja. Vaihda suodatin 

(OzzyMat®).

• Mikrobien toiminnan tehostamiseen SmartWasher®-

järjestelmässä voi käyttää mikrobien tehostusainetta 

(OzzyBooster®). Se lisää Ozzy®-mikrobien tiheyttä 

OzzyJuice®-liuoksessa.

• Jos sähkökatko jatkuu useita viikkoja, lisää 

SmartWasher®-laitteeseen säiliöllinen OzzyBooster®-

tehostusainetta.
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10. Huolto ja korjaus 

10.1. Huolto- ja korjaustoimenpiteet

• Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta 

ennen kuin puhdistat sen tai teet huolto- ja/tai 

korjaustoimenpiteitä.

• Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita 

(suojalasit, suojakäsineet, jne.).

• Varmista, että työtilassa on sopiva ja riittävä valaistus 

ennen huolto- ja korjaustoimien aloittamista.

• Korjaus- ja huoltotöitä saa tehdä vain tehtävään 

koulutettu henkilökunta, joka tuntee laitteiston 

ja siihen liittyvät turvamääräykset (ota yhteyttä 

paikalliseen CRC-jälleenmyyjään).

• Käytä vain CRC Industries Europen hyväksymiä 

lisävarusteita ja varaosia. Vain alkuperäisten 

lisävarusteiden ja varaosien käyttäminen takaa 

laitteen turvallisen ja ongelmattoman käytön koko sen 

elinkaaren ajan. (Katso viitteet tämän käyttöoppaan 

luvussa 7.1.)

• Kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien siirrettävien 

laitteiden turvallisuus on ehkä tarkastettava 

kansallisten määräysten mukaisesti.

10.2. Huoltoaikataulu
10.2.1. Päivittäin

 - Tarkista laite yleisesti vaurioiden ja kulumisen 

varalta. Jos vikaa löytyy, katso luku 10.1.

 - Pidä Add Fluid -valoa silmällä. Jos merkkivalo 

palaa, lisää laitteeseen OzzyJuice®-

rasvanpoistoliuosta.

 - Pidä laite yleisesti puhtaana.

10.2.2. Viikoittain

OzzyMat® FL-4 -suodattimen huolto

 - Tarkista, ettei pumppu ole käynnissä.

 - Irrota altaan valepohja.

 - Kuori OzzyMat®-suodattimesta päällimmäinen 

kerros ja purista ylimääräinen neste pois 

kiertämällä. Hävitä poistamasi kerros 

paikallisten säädösten mukaisesti.

 - Aseta valepohja takaisin paikalleen.
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10.2.3. Kuukausittain

OzzyMat® suodattaa jopa 50 mikronin kokoiset 

likahiukkaset. Se toimii tehokkaasti silloinkin, kun se 

näyttää likaiselta. Lopulta se täyttyy kuitenkin niin, ettei 

neste enää pääse siitä läpi, ja silloin se täytyy vaihtaa. 

Monikerroksisesta OzzyMat® FL-4 -suodattimesta on 

mahdollista kuoria kerroksia pois suodattimen vaihtojen 

välillä.

OzzyMat® täytyy huoltaa tai vaihtaa kerran 

kuussa, jotta OzzyJuice® säilyisi tehokkaana 

ja toimisi oikein.

OzzyMat® FL-4 -suodattimen vaihto

 - Tarkista, ettei pumppu ole käynnissä.

 - Irrota altaan valepohja.

 - Poista käytetyn OzzyMat®-suodattimen 

viimeinen kerros ja aseta se suodattimen 

tukiritilän sivuun.

 - Ota uusi OzzyMat® suojapakkauksesta, taittele 

se auki ja aseta se suodattimen tukiritilän päälle 

– valkoinen puoli ylöspäin.

Purista ylimääräinen neste kiertämällä vanhasta 

suodattimesta uuteen OzzyMat®-suodattimeen. Käytetty 

OzzyMat® on tärkeää kiertää kuivaksi ennen hävittämistä.

Pane käytetty OzzyMat® uuden suodattimen 

suojapakkaukseen.

Aseta valepohja takaisin paikalleen.

Hävitä käytetty OzzyMat® paikallisten säädösten 

mukaisesti.

10.2.4. Vuosittain

Suosittelemme, että laite huolletaan vähintään vuosittain. 

Tee alla kuvatut vuosihuollon toimenpiteet:

 - Pumppaa liuos laitteesta sopivaan säiliöön, kunnes 

laite on tyhjä.

 - Irrota SmartWasher® verkkovirrasta. 

 - Ota lukitussokat irti vasta, kun olet ottamassa 

allasta irti.

 - Irrota allas pohjaosasta, tutki laite ja poista sen 

pohjalle mahdollisesti kertynyt liete.

 - Puhdista mahdolliset roskat pohjaosasta vedellä.

 - Tarkasta letkujen, liitinten ym. kunto 

silmämääräisesti. 

 - Jos kaikki näyttää olevan kunnossa, kiinnitä allas 

paikalleen, kaada tarvittava määrä OzzyJuice®-

liuosta SmartWasher®-laitteeseen ja asenna 

valepohja OzzyMat®-suodattimineen takaisin 

paikalleen. 

 - Varmista, että komponentit, kuten letkut, eivät 

joudu laitteen kokoamisen aikana kosketuksiin 

lämmityselementin kanssa.

 - Älä unohda työntää lukitussokkia takaisin 

paikalleen.

 - Jos SmartWasher®-laitteesi on jäänyt huoltamatta, 

voit silti ehkä vielä pelastaa liuoksen.

 - Lisää OzzyBooster®-tehostusainetta lisätäksesi 

liuokseen uusia mikrobeja sen toimintakyvyn 

palauttamiseksi. 

 - Jos liuos haisee tai sen väri on muuttunut, ota 

yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
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11. Vianmääritys

ONGELMA KORJAUSTOIMENPIDE

Liuos on 

kylmää

Jos SmartWasher-laitteessa ei ole tarpeeksi liuosta, lämmitin sammuu automaattisesti.

 - Tarkista, palaako Add Fluid -merkkivalo. Laitteessa pitäisi olla noin 28 cm liuosta, kun se 

on vähissä.

 - Jos Add Fluid -merkkivalo palaa, lisää laitteeseen kokonainen säiliö (20 litraa) OzzyJuice®-

liuosta. Merkkivalon pitäisi sammua.

 - Anna laitteen lämmetä kohtuullinen aika ja tarkista tilanne uudelleen.

Liuos on liian 

kuumaa

Jos liuos kuumenee liikaa ja sen lämpötila on yli 49 °C, irrota SmartWasher®-laitteen pistoke 

pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen CRC-jälleenmyyjään.

OzzyJuice®-

liuosta on 

läikkynyt

 - OzzyJuice® tekee lattiasta liukkaan. Ole varovainen, kun kävelet läikkyneessä liuoksessa tai 

sen lähellä. 

 - Voit imeyttää vahingossa läikkyneen uuden, käyttämättömän liuoksen imukykyiseen materiaaliin 

tai huuhdella sen lähimpään viemäriin. 

 - Jos läikkynyt OzzyJuice® oli käytettyä, läikkynyt liuos on hävitettävä paikallisten säädösten 

mukaisesti.

 - Jos liuoksen annetaan kuivua, se jättää lattiaan tahmean läiskän, joka kastuessaan muuttuu 

jälleen liukkaaksi.

Järjestelmään 

on syötetty 

liikaa öljyä

 - Irrota SmartWasher® pistorasiasta ja nosta allas irti pohjaosasta.

 - Kuori ylimääräinen öljy pois OzzyJuice®-liuoksen pinnasta tai aseta liuoksen päälle imukykyinen 

sieni, imeytä öljy siihen ja hävitä se paikallisten säädösten mukaisesti.

 - Äärimmäisissä tapauksissa voit joutua vaihtamaan SmartWasher®-laitteen kaiken OzzyJuice®-

liuoksen. Hävitä saastunut OzzyJuice® ja OzzyMat® paikallisten säädösten mukaisesti.

 - Jos vaihdat kaiken OzzyJuice®-liuoksen, huuhtele SmartWasher-laitteen pohjaosasta pois 

kaikki ylimääräinen öljy ja lika.

 - Kun laite on puhdistettu, aseta allas takaisin paikalleen (ilman valepohjaa ja OzzyMat®-

suodatinta) ja lisää 60 tai 95 litraa uutta OzzyJuice®-liuosta (SmartWasher®-laitteen tyypin 

mukaan). 

 - Aseta valepohja ja uusi OzzyMat® paikalleen.
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ONGELMA KORJAUSTOIMENPIDE

Liuos kuluu liian 

nopeasti

Normaalissa käytössä OzzyJuice®-liuosta täytyy yleensä lisätä 20 litran säiliö suunnilleen 6–8 

viikon välein. Normaalilla käytöllä tarkoitetaan sitä, että laitteella on useita käyttäjiä 10-tuntisen 

päivän aikana tavallisessa huolto-, korjaus- ja työtilassa tai useita käyttäjiä usean työpisteen 

huoltoliikkeessä. 

a) Tarkista liuoksen lämpötila. Jos lämpötila on yli 49 °C, anturi ei toimi kunnolla. Yli 49 °C:n 

lämpötilat lisäävät haihtumista.

b) Tutki tarkasti altaan ja pohjaosan liitoskohtaa. Onko siinä rakoja? Onko pohjaosa kaarella? 

Onko allas vääntynyt? SmartWasher on umpinainen järjestelmä. Jos siinä on rakoja, sen 

sisään voi päästä ilmaa ja tiivistynyt kosteus pääsee ulos.

Vuotaako SmartWasher®? Missä vuotokohta on? 

Varmista, että liuos virtaa suuttimesta ja harjasta altaaseen. 

Vuotaako liuosta pohjaosan rungosta? 

Pohjaosa on vaihdettava.

Jos ongelma ei ole mikään edellisistä, vika ei ole itse SmartWasher®-laitteessa. 

Varmista, että sinä ja työtoverisi tiedätte, että tietyt käytännöt voivat johtaa OzzyJuice®-

liuoksen liialliseen kulutukseen.

Vain vähän 

tai ei lainkaan 

liuosta 

harjasta/

suuttimesta

Varmista, että suuttimen ja harjan juuressa olevat venttiilit ovat auki.

Jos tarvitset voimakkaamman virtauksen jommastakummasta, käännä käyttämättä olevan 

työkalun venttiili suljettuun asentoon.

Letkut pumpusta suuttimeen ja harjaan voivat olla tukossa, puristuksissa tai irti. Tarkista letkut 

pumpun ja suuttimen välillä varmistaaksesi, että ne ovat kunnossa.

Tarkista, ettei SmartWasher®-laitteen liuos ole vähissä.

Letkuliitäntöjen pitää olla tukevasti kiinni eivätkä ne saa vuotaa.

Pumpulla on toimitettaessa yhden vuoden tehdastakuu. Jos pumppu on viallinen, ota yhteyttä 

paikalliseen CRC-jälleenmyyjään tilataksesi takuun puitteissa korvaavan tuotteen (jos 

sovellettavissa). Pidä SmartWasher®-laitteen sarjanumero käsillä, kun soitat jälleenmyyjälle.



page 273 of 640

BIOREMEDIATING parts washing system
SmartWasher®

KÄYTTÖOPAS

ALKUPERÄISET OHJEET

12. Ympäristönäkökohdat

Tarkista paikalliset säädökset. Voit ehkä hävittää käytetyn OzzyMat™-suodattimen kiinteänä jätteenä tai muiden 

imeytysalustojen joukossa.

 - SmartWasher®-laitteen pakkausmateriaalit voi kierrättää. Älä heitä niitä 

kotitalousjätteisiin, vaan vie ne kierrätykseen. 

 - Öljy, dieselöljy, bensiini jne. on hävitettävä kansallisten säädösten mukaisesti 

ympäristöystävällisellä tavalla.

 - Mineraaliöljyä sisältävää jätevettä ei saa laskea maahan, veteen tai viemärijärjestelmään.

 - Suodattimet ja rasvanpoistoliuokset on hävitettävä kansallisten säädösten mukaisesti 

ympäristöystävällisellä tavalla.

 -

 - Laite ja sen osat sisältävät arvokkaita materiaaleja, jotka on mahdollista kierrättää. 

Siksi niitä ei pidä jättää ympäristöön, vaan ne tulee viedä asianmukaiseen 

keräyspisteeseen kierrätystä varten.

Suodattimia ja rasvanpoistoliuoksia koskevat seuraavat Euroopan komission jätekoodit:

OzzyMat® 130899 – Öljyjäte

OzzyJuice® SW-1

OzzyJuice® SW-X1

OzzyJuice® SW3-3

OzzyJuice® SW6-3

070601 – Vesipitoiset pesunesteet 

rasvanpoistoliuosten käytöstä johtuen
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13. Usein kysytyt kysymykset

Mitä on BIOREMEDIAATIO?

Bioremediaatio tarkoittaa biologisten keinojen, kuten 

mikrobien tai kasvien, käyttämistä vaarallisten aineiden 

tai epäpuhtauksien hajottamiseen tai neutralointiin, 

ja siten vaarallisten kemikaalien poistamiseen 

ympäristöstä. Bioremediaatio on yksi Yhdysvaltain 

ympäristönsuojeluviraston (EPA) innovatiivisista 

teknologioista.

Miten bioremediaatio eroaa biohajoamisesta?

BIOREMEDIAATIO tarkoittaa luonnollisten biologisten 

keinojen, kuten mikrobien tai kasvien, käyttöä 

vaarallisten aineiden tai epäpuhtauksien hajottamiseen 

tai neutralointiin. ESIMERKKI: SmartWasher®-laitteessa 

luonnolliset, biologiset tekijät eli Ozzy-mikrobit, 

hajottavat haitallisia hiilipohjaisia aineita (rasva ja öljy) 

ja muuntavat ne harmittomaksi hiilidioksidiksi ja vedeksi. 

BIOHAJOAVA tarkoittaa sitä, että jokin aine tai seos 

hajoaa tai se voidaan biologisesti hajottaa pienemmiksi 

yhdisteiksi.

Kuka ja mikä on Ozzy® ?

Ozzy on nimi, jonka annoimme SmartWasher-järjestelmän 

sekoitukselle ei-patogeenisia (ihmiselle vaarattomia) 

mikrobeja. Mikrobimme, eli Ozzy kavereineen, syövät 

SmartWasher®-laitteessa potentiaalisesti haitallisia 

hiilivetyjätteitä ja muuntavat nämä jätteet hyvin pieniksi 

määriksi hiilidioksidia ja vettä. Saman tyyppisiä mikrobeja 

on käytetty jo vuosia erilaisiin bioremediaatiotarkoituksiin 

muun muassa öljyvuoto-onnettomuuksissa, kuten 

Meksikonlahdella vuonna 2010 ja Exxon Valdezin 

onnettomuudessa vuonna 1989.

Mitä tapahtuu rasvalle, öljylle ja muille 

epäpuhtauksille SmartWasher-laitteessa?

Rasva, öljy ja muut haitalliset aineet muunnetaan 

SmartWasher®-laitteessa bioremediaation avulla 

harmittomiksi, vaarattomiksi sivutuotteiksi, kuten 

hiilidioksidi ja vesi. Kiinteä aines, kuten hiekka, sora, 

maa-aines ja maalihilse, jää OzzyMat®-suodattimeen, 

josta sen voi hävittää asianmukaisesti.

Kuinka hyvin OzzyJuice puhdistaa?

OzzyJuice® on erittäin tehokasta ja puhdistaa äärimmäisen 

hyvin. OzzyJuice® on pinta-aktiivinen aine, joka rikkoo 

rasvan ja osan välisen pintajännityksen liuottamisen sijaan. 

Näin rasva irtoaa osista jättäen jälkeensä puhtaan pinnan. 

Huomaa, että vaikka OzzyJuice® puhdistaa eri keinoin 

kuin vaaralliset liuottimet tai lakkabensiini, se puhdistaa 

aivan yhtä hyvin.

Puhdistaako OzzyJuice kaasuttimia, 

vaihteistoja, alumiinia, jarruja ja kaikkea 

muutakin korjaamollani?

KYLLÄ. OzzyJuice® toimii näihinkin osiin, eikä 

se vahingoita puhdistettaviin osiin mahdollisesti 

kiinnitettyjä ei-metallisia komponentteja, kuten kumi- 

tai muoviliittimiä. Kuten kaikissa osienpesulaitteissa, 

toiset osat puhdistuvat eri nopeudella kuin toiset, 

likaisuusasteesta ja lian tyypistä riippuen.
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Kuinka usein liuosta (OzzyJuice®) täytyy vaihtaa?

Jos vaihdat OzzyMat®-suodattimen vähintään kerran 

kuussa, tavallisessa käytössä olevaan ja asianmukaisesti 

huollettuun järjestelmään ei pitäisi olla tarvetta vaihtaa 

OzzyJuice®-liuosta eikä käytettyä liuosta tarvitse hävittää. 

Tämä on yksi SmartWasher®-järjestelmän suurista 

eduista. Ozzy-mikrobit poistavat epäpuhtaudet liuoksesta 

bioremediaation kautta. Jäljelle jäävä OzzyJuice® on aina 

puhdasta, päivästä toiseen.

Miksi SmartWasher täytyy lämmittää?

Kaksi syytä: Ensinnäkin lämmitys takaa, että Ozzy-mikrobit 

syövät optimaalisesti eli liuos puhdistuu mahdollisimman 

nopeasti. Toiseksi, lämmin liuos yksinkertaisesti puhdistaa 

paremmin kuin kylmä. Lämpimän liuoksen lisäetuna sen 

läheisyydessä on mukava työskennellä, erityisesti talvella.

Miksei OzzyJuice vahingoita käsiäni kuten 

liuottimet?

OzzyJuice® on pH-neutraali, ei-syövyttävä, vesipohjainen 

liuos, joka ei kuivata tai ärsytä ihoa tai aiheuta sen 

halkeilua. Liuottimet ovat kaustisia ja irrottavat 

rasvasoluja ihosta, mikä voi aiheuttaa äärimmäistä 

kuivumista, punoitusta, rakkuloita ja muita iho-ongelmia.

Voinko käyttää OzzyJuice-liuosta muissa 

osienpesulaitteissa?

Emme suosittele OzzyJuice®-liuoksen käyttöä muissa 

osienpesulaitteissa. OzzyJuice® ja SmartWasher 

on kehitetty toimimaan yhdessä, ja kehityksessä on 

huomioitu eri tekijöitä, kuten määrätyt lämpötilat, 

vaahtoamisen kompensointi, jne. Kannattaa myös muistaa, 

että Ozzy-mikrobit ovat OzzyMat®-suodattimessa, ja jos 

OzzyJuice®-liuosta käytetään toisessa laitteessa, siellä ei 

ole liuosta puhdistavia Ozzy-mikrobeja.

Kuinka paljon öljyä SmartWasheriin voi 

kerralla syöttää?

Kuten muissakin osienpesulaitteissa, ylimääräinen rasva, 

öljy ja muut nesteet täytyy hävittää ennen osien pesua. 

SmartWasher pystyy kyllä hoitamaan suuret, hankalat 

ja likaiset työt, mutta sitä ei ole tarkoitettu jäteöljyn 

hävittämiseen, eikä sitä pidä siihen tarkoitukseen 

käyttää.

Voinko käyttää SmartWasherissa muita liuoksia?

SmartWasher-osienpesujärjestelmä on nimenomaan 

kehitetty toimimaan tehokkaasti kokonaisuutena, johon 

kuuluvat SmartWasher®, OzzyJuice® ja OzzyMat®. Muut 

liuokset voivat vahingoittaa laitetta tai tappaa Ozzy-

mikrobit, jolloin SmartWasher®-järjestelmän tarjoamat 

edut katoavat. Muiden liuosten käyttö SmartWasher®-

laitteessa mitätöi laitteen takuun.

Voiko SmartWasher® ylikuumentua, jos 

OzzyJuice® on vähissä?

EI. Lämmitin sammuu automaattisesti, kun Add Fluid 

-merkkivalo syttyy. Vaikka pumppu toimii edelleen, 

lämmitin ei käynnisty uudelleen ennen kuin laitteeseen 

on kaadettu kokonainen 20 litran säiliöllinen OzzyJuice®-

liuosta ja Add Fluid -merkkivalo on sammunut.
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Voiko SmartWasher-laitteeseen vain lisätä 

vettä nestetason korjaamiseksi?

EI. Veden lisääminen laimentaa OzzyJuice®-liuosta ja 

vaikuttaa erittäin haitallisesti sen tehokkuuteen.

Kuinka usein OzzyJuice®-liuosta pitää lisätä 

SmartWasher®-laitteeseen?

SmartWasher®-laitteessa on Add fluid -merkkivalo, joka 

syttyy, kun liuos on vähissä. Kun merkkivalo palaa, kaada 

laitteeseen 20 litran säiliö OzzyJuice®-liuosta, jotta liuosta 

on normaali määrä. Tavallisessa käytössä laitteeseen on 

lisättävä 20 litran säiliö OzzyJuice®-liuosta keskimäärin 

noin 6–8 viikon välein.

Kuinka nopeasti Ozzy pystyy hajottamaan 

öljyn ja rasvan?

Kun mikrobit ovat aktivoituneet, Ozzy kavereineen 

syö kaiken aikaa. Jos järjestelmä toimii optimaalisesti 

(OzzyJuice®-liuoksen lämpötila on 40–46°C ja 

OzzyMat® vaihdetaan säännöllisesti vähintään 30 päivän 

välein), hiilivetyjen remediaationopeus voi olla lähes 

80 % seitsemän päivän jaksolla. Toiminnassa olevien 

SmartWasher®-järjestelmien käytetystä OzzyJuice®-

liuoksesta otetut näytteet sisältävät analyysien mukaan 

tasaisesti öljyä ja rasvaa noin 1 400 miljoonasosaa. 

VERTAILUN VUOKSI: käytetyt, bioremediaatiota 

käyttämättömät vesipitoiset puhdistusliuokset voivat 

sisältää yli 20 000 miljoonasosaa öljyä ja rasvaa.

Voiko mikään tappaa Ozzyn?

KYLLÄ. Kaikki mikrobeja tappamaan kehitetyt 

biosidit, kuten valkaisuaine ja Lysol™, tappavat Ozzyn. 

Kemikaalit, jotka tappavat eliöitä, kuten jotkin vahvat 

tuhoeläinmyrkyt ja rotanmyrkky, voivat olla haitallisia 

Ozzylle.

Kuinka usein, kuinka paljon ja milloin liuosta 

lisätään? 

Täysi säiliö OzzyJuice®-liuosta lisätään heti, kun Add 

Fluid -merkkivalo syttyy. Järjestelmä on suunniteltu 

varoittamaan käyttäjää heti, kun liuosta pitäisi lisätä. 

Muista, että valo palaa niin kauan kuin liuostaso on 

alhainen, ja liuosta on lisättävä, jotta laite toimii kunnolla. 

Jos Add Fluid -merkkivalo palaa, puhdistusliuoksen 

lämmitin sammuu.  

Kuinka monta tuntia päivässä pumppu on 

käynnissä? 

Mitä kauemmin pumppu käy, sitä enemmän tapahtuu 

haihtumista. Älä koskaan jätä pumppua käyntiin, kun 

SmartWasher® ei ole käytössä.

Kuinka usein OzzyMat® täytyy vaihtaa?

Vähintään kerran kuussa. Tämä yksinkertainen toimenpide 

varmistaa kolme asiaa: Ensinnäkin, se pitää suodattimeen 

jääneiden epäpuhtauksien määrän kohtuullisena. Toiseksi, 

Ozzy-mikrobit tulevat SmartWasher-järjestelmään 

OzzyMat®-suodattimen kautta. Aina, kun OzzyMat® 

vaihdetaan, olemassa olevaan mikrobiyhdyskuntaan tulee 

uusia Ozzy-mikrobeja, ja järjestelmä pystyy jatkamaan 

optimaalista toimintaa. Kolmanneksi, OzzyMat®-

suodattimen vaihtaminen estää lietteen kertymistä laitteen 

pohjalle. Jos OzzyMat®-suodatinta ei vaihdeta säännöllisesti 

ja se pääsee tukkeutumaan, suurikokoiset epäpuhtaudet 

voivat vuotaa säiliöön altaan ylivuotoaukkojen kautta, 

mikä saattaa johtaa lietteen kertymiseen.
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Miten OzzyMat® hävitetään?

Useilla alueilla OzzyMat® on mahdollista hävittää tiiviisti, 

huuhtoutumista estävästi pakattuna kiinteiden jätteiden 

joukossa. Se on kuitenkin aina hävitettävä kansallisten 

säädösten mukaisesti. 

Mitä on tehtävissä, jos OzzyMat® tukkeutuu 

nopeasti rasvasta?

OzzyMat® FL-4 -suodattimessa on neljä kerrosta, jotka 

on tarkoitus kuoria pois viikoittain tukkeutumisen 

estämiseksi. Jos käytät FL-4-mallin OzzyMat®-suodatinta, 

muista kuoria kerrokset pois viikoittain. Vaihda koko 

OzzyMat® neljännellä viikolla TAI kerran kuussa. Muista 

myös poistaa ylimääräinen rasva, lika ja roskat likaisista 

osista ennen pesua.

Voiko OzzyMat® tukkeutua ja aiheuttaa 

liuoksen kerääntymisen altaaseen?

Jos liuos kerääntyy altaaseen eikä poistu kunnolla 

OzzyMat®-suodattimen kautta, haihtuminen lisääntyy ja 

liuoksen lisäyksen merkkivalo saattaa syttyä liian aikaisin, 

koska liuos on altaassa eikä pohjaosassa.

Kuinka monta käyttäjää ja päivittäistä 

käyttötuntia SmartWasher®-laitteella on? 

Tämä auttaa arvioimaan, onko liuoksen kulutus suuri, 

normaali vai vähäinen. Jos käyttö on runsasta, myös 

liuoksen kulutus kasvaa.

Milloin huomasit muutoksen kulutuksessa? 

Jos liuoksen kulutus on ollut normaalia jonkin aikaa 

ja määrä on kasvanut vasta äskettäin, tarkista, onko 

mikään muuttunut viime aikoina (uusia työntekijöitä, lisää 

työntekijöitä, enemmän puhdistettavia osia, pidemmät 

käyttöajat, jne.).

Puristavatko käyttäjät ylimääräisen 

liuoksen OzzyMat®-suodattimesta altaaseen 

vaihdettuaan laitteeseen uuden OzzyMat®-

suodattimen?

Kun poistat vanhan OzzyMat®-suodattimen laitteesta, 

purista siitä ylimääräinen neste pois.

Mitä jos liuoksen väri muuttuu tai se alkaa 

haista?

OzzyJuice® saattaa tummentua puhdistettavien osien 

öljyjen ja rasvojen sisältämistä väriaineista. Väri ei vaikuta 

sen puhdistustehoon. Jos liuos alkaa haista voimakkaasti, 

se saattaa olla saastunutta, ja tällöin tulee ottaa yhteyttä 

CRC:n jälleenmyyjään.
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14. Vastuuvapauslauseke ja takuu

14.1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

SmartWasher® on suunniteltu yksinomaan öljyn ja rasvan 

poistamiseen autoalan ja teollisuuden osista ja jäämien 

remediaatioon. Järjestelmän käyttö muihin tarkoituksiin, 

kuten jäteöljyn hävittämiseen, ei ole suositeltavaa ja 

saattaa vahingoittaa järjestelmää.

CRC Industries Europe ei vastaa vahingoista, jotka 

aiheutuvat järjestelmän väärästä, epäasianmukaisesta 

tai luvattomasta käytöstä.

Lisäksi, vaikka CRC Industries Europe on analysoinut 

runsaasti käytettyjä OzzyMat®-suodattimia ja liuoksia ja 

todennut ne vaarattomiksi, suosittelemme ehdottomasti 

tutustumaan paikallisiin vaarallisen jätteen hävittämistä 

ja käsittelyä koskeviin säädöksiin ennen käytettyjen CRC 

Industries Europen tuotteiden hävittämistä ja käsittelyä.

CRC Industries Europella ei ole mitään vastuuta tai 

korvausvelvollisuutta tapauksissa, joissa käyttäjät eivät 

noudata paikallisia säädöksiä.

14.2. TAKUU

SmartWasher on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. 

Kaikilla SmartWasherin osilla on yhden (1) vuoden takuu 

lukuun ottamatta osia, joiden kuluminen on normaalia 

(harja, suodattimet, letkut, jne.) sekä osia, jotka ovat 

saattaneet vahingoittua väärän käytön, laiminlyönnin, 

onnettomuuden tai tämän oppaan kirjallisten huolto-

ohjeiden noudattamatta jättämisen seurauksena. CRC 

Industries vaihtaa ilman jälleenmyyjälle (alkuperäiselle 

ostajalle) aiheutuvia kuluja kaikki osat, joissa on havaittu 

materiaalivirheitä, kun nämä osat palautetaan Belgiassa 

Zelessä sijaitsevaan Euroopan jakelukeskukseemme. 

Alkuperäinen ostaja maksaa toimituskulut. 

Takuun voimassaoloaika alkaa SmartWasher-laitteen 

jälleenmyyjän laskun päiväyksestä. Jos takuun perusteella 

esitetään vaateita, alkuperäinen lasku tai sen kopio 

vaaditaan ostotodistuksena. SmartWasher on suunniteltu 

käytettäväksi käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Kaikki 

SmartWasher-laitteeseen tehdyt muutokset tai muiden 

kuin CRC:n hyväksymien varaosien käyttäminen 

mitätöivät takuun. Lisäksi muiden kuin käyttöoppaassa 

määritettyjen kulutustarvikkeiden (OzzyJuice SW-1, 

SW-3, SW-6 ja SW-X1, kaikki myöhemmin hankitut 

SW-sarjan lisäliuokset ja suodattimet sekä OzzyMat 

FL-4) käyttäminen mitätöi takuun.

Valmistaja ei ole millään tavoin vastuussa vahingoista, 

jotka aiheutuvat siitä, että osienpesulaitetta käytetään 

muutoin kuin kyseisiä tuotteita koskevissa käyttöohjeissa, 

teknisissä tiedotteissa ja käyttöturvallisuustiedotteessa 

suositellulla tavalla. 

Kaikki muut takuut (ilmaistut tai oletetut), jotka koskevat 

laatua, kuntoa, kuvausta, esimerkkien mukaisuutta tai 

sopivuutta käyttötarkoitukseen (lain määräämä tai muu), 

paitsi tässä [käyttöoppaassa] erikseen määritetyt takuut, 

suljetaan pois siinä laajuudessa kuin se on sovellettavan 

lainsäädännön nojalla mahdollista. Valmistaja ei ole 

missään tapauksessa vastuussa seuraamuksellisista 

vahingoista. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä 

muutoksia tai parannuksia tuotteeseen ilman velvoitetta 

lisätä kyseiset ominaisuudet jo myytyihin tuotteisiin. 
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15. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (MD2006/42/EY)

Valmistaja:

CRC Industries, Inc.

8 Meca Way, Norcross

GA 30093 USA

CRC Industries, Inc., vakuuttaa, että alla kuvattu laite täyttää kaikki asiaan liittyvät, alla mainittujen EU-direktiivien 

mukaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset sekä suunnittelun että rakenteen osalta. Tämä ilmoitus ei päde enää, 

jos laitetta muokataan ilman ennakkohyväksyntäämme.

Tuote: SmartWasher® SW-23 / SW-25 / SW-28 / SW-37

Sarjanumero: (katso laitteen tietokilpi)

Asiaan liittyvät EU-direktiivit:

2006/42/EY – Konedirektiivi

2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi

2014/30/EU – EMC-direktiivi

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: EN12100:2010, IEC60335-1 (2012+A1:2014) 

Allekirjoittaja vakuuttaa, että määritetty laite on kehitetty, suunniteltu ja valmistettu edellä mainittujen EU-direktiivien 

vaatimusten mukaisesti CRC Industries, Inc., n yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitus: 

Päivämäärä: 24-AUG-2020

Allekirjoittajan asema: Sääntelyasioiden päällikkö
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16. Liitteet

Sähkökaavio 

Huom. OzzyJuice®-liuoksen käyttöturvallisuustiedotteet ovat vapaasti saatavilla CRC Industries BV:n verkkosivustosta. 

Jos et pysty noutamaan tiedotteita internetin kautta, voit pyytää paperikopion CRC:n paikalliselta jälleenmyyjältä.
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