
HOTO
              High Pressuer Washer 20V 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 



01 Przegląd produktu

Przed użyciem przeczytaj dokładnie  niniejszą instrukcję obsługi. 

Wielofunkcyjna dysza1

1

2 Zbiornik na detergenty

3 Przeźroczysty wąż wodny

4 Samozasysający �ltr wody

5 Zasilacz 20V

6 Przycisk zwalniający baterię

7 Złącze zaisilające

8 Złącze węża

9 Blokada
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02 Pierwsze użycie

2. Włóż pakiet baterii 20 V 
do uchwytu baterii w 
urządzeniu.

1. Podczas pracy należy nosić 
okulary ochronne, nauszniki, 
kombinezon ochronny i buty 
antypoślizgowe.

3. Podłącz szybkozłączkę węża wlotowego do złącza 
węża wlotowego.
Po podłączeniu włóż �ltr samozasysający do wody. 
Upewnij się, że �ltr jest całkowicie zanurzony w 
wodzie.

4. Podłącz wielofunkcyjną dyszę strumieniową do 
urządzenia.
Odblokuj blokadę bezpieczeństwa, pociągnij spust, 
aby włączyć urządzenie.

5. Podłączyć zbiornik na pianę do szybkozłączki 
urządzenia.
Pociągnij za spust, aby rozpylić piankę.
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03 Po użyciu

1.  Odłącz wilofunkcyjną dyszę  od myjki

Prosze używać oryginalnej ładowarki. 

2. Pociągnij szybkozłączkę węża.
Wyjmij �ltr samozasysający z wody.

3. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator i wyjmij akumulator.

4. Odłącz wodoodporną wtyczkę z otworu ładowania akumulatora 
i włóż ładowarkę do ładowania. Gdy świeci się czerwona lampka 
ładowania, oznacza to normalne ładowanie. Gdy czerwone światło 
zmieni kolor na zielony, oznacza to zakończenie ładowania.
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Dłuższa żywotność urządzenia04 Konserwacja

05 Specyfkacja Techniczna

1. Zdjąć siatkę �ltra na złączu węża wlotowego.
Odkręć �ltr samozasysający i wyjmij siatkę �ltra.

2. Opłucz siatki �ltrujące czystą wodą (zaleca się czyszczenie siatek �ltracyjnych co 3 / 5 użyć w zależności 
od lokalnego zaopatrzenia w wodę).

3. Proszę zwrócić uwagę na poziom naładowania baterii i ładować w czasie, gdy poziom naładowania 
baterii jest niski. Częsta utrata zasilania może prowadzić do stanu uśpienia akumulatora.

4

Name: HOTO 20V Cordless High Pressure Washer
Model: QWXCJ001
Typ Baterii: Lithium-ion battery pack
Napięcie:             20V
Moc: 200W
Ciśnienie wody: 24bar

Przepływ: 180 L/h
Tepreatury operacyjne: 0-40°C
Czas ładowania: 3-5h
Czas pracy ok. 20min
Waga: 2.25kg



05 Sposoby zastosowania
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06 Zasady bezpieczeństwa
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      UWAGA: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Niezastosowanie 
się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować 
porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. a) Nie demontuj, nie otwieraj, ani nie niszcz pakietu 

baterii.
b) Nie wystawiaj akumulatora na działanie ciepła lub 
ognia. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle 
słonecznym.
c) Nie zwieraj akumulatora. Nie przechowuj akumulato-
ra przypadkowo w pudełku lub szu�adzie, w której 
mogą się zwierać wzajemnie lub być zwarte przez inne 
metalowe przedmioty. Gdy akumulator nie jest 
włożony, trzymać z dala od innych metalowych 
przedmiotów, jak spinacze do papieru, monety, klucze, 
gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, 
które mogą spowodować zwarcie.
Zwarcie zacisków akumulatora razem może spowodo-
wać oparzenia lub pożar.
d) Nie wyjmuj akumulatora z jego oryginalne 
opakowanie do czasu użycia.
e) Nie narażaj akumulatora na działanie mechaniczne 
zaszokować.
f ) W przypadku wycieku baterii nie dopuścić płynu do 
kontaktu ze skórą, lub oczami. Jeśli kontakt został 
nawiązany, umyj dotknięty obszar z dużą ilością wody i 
zasięgnij porady lekarskiej.
g) Zwróć uwagę na znaki plus (+) i minus (–) z tyłu 
baterii i sprzętu, aby zapewnić prawidłowe użytkowa-
nie.
h) Nie używaj akumulatorów, które nie są przeznaczony 
do użytku ze sprzętem.
i) Przechowuj akumulator poza zasięgiem dzieci.
j) Natychmiast zasięgnij porady lekarza, jeśli komórka 
lub bateria została połknięta.
k) Zawsze kupuj akumulatory zalecane przez 
producenta sprzętu.
l) Akumulator należy utrzymywać w stanie czystym i 
suchym.
Przetrzyj styki akumulatora za pomocą suchej szmatki, 
jeśli się zabrudzą.

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 
DOTYCZĄCE AKUMULATORA

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na 
przyszłość. 

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

      OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na 
działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, ftalanu 
lub bisfenolu A, o których stan Kalifornia wiadomo, że 
powodują raka, wady wrodzone lub inne uszkodzenia 
układu rozrodczego. Po użyciu umyć ręce. Aby uzyskać 
więcej informacji, przejdź do
www.P65Warnings.ca.gov.

      OSTRZEŻENIE: podczas korzystania z tego 
produktu, należy zawsze przestrzegać środków 
ostrożności w tym:
1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem
    produkt.
2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nadzór jest 
konieczny, gdy produkt jest używane w pobliżu 
dzieci.
3. Dowiedz się, jak zatrzymać produkt i ciśnienie. 
Bądź dokładnie zaznajomiony z elementami 
sterującymi.
4. Bądź czujny – obserwuj, co robisz.
5. Nie używaj produktu, gdy jesteś zmęczony
     lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
6. Utrzymuj obszar operacyjny z dala od 
wszystkich osób
7. Nie przestawiaj, ani nie stawaj na niestabilnych 
powierchniach. Zachowaj dobrą postawę i 
równowagę w czasie.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami konserwacji
     określonymi w instrukcji.
9.      OSTRZEŻENIE – Ryzyko wstrzyknięcia lub 
obrażeń – nie kieruj strumienia wylotowego na 
osoby.
10. Nie spryskuj urządzeń elektrycznych i 
przewodów.



07 Obsługa podręczna
      Myjka samochodowa 
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n) Akumulator należy naładować przed użyciem. 
Zawsze używaj właściwej ładowarki i zapoznaj się 
z instrukcją producenta lub instrukcja obsługi 
sprzętu do prawidłowego ładowania.
o) Nie pozostawiaj akumulatora włączonego 
przez dłuższy czas, ładuj, gdy nie jest używany.
p) Po dłuższym okresie przechowywania może:
 być konieczne do ładowania i rozładowania 
akumulator kilka razy, aby uzyskać maksymalna 
wydajność.
q) Akumulator zapewnia najlepszą wydajność
gdy jest obsługiwany w normalnym pomieszcze-
niu temperatura (20 °C ± 5 °C).
r) Podczas utylizacji akumulatorów należy 
zachować ostrożność. 
s) Ładuj tylko określoną ładowarką przez WORX 
Nie używaj żadnej innej ładowarki niż specjalnie 
przewidziane do użytku z wyposażeniem. 
Ładowarka, która jest w zestawie nadaje się do 
jednego typu akumulatora może stwarzać ryzyko 
pożaru, gdy jest używany z innym pakietem 
baterii.
t) Używaj tylko akumulatora w aplikacji dla której 
był przeznaczony.
v) Wyjmij akumulator z sprzęt, gdy nie jest 
używany.
w) Zutylizować prawidłowo.

Pomoże szybko zrozumieć szczegóły 
instalacji

   Siatki �ltra wlotowego muszą zawsze znajdować się na 
swoim miejscu, aby od�ltrować piasek, wapno i inne 
zanieczyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić zawór 

Instalacja akcesorii

   Produkt jest wyposażony w siatki �ltrujące na 
złączu węża dopływowego i jeden koniec węża 
dopływowego.

   Podłącz wielofunkcyjną dyszę strumieniową do 
szybkozłącza na urządzeniu.

Instalacja komponentów

Mocno przykręcić zbiornik na pianę do 
Wlej detergent do zbiornika na pianę. 

Detergent może być użyty do spłukania brudu.

Podłącz do źródła wody pod niskim ciśnieniem

Podłączenie wody

   Urządzenie może pracować w trybie samozasy-
sania, co oznacza, że   można je podłączyć do 
zbiornika na wodę, strumienia, jeziora, stawu itp. 
Przy pobieraniu wody z sieci wodociągowej nie 
jest wymagane zabezpieczenie przed przepły-
wem zwrotnym.
   Podłączając do zasilania wodą pod niskim 
ciśnieniem, należy użyć zewnętrznego �ltra, aby 
upewnić się, że zanieczyszczenia nie zostaną 
zassane.
   Aby spełnić te wymagania, zaleca się stosowa-
nie oryginalnych elementów wlotu wody.

   Użyj nowych części, które są dostarczane z 
urządzeniem.

   Upewnij się, że siatka �ltracyjna jest zamonto-
wana we właściwym miejscu wlotu i że wąż 
wlotowy jest do niego szczelnie podłączony.

Włącz urządzenie i pociągnij za spust.
Poczekaj, aż dysza wyleje stały strumień wody.
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   Maksymalne ciśnienie zasilania i temperatura 
na wlocie wynoszą odpowiednio 0,7 MPa/7 bar i 
40°C.
- Sprawdź, czy �ltr jest zainstalowany w wężu 
dopływowym i czy nie jest zatkany.
- Podłącz wąż do kranu za pomocą szybkozłączki, 
a następnie otwórz kran.

Podłącz do źródła wody pod ciśnieniem

Przed podłączeniem węża do urządzenia 
pozwól wodzie przepływać przez wąż, aby 
zapobiec przedostawaniu się piasku i brudu do 
urządzenia.

- Zakręć kran i podłącz wąż do wlotu za pomocą 
szybkozłączki.



08 troubleshooting
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Problem
Dioda na baterii 
miga Niewystarczająca moc Naładuj baterię na czas.

Włącz po ostygnięciu.

Ponownie włóż ładowarkę do otworu 
ładowania i upewnij się, że jest prawidłowo 
podłączona

Ładuj za pomocą oryginalnego zasilacza.

Sprawdź, czy zasilacz jest pod napięciem i upewnij 
się, że ładowarka jest do niego prawidłowo 
podłączona (wskaźnik zasilania miga lub nie).

Naładuj baterię
Ponownie włóż akumulator do uchwytu i upewnij 
się, że jest prawidłowo podłączony.

Niewystarczająca moc 

Automatyczna ochrona 
przed przegrzaniem.

Akumulator nie jest 
prawidłowo podłączony do 
ładowarki.

Ładowarka nie jest 
podłączona do zasilania.

Zła ładowarka 

Filtr jest zatkany, co 
powoduje słaby dopływ 

Wyczyść siatkę �ltra wody i siatkę �ltra 
wlotowego.

Łącznik węża nie jest 
prawidłowo podłączony do 
wlotu.

Podłącz prawidłowo złącze węża wlotowego do 
wlotu.

Samozasysający �ltr wody 
nie jest całkowicie 
zanurzony w wodzie.

Całkowicie zanurzyć �ltr wody w wodzie.

Zainstaluj lub wymień uszczelkęUszczelka wlotu odpada lub 
jest uszkodzony.

Mała wydajność wody Zapoznaj się z rozwiązaniem dotyczącym małej 
wydajności wody.

Zaistaluj dysze poprawnie. Dysza jest niepoprawnie 
zaistalowana. 

Wąż dopływowy jest zagięty Wyprostuj lub wymień wąż doprowadzający 

Użyj czystej wody

Wyczyść dokłądnie dyszę od środką

Zanieczyszczona woda

Dysza jest zatkana

Akumulator nie jest 
prawidłowo zainstalowany.

Brak zasilania po 
włączeniu

Nieoczekiwane 
zatrzymanie

Bateria nie może się 
naładować

Nie podaje wody

Długi czas oczekiwa-
nia na wodę

Przeciekające 
wyjście wody

Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

Mała wydajność wody



a) Nie demontuj, nie otwieraj, ani nie niszcz pakietu 
baterii.
b) Nie wystawiaj akumulatora na działanie ciepła lub 
ognia. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle 
słonecznym.
c) Nie zwieraj akumulatora. Nie przechowuj akumulato-
ra przypadkowo w pudełku lub szu�adzie, w której 
mogą się zwierać wzajemnie lub być zwarte przez inne 
metalowe przedmioty. Gdy akumulator nie jest 
włożony, trzymać z dala od innych metalowych 
przedmiotów, jak spinacze do papieru, monety, klucze, 
gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, 
które mogą spowodować zwarcie.
Zwarcie zacisków akumulatora razem może spowodo-
wać oparzenia lub pożar.
d) Nie wyjmuj akumulatora z jego oryginalne 
opakowanie do czasu użycia.
e) Nie narażaj akumulatora na działanie mechaniczne 
zaszokować.
f ) W przypadku wycieku baterii nie dopuścić płynu do 
kontaktu ze skórą, lub oczami. Jeśli kontakt został 
nawiązany, umyj dotknięty obszar z dużą ilością wody i 
zasięgnij porady lekarskiej.
g) Zwróć uwagę na znaki plus (+) i minus (–) z tyłu 
baterii i sprzętu, aby zapewnić prawidłowe użytkowa-
nie.
h) Nie używaj akumulatorów, które nie są przeznaczony 
do użytku ze sprzętem.
i) Przechowuj akumulator poza zasięgiem dzieci.
j) Natychmiast zasięgnij porady lekarza, jeśli komórka 
lub bateria została połknięta.
k) Zawsze kupuj akumulatory zalecane przez 
producenta sprzętu.
l) Akumulator należy utrzymywać w stanie czystym i 
suchym.
Przetrzyj styki akumulatora za pomocą suchej szmatki, 
jeśli się zabrudzą.
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Manufacturer:  Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
Address: Building 45, No. 50 Moganshan Rd, Putuo District, Shanghai, PRC, 200060.


