


1. AVISO DE USO

Obrigado por adquirir a Bomba de Limpeza para Ar Condicionado 
Hulter.  Este manual fornece instruções sobre a operação correta, 
é importante que você siga todas as instruções cuidadosamente. 
Verifique se os produtos estão em boas condições e se os 
acessórios estão corretos. 

2. CUIDADO
2.1 Não opere a bomba continuamente por mais de 30 minutos. 
Longo tempo de operação contínua reduz a vida útil da máquina. 
Faça pausas com intervalo de pelo menos 15 minutos para cada 30 
minutos de trabalho. 2.2 Para reduzir o risco de incêndio e choque 
elétrico, evite o uso de cabo de alimentação danificado. 2.3 Para 
reduzir o risco de bomba de corrosão, evite o uso de água com 
detergente. 2.4 Certifique-se de que você está em uma posição 
estável. Segure a pistola de pulverização manual e o tubo de saída 
o mais firmemente possível. 2.5 Não retire o filtro do tubo de
entrada da água, ele tem como função evitar o bloqueio
ocasionado por impurezas. 2.6 O ajuste do bico de pulverização
afetará o início do interruptor de controle de alta pressão,
certifique-se de que o mesmo se encontra aberto e a bomba
funciona normalmente. 2.7 Não pulverize em outras pessoas,
animais, na própria máquina ou equipamento elétrico. 2.8 Se o
cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído
pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim
de evitar riscos. 2.9 Aparelhos ligados a rede de água por meio de
mangueiras removíveis, devem indicar que os novos conjuntos de
mangueiras fornecidos com o aparelho devem ser utilizados. e os
velhos conjuntos de mangueiras não devem ser reutilizados. 3.0 O
aparelho deve ser desconectado da tomada, antes da realização a
manutenção pelo usuário.

/:\._ ATENÇÃO! 
{.!_) Antes de realizar qualquer ajuste ou manutenção, 

certifique-se de que o produto esteja desconectado da 
rede elétrica. Não opere esta bomba sem água. 
Não opere em local com risco de explosão e inflamáveis. 

2 

3. INTRODUÇÃO AO PRODUTO

A Bomba de Limpeza para Ar Condicionado Hulter é projetada 
para aplicação em ar condicionado residencial: evaporadora e 
condensadora. A bomba interna possui motor de imã 
permanente DC, este produto tem bom desempenho com 
baixo peso e alta pressão. A bomba possui desligamento 
automático com controle de pressão, acompanha uma bolsa, 
para facilitar o transporte. 

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

"'" 
lD 

MODELO: HTSPCW4M2F 
POTÊNCIA: 80 W 

TENSÃO: 220 V ~ / S0-60Hz 
FLUXO: 4 L/min 

PRESSÃO DE TRABALHO: 0,7 - 7,0MPa (7000Psi ~ 744Psi) 

PESO LÍQUIDO: 4 Kg / IPX4 / Classe II 
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4.2. Instruções de Operação 

4.2.1. Certifique-se de que o produto e todos os acessórios 
estejam em boas condições, sem impurezas bloqueando o 
fluxo da água. Certifique-se de usar a tensão correta igual à 
placa de identificação mencionada. 

4.2.2. Processo de limpeza 
7) Conecte o conector rápido do tubo de entrada e do tubo de 
saída à bomba, certifique-se da posição corretas.
{"IN" - Entrada, "OUT" - Saída). 

2) É necessário retirar o ar do sistema, pode levar alguns
segundos até que a água comece a sair.

3) Girando o bico, você pode variar a pulverização de um jato
estreito a um jato de leque.

No entanto, observe que este giro tem uma distância limitada, 
há risco de que o bico se separe da pistola de pulverização se 
girar muito. 

4) Verifique se todos os conectores têm anel de vedação
dentro, aperte com uma chave inglesa se houver vazamento.

5) A luz verde será desligada enquanto afrouxa o cabo da 
pistola. {Luz vermelha -Ligado, Luz verde - trabalhando)

6) Ao limpar a unidade interna, pressione o interruptor para "-"
LP, usando a baixa pressão para ajustar a água sob o modo de
pulverização, ao limpar a unidade externa, pressione o
interruptor para"=" HP, usando a alta pressão ajustar a água
sob pulverização.
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7) Aperte o gatilho e retire toda a água, e somente depois 
coloque de volta na caixa de armazenamento.

rn�p 

STOP 

HP 

5. MANUTENÇÃO
Para garantir a longa vida útil e o desempenho da bomba de
limpeza A/C, ela precisa de limpeza regular para evitar o
bloqueio por impurezas, especialmente para filtro de tubo de
entrada, bico e filtro de pistola de pulverização.

ATENÇÃO! 
Antes de realizar qualquer ajuste ou manutenção, 
certifique-se de que o produto esteja desconectado 
da rede elétrica. 

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA 

A bomda não está funcionando 

CAUSA 

7. Energia não chega à bomda.
2. A tensão não está correta.

AÇÃO 

7. Verifique a potência e mude. 
2. Certifique-se de manter a tensão

3. A temperatura está muito baixa de entrada com a tensão nominal 
de ±5%. 
3. Aumentar a temperatura. 
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