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INTRODUKTION 

 

Tak fordi du købte et MAKINEX-produkt. 

Denne manual giver information og procedurer til sikker betjening og vedligeholdelse af 

HOSE2GO.  

Af hensyn til din og / eller andres sikkerhed og beskyttelse mod kvæstelser skal du læse, 

forstå og overholde sikkerhedsinstruktionerne beskrevet i denne vejledning omhyggeligt. 

 

Opbevar denne manual eller en kopi af den sammen med maskinen. Hvis du mister denne 

vejledning eller har brug for en ekstra kopi, bedes du kontakte MAKINEX. Denne maskine er 

designet og bygget med brugersikkerhed i tankerne; det kan dog udgøre farer, hvis det 

betjenes forkert. Følg driftsvejledningen nøje. Hvis der er spørgsmål vedrørende betjening 

eller service af dette produkt, bedes du kontakte MAKINEX. 

 

Oplysningerne i denne manual var baseret på enheder, der var i produktion på 

offentliggørelsestidspunktet. MAKINEX forbeholder sig ret til at ændre enhver del af disse 

oplysninger uden varsel. 

 

Alle rettigheder, især kopierings- og distributionsrettigheder, er forbeholdt.  

Ophavsret 2019 af MAKINEX. 

 

Ingen del af denne publikation må gengives i nogen form eller på nogen måde, elektronisk 

eller mekanisk, herunder fotokopiering, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra MAKINEX.  

 

Enhver form for reproduktion eller distribution, der ikke er godkendt af MAKINEX, 

repræsenterer en krænkelse af gyldige ophavsret og vil blive retsforfulgt. Vi forbeholder os 

udtrykkeligt retten til uden forudgående varsel at foretage tekniske ændringer, der sigter mod 

at forbedre vores maskiner eller deres sikkerhedsstandarder. 

ANSVARSFRASKRIVELSE 

 

MAKINEX og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for skader, kvæstelser eller 

dødsfald som følge af forkert eller usikker brug af dette produkt. Brug af dette produkt må 

kun foretages af kompetente personer. Det er operatørens ansvar at sikre, at følgende 

sikkerhedsprocedurer følges. Brug ikke dette produkt, hvis du er i tvivl. 

Registrer model- og serienumre samt købsdato og sted til fremtidig reference. Hav denne 

information tilgængelig, når du bestiller dele, og når du foretager tekniske eller 

garantiforespørgsler 

 

 

 

 

MAKINEX SUPPORT 

Se kontaktoplysninger på s. 13 

MODEL NR. 

H2G 

SERIENUMMER. 

 

KØBSDATO 

 

INDKØBSPLACERING 
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OM DENNE MANUAL 

 

Denne vejledning bruger følgende symboler til at skelne mellem forskellige slags 

informationer. Sikkerhedssymbolet bruges sammen med et nøgleord for at advare dig om 

potentielle farer ved drift og eje af Hose2Go. Følg alle sikkerhedsmeddelelser for at undgå 

eller reducere risikoen for alvorlig personskade eller død. 

 

NØGLEBEGREBER 

 
LÆS 

OMHYGGELIGT 

LÆS OMHYGGELIGT - henviser til vigtige oplysninger, der skal 
følges nøje. 

 

 
OPMÆRKSOM 

OPMÆRKSOM - angiver en potentiel farlig situation, som, hvis den 
ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade 

 

 
ADVARSEL 

ADVARSEL - angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke 
undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade  

 

 
FARE 

FARE - angiver en overhængende farlig situation, der, hvis den ikke 
undgås, vil medføre død eller alvorlig personskade 

 

 
FORBUDT 

FORBUDT - identificerer handlinger, der aldrig skal udføres af nogen, 
der bruger maskinen. 

 

Disse sikkerhedsadvarsler eliminerer ikke alle mulige farer der kan opstå, derfor er det vigtigt 

at bruge sund fornuft og nøje følge instruktionerne for at forhindre ulykker. 
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PRODUKT INFORMATION 

SIKKERHEDSINFORMATION 

 
ADVARSEL 

Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger din Hose2Go. 
Manglende overholdelse af instruktionerne kan resultere i alvorlig 
personskade eller død. 

 

 
ADVARSEL 

MAKINEX Hose2Go er designet til brugervenlighed og sikkerhed. 

Skader på enheden og personskade er dog mulig, hvis de 

anvendes forkert. Instruer alle brugere i pleje og brug af maskinen 

inden brug. 

 

 
ADVARSEL 

RISIKO FOR EKSPLOSION 

Enhedens indhold er under tryk (selv når den er tom). Forsøg ikke 

at adskille enheden, da der kan opstå alvorlig personskade. 

Garantien bortfalder, hvis den adskilles (andet end af registreret 

serviceagent). 

 
 

• LTIDbære personlige værnemidler, der passer til opgaven såsom 

beskyttelsesbriller, øreprop, handsker og lukket fodtøj. 

• ALTIDBrug slangebeslag fra Makinex-mærket, da de testes ved nominelt tryk. 

Brug af ikke-ægte tilbehør kan reducere enhedens ydeevne og / eller levetid. 

•  

• ALTID Vær forsigtig med at fylde tanke og sørg for, at der oprettes en fast forbindelse 

mellem slanger og koblinger.  

• ALTID Sørg for, at stik / slanger er fri for snavs, der kan blokere / beskadige enheden. 

• ALDRIG brug andre midler end rent vand (dvs. sæber, opløsningsmidler, farver osv.) 

til enheden. Dette annullerer garantien. 

• ALTID følg producentens anbefalinger, inklusive dem af udstyr, der anvendes i 

forbindelse med Hose2Go (f.eks. manual til betonsav) 

• Hold driftsområdet fri for forhindringer. 

•  Denne beholder er IKKE EGNET til drikkevand 

• Brug IKKE maskinen med manglende, ødelagte eller ikke-originale dele. 

 
ADVARSEL 

 
RISIKO FOR AT GLIDE 

Brug af Hose2Go kan skabe vandpytter og glatte overflader. 

 
ADVARSEL 

RISIKO FOR EKSPLOSION ELLER SKADE PÅ ENHEDEN 

Enheden er designet til brug på vandledningens tryk og er testet til 

70 psi. Tilslut ikke til kilder, som du mener kan overskride dette 

tryk. dvs. rør i vandledningen, brandhane uden trykreducering, 

vandingspumpe osv. Hvis dette gøres, annulleres garantien. 
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•  Træk IKKE enheden ved kun at bruge slangen, da dette kan beskadige enheden og 

/ eller fittings. 

• Sprøjt ALDRIG nær strømkilden. 

 
ADVARSEL 

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD 

• Risiko for elektrisk stød. 

• Vær opmærksom på elektriske farer, mens du udfører en 
opgave, da kontakt med strømkilden kan forårsage elektrisk stød. 

 

SIKKERHEDSMÆRKATER 

 

 

 

 

 

 

Serienummer-

mærkat 

(På side) 

(Også bagpå) (Skjult i bunden) 

Forsøg ikke at 

adskille 
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PRODUKTBESKRIVELSE OG SPECIFIKATIONER 

MAKINEX Hose2Go er en vandforsyningsenhed MED tryk. DeN er designet og konstrueret 

til at forenkle processen med at tilføre vand i situationer, hvor normal vandtilførsel er 

vanskelig. Hose2Go inkluderer en multifunktionsdyse, en tænd / sluk-ventil, 3 meter 

forstærket slange, alt sammen monteret på et kompakt design med to kammer. 

MAKINEX HOSE2GO 

SAMLET VÆGT - tom 6 kg / 13,2 lb 

SAMLET VÆGT - Fuld 20 kg / 44 lb. 

SAMLET BREDDE 325 mm / 12,8 tommer 

SAMLET HØJDE 800 mm / 31,5 tommer 

SAMLET DYBDE 144 mm / 5,7 tommer 

SLANGELÆNGDE 3m / 18ft 

TRYKUDGANG 7-10psi 

VANDSTRØMNINGSHASTIGHED  Ca. 0,5 - 7,0 l / min (0,13 - 1,85 gal / min) 
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OPERATION 

FØR BRUG 

Undersøg enheden 

1. Kontroller for skader. Kontroller for løse eller manglende skruer (2x møtrik / bolt i bunden 

og 2x skruer i håndtaget). 

 

 

 

 

 

 

2. Sørg for, at alle fittings er stramme (stram ikke for meget med værktøj, da der kan opstå 

skader på fittings). 

 

 

 

Påfyldningsenhed 

 
ADVARSEL 

Brug af højtrykspumper, direkte forbindelse til 

vandledninger eller andre højtrykskilder for at fylde 

Hose2Go, der overstiger nominelt tryk (70 psi), annullerer 

garantien.  

 

• KUN brug vand. 

• LADE VÆRE AT blande med olier, rengøringsmidler osv. 

• LADE VÆRE MED ændre enheden på nogen måde. 

 

 

 BEMÆRK: dårlig behandling af Hose2Go kan beskadige det og forkorte dets levetid.  

LADE VÆRE MEDforsøg på at åbne enheden for at ændre eller reparere den. Dette skal 

KUN udføres af Makinex-godkendt servicetekniker. 
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VEDLIGEHOLDELSE 

GENERELLE ANBEFALINGER 

Regelmæssig vedligeholdelse forbedrer ydeevnen og forlænger dit MAKINEX-produkts 

levetid. 

Hose2Go-garantien dækker ikke produkter, der er blevet udsat for operatørmisbrug eller 

forsømmelse eller demontering.  

Hvis du har spørgsmål om udskiftning af komponenter på din Hose2Go, bedes du kontakte 

forhandleren for at få hjælp.  

HOSE2GO SPECIFIK VEDLIGEHOLDELSE 

Denne enhed er designet til brug i bygningsindustrien. Der er dog stadig behov for omhu for 

at maksimere den levetid. Hvis instruktionerne i denne manual overholdes, kan du forvente 

en lang og givende service fra din MAKINEX Hose2Go. 

 

 

Rengøring 

vask og tør Hose2Go ned ved hjælp af sæbevand udvendigt, brug aldrig sæbevand 

indvendigt, pas på ikke at indføre snavs og partikler i de indre mekanismer.  

Det anbefales IKKE at bruge en højtryksrenser, da dette kan fjerne mærkaterne på 

enheden. Mærkater inkluderer vigtige oplysninger såsom serienummer og instruktioner. 

LADE VÆRE MED rengøres indvendig med sæber eller andre rengøringsmidler, skylles 

med rent vand og tømmes før opbevaring. 

Fjern partikler 

Fjern snavs fra slangeledningen inden brug. Hvis snavs er kommet ind i slangeledningen, 

skal du frakoble slangen fra Hose2Go-basen (vær opmærksom på, at hvis enheden er fuld, 

sprøjtes vand ud) og tilslut den løse slange til en vandhane, skyl eventuelt snavs ud, inden 

du tilslutter og genpåfylder Hose2Go. 

Kontroller multisprøjtedysen 

Sørg for, at dysen er tilsluttet korrekt og fungerer korrekt. Vælgeren skal rotere mellem 

indstillingerne jævnt med et let klik på hver funktion. 

Kontroller envejsventilen  

Undersøg envejsventilen på slangebeslaget, og sørg for, at den fungerer korrekt. Sørg for, at 

der ikke er snavs i mekanismen. 

 BEMÆRK: forkert behandling af Hose2Go kan beskadige den og forkorte dens levetid. 
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Gevindfittings 

Kontroller, at fittingsene er stramme for at sikre en god tætning. Brug ikke håndværktøj til at 

stramme gevindbeslag for hårdt, da der kan opstå skader. 

Værktøj kan bruges til forsigtigt at løsne fittings på slangen, hvis det er nødvendigt.  

top-beslaget på enhedens øverste låg kan strammes / løsnes manuelt. Brug klud til at 

forbedre grebet hvis det er hårdt spændt. Brug af multigrebsværktøj kan være påkrævet, 

hvis de er for stramme. Brug forsigtigt for at undgå skader på modhager og Hose2Go 

toplågsramme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPBEVARING 

Langtids opbevaringsinstruktioner 

Det tilrådes ikke at opbevare en fuld Hose2Go i lange perioder (uger / måneder), da dette 

kan reducere produktets ydeevne. Tøm din Hose2Go inden langvarig opbevaring. 

LADE VÆRE MED rengør inde i tanke med sæbe eller andre rengøringsmidler / produkter, 

skyl med rent vand og tøm den. 
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FEJLFINDING 

FEJLFINDINGSVEJLEDNING 

PROBLEM  ÅRSAG AFHJÆLPNING 

Pumpen fyldes ikke op 

Ventilen er defekt Undersøg ventilen på slangen 

Blokering i slangen 

Fjern slangen fra Hose2Go og skyl 
med vand fra hanen fra begge ender. 
Kontroller for tilstopning ved 
topbeslag 

Blokering i topdæksel Undersøg indløbet for snavs 

 

Uregelmæssige 
variationer i tryk 

Maskinen, der anvendes, har 
blokering 

Se den gældende maskinens 
betjeningsvejledning 

Ventiler blokeret af snavs Rengør ventilerne 

Luft i systemet 
Følg instruktionerne på enheden for 

at udfylde fra tom 

Slange blokeret af snavs 
Fjern slangen fra Hose2Go og skyl 

med vand fra hanen fra begge ender 

Trykfald 

Tank tom 
Udfyld følgende procedure i manual / 

og på Hose2Go 

Blokering i slangen 
Fjern slangen fra Hose2Go og skyl 

med vand fra hanen fra begge ender 

Defekt ventil 
Undersøg ventiler for blokering / 

beskadigelse 

Vand lækker fra 
hovedhuset 

Bristet blære Aflever hos forhandler for service 

Revnet hus Aflever hos forhandler for service 

Vand akkumuleret under 
opbevaring på siden 

Ved opbevaring på siden eller på 
hovedet kan vand samle sig i det 

øvre hus. Dette er normalt, forveksl 
ikke med utætheder. 
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BEGRÆNSET GARANTI 

 
For at drage fordel af den begrænsede MAKINEX-garanti skal du have udført 

vedligeholdelse i henhold til tidsplanen (indeholdt i den relevante brugervejledning, der 

følger med dette produkt) af en autoriseret MAKINEX-forhandler eller MAKINEX-

servicetekniker.  

For at sikre din sikkerhed anbefaler vi kraftigt, at du kun bruger en autoriseret MAKINEX-

forhandler til service. Kun autoriserede MAKINEX-forhandlere har adgang til alle de 

specialværktøjer, tekniske oplysninger, dele og træning, der kræves for at opretholde dit 

MAKINEX-produkt i maksimal driftstilstand. 

MAKINEX garanterer, at hver ny Hose2Go er fri for materialefejl og udførelse under normal 

husholdnings- og industriel brug og service i den periode, der er angivet nedenfor, betinget 

af de begrænsninger og udelukkelser, der er trykt på denne side. Denne garanti gælder kun 

for nye MAKINEX Hose2Go'er, der distribueres af os og af vores autoriserede MAKINEX-

forhandlere. 

 

MAKINEX kan ikke stille forbrugeren ringere end det pågældende lands forbrugerlov. 

 

GARANTI: (Fabrikant / Forhandler forudsætning) 

 
MAKINEX garanterer den oprindelige køber: 
 

• Eksternt hus, indvendige dele og fittings er fri for materialefejl og håndværk i en 
periode på (6) måneder fra den oprindelige købsdato.  

 

GARANTIEKSKLUSIONER 

Denne garanti dækker ikke følgende reparationer og udstyr: 

Normal slid 

Hose2Go er designet til brug i barske omgivelser, derfor kosmetiske skader inklusive; ridser, 

mindre buler / skader forårsaget under brug betragtes som ”normalt slid”. 

 

Installation, brug og vedligeholdelse 

Denne garanti gælder ikke for dele og / eller arbejde, hvis denne Hose2Go anses for at være 

blevet misbrugt, forsømt, involveret i en ulykke, misbrugt, belastet uden for Hose2Gos 

grænser, ændret, installeret forkert eller forkert forbundet med vandforsyning. Normal 

vedligeholdelse såsom rengøring, tilpasning af fittings, blokering på grund af ophobning er 

ikke dækket af denne garanti. 
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Andre undtagelser 

Denne garanti udelukker: 

• Kosmetiske defekter såsom mærkater osv. 

• Fejl på grundet  force majeure-hændelser er uden for producentens kontrol. 

• Problemer forårsaget af dele, der ikke er originale MAKINEX-dele. 

FORBRUGERNES ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI: 

• Kun rent drikkevand skal bruges gennem vores Hose2Go med et tryk, der ikke 

overstiger 70 psi. 

• Vedligeholdelser ikke dækket af garantien. 

• Det er forbrugerens ansvar at levere den pågældende enhed til vores servicelokaler 

eller til vores udpegede agent for forbrugerens regning til udskiftning eller reparation 

efter behov. 

KRAVSPROCEDURE 

• Kontakt MAKINEX via telefon eller e-mail, der informerer os om dit maskinproblem 

eller din defekt. 

• Når kravets omfang er blevet vurderet, bevarer vi retten til at kompensere 

forbrugeren for en sådan mangel eller reparation (dele og arbejde) eller udskifte 

maskinen under garanti. 

• Alle garantier udføres af MAKINEX autoriseret personale eller udpegede agenter i en 

forudsætning, der skal bestemmes af producenten. 

• Transportafgifter på produkt, der er indsendt til reparation eller udskiftning under 
denne garanti, er købers eneste ansvar. Denne garanti gælder kun for den 
oprindelige køber og kan ikke overdrages. 
 

• Det er ansvaret (og omkostningerne) for MAKINEX eller vores udpegede agent at 

returnere enheden, der skal repareres eller udskiftes under garanti til forbrugeren - 

dette er kun gyldigt i indenlandske territorier (f.eks. Australske enheder leveres inden 

for australsk territorium, USA-enheder vil leveres inden for USA's territorium, og 

europæiske enheder leveres inden for dets udpegede lands territorier). 

• Garanti reklamationer udføres kun af vores repræsentanter og ikke via kundens valg 

af reparatør. Vi accepterer ikke tilbagebetalingsgebyrer for arbejde, der ikke udføres 

af vores repræsentanter eller accepterer gebyrer på grund af udstyr, der ikke 

fungerer, uanset årsag, selv i garantiperioden. 
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KONTAKT INFORMATION 

Til salg, service, garanti og dele til alle MAKINEX produkter; se nedenfor. 

 SALG, SERVICE, RESERVEDELE & GARANTI 

AUSTRALIEN 

SALG 

TEL 1300 795 953 eller 
+61 2 9460 8071 

WEB www.makinex.com.au 

SERVICE, RESERVEDELE & GARANTI 

E-mail service@makinex.com.au 

USA 

SALG 

TEL +1 855-625-4639 

WEB www.makinex.com 

SERVICE, RESERVEDELE & GARANTI 

E-mail service@makinex.com 

UK WEB www.makinex.co.uk 

EUROPA 
TEL +31 (0) 6 24881203 eller 

+31 (0) 6 50841849 

E-mail info@mtools.eu 

KINA TEL +86 18951118278 

E-mail salg@makinex.com.cn 

 

Eller din nærmeste MAKINEX-forhandler 

Vi har meget kyndigt, erfarent personale til at hjælpe dig med hjælp og rådgivning. 

 

 

mailto:service@makinex.com.au
mailto:service@makinex.com
mailto:info@mtools.eu
mailto:sales@makinex.com.cn
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