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1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1.1 Az Ön által megvásárolt készülék a nagynyomású tisztítóberendezések egyik vezető 
európai gyártója által tervezett, fejlett technológiájú termék. A lehető legjobb 
teljesítmény elérése érdekében gondosan olvassa el ezt a füzetet, és a használat 
során kövesse a benne szereplő utasításokat. A készülék csatlakoztatása, használata és 
szervizelése során a saját és a közvetlen közelében tartózkodók biztonsága érdekében 
tegyen meg minden lehetséges óvintézkedést. Gondosan olvassa el és mindig tartsa be 
a biztonsági előírásokat; ennek elmulasztása személyi sérülést vagy komoly anyagi kárt 
okozhat.

2 BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK

2.1 Tartsa be a készüléken és a kézikönyvben található biztonságtechnikai jelölések 
utasításait.
A készülék és a kézikönyv csak a megvásárolt típusra vonatkozó szimbólumokkal van 
ellátva. Ellenőrizze, hogy a készüléken elhelyezett szimbólumok és jelek megvannak-e 
és jól láthatóak-e; hiányuk esetén eredeti helyükön pótolja azokat.

 Figyelem - fontos - veszély

Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót.

E2 jelölés (ha a kézikönyvben szerepel) – Azt jelzi, hogy a készülék ipari felhaszná-
lásra szolgál, azaz olyan tapasztalt személyek használhatják, akik ismerik a vonatkozó 
műszaki, szabályozási és jogi körülményeket, valamint alkalmasak a berendezés hasz-
nálatára és karbantartására. Rendeletetését tekintve a készüléket nem használhatják 
gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve kellő tapaszta-
lattal és ismerettel nem rendelkező személyek.

E3 jelölés (ha a kézkönyvben szerepel) – Azt jelzi, hogy a készüléket nem ipari 
(hanem háztartási) felhasználásra szolgál. Ezt a készüléket használhatják csökkent fizi-
kai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és ismerettel nem 
rendelkező személyek, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos 
használatával kapcsolatos képzésben részesültek, és ismerik a vele járó kockázatokat.
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Mozgó alkatrészek. Ne érjen hozzá.

0 Kapcsoló „KI” állása

I Kapcsoló „BE” állása

Garantált hangteljesítményszint

Tiltó jelzés, amely szerint bizonyos helyi szabályok tilthatják a termék ivóvízellátó 
hálózathoz történő csatlakoztatását.

Veszélyre utaló jelzés, amely szerint nem szabad a vízsugarat emberekre, álla-
tokra, elektromos berendezésekre vagy magára a termékre irányítani.

A termék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy megerősített 
vagy kettős szigeteléssel rendelkezik (csak ha a szimbólum a készüléken szerepel).

A termék az I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy földelő védő-
vezetékkel rendelkezik (csak ha a szimbólum a készüléken szerepel).

A termék megfelel a vonatkozó európai előírásoknak.

E1 jelölés – Azt jelzi, hogy a berendezést tilos háztartási hulladékként kezelni; 
ehelyett új készülék vásárlása esetén a kereskedőnél leadható. A berendezés villamos 
és elektronikai alkatrészeit tilos nem megfelelő célra újból felhasználni, mert egészség-
re ártalmas anyagokat tartalmaznak.

Viseljen hallásvédő eszközt.

Viseljen védőmaszkot.

Viseljen légzésvédő eszközt.

Viseljen védőkesztyűt.

Viseljen munkavédelmi lábbelit.

Viseljen munkavédelmi ruházatot.
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3 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK / JÁRULÉKOS KOCKÁZATOK
3.1 BIZTONSÁGI TILTÁSOK
3.1.1 Figyelmeztetés. Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket; felügyeletükkel 

biztosítsa, hogy semmiképpen ne játszhassanak vele.
3.1.2 Figyelmeztetés. A nagynyomású vízsugár nem megfelelő használat esetén veszélyt 

jelenthet.
3.1.3 Figyelmeztetés. NE használjon gyúlékony vagy mérgező folyadékot, illetve bármilyen 

olyan terméket a készülékhez, amely nem összeegyeztethető annak helyes használatával. 
A készüléket tilos gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben használni.

3.1.4 Figyelmeztetés. ROBBANÁSVESZÉLY. NE használja a készüléket gyúlékony folyadék 
permetezésére.

3.1.5 Figyelmeztetés. NE irányítsa a vízsugarat emberekre vagy állatokra.
3.1.6 Figyelmeztetés. NE irányítsa a vízsugarat magára a készülékre vagy annak feszültség alatt 

álló részeire, illetve más elektromos berendezésekre.
3.1.7 Figyelmeztetés. NE használja a készüléket, ha hatósugarán belül emberek tartózkodnak, 

kivéve, ha védőruházatot viselnek.
3.1.8 Figyelmeztetés. NE irányítsa a vízsugarat önmagára vagy másokra a ruházat vagy lábbeli 

megtisztítására.
3.1.9 Figyelmeztetés. NE használja a készüléket a szabadban, esős időben.
3.1.10 Figyelmeztetés. NE engedje, hogy a készüléket gyermekek, hozzá nem értők, vagy olyan 

személyek használják, akik nem olvasták el és nem értették meg a berendezés használati 
útmutatóját.

3.1.11 Figyelmeztetés. NE érintse meg a hálózati csatlakozódugót vagy a csatlakozóaljzatot 
nedves kézzel.

3.1.12 Figyelmeztetés. NE használja a készüléket, ha elektromos vezetéke megsérült. A vezetéket 
sérülés esetén a biztonsági veszélyeztetés elkerülése érdekében a gyártónak, valamely 
márkaszervizének, vagy egy szakképzett személynek ki kell cserélnie.

3.1.13 Figyelmeztetés. Ne használja a készüléket, ha egy tápkábel vagy bármely más fontos 
alkatrész (pl. biztonsági eszközök, nagynyomású tömlők, pisztoly) sérült.

3.1.14 Figyelmeztetés. NE rögzítse a szórópisztoly ravaszát a vízsugár bekapcsolt állapotában.
3.1.15 Figyelmeztetés. Ellenőrizze, hogy a műszaki adatokat tartalmazó tábla rögzítve van-e a 

készüléken; ha nincs, értesítse a kereskedőt. A táblával nem rendelkező készülékeket 
TILOS használni, mivel beazonosíthatatlanok, és így veszélyesek lehetnek.
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3.1.16 Figyelmeztetés. Ne nyúljon hozzá a biztonsági szelephez és a biztonsági eszközökhöz, 
valamint ne módosítsa azok beállításait.

3.1.17 Figyelmeztetés. Ne változtassa meg a szórófej fúvókájának átmérőjét.
3.1.18 Figyelmeztetés. Ne mozgassa a készüléket az ELEKTROMOS KÁBELNÉL húzva.
3.1.19 Figyelmeztetés. Ügyeljen arra, hogy ne hajthassanak át gépjárművek a nagynyomású 

tömlőn.
3.1.20 Figyelmeztetés. Ne mozgassa a készüléket a nagynyomású tömlőnél húzva.
3.1.21 Figyelmeztetés. A gumiabroncsokra, abroncsszelepekre és egyéb nyomás alatt lévő 

részegységekre irányított vízsugár veszélyes lehet. Ne használja a forgófúvóka-készletet, 
és a vízsugárral történő tisztítás során mindig tartson legalább 30 cm-es távolságot.

3.1.22 Figyelmeztetés. A gyártó által jóvá nem hagyott és nem eredeti alkatrészek alkalmazása 
tilos. Tilos a készüléken bármiféle változtatás végrehajtani. A készülék változtatása ese-
tén a megfelelőségi nyilatkozat érvényét veszti, és a gyártó mentesül minden polgár- és 
büntetőjogi felelősség alól.

3.2 BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
3.2.1 Figyelmeztetés. Minden elektromos vezetéket VÉDENI KELL a vízsugártól.
3.2.2 Figyelmeztetés. Az elektromos tápcsatlakozást szakképzett villanyszerelőnek kell 

elvégeznie az IEC 60364-1 szabványnak megfelelően. Amennyiben a földelésre jutó 
kapacitív áram 30 ms időtartamig meghaladja a 30 mA értéket, a készüléket áramellátás- 
vagy földzárlat-megszakító áramvédő kapcsolóval kell ellátni.

3.2.3 Figyelmeztetés. Indítás SORÁN a készülék hálózati zajt okozhat.
3.2.4 Figyelmeztetés. A kezelő biztonsága hibaáram-védőkapcsoló használatával fokozható 

(30 mA-ig).
3.2.5 Figyelmeztetés. A csatlakozó nélküli készülékek beüzemelését kizárólag szakképzett 

személyzet végezheti.
3.2.6 Figyelmeztetés. Kizárólag megfelelő keresztmetszettel és minőségi tanúsítvánnyal 

rendelkező elektromos hosszabbítók használata engedélyezett.
3.2.7 Figyelmeztetés. A készüléket mindig kapcsolja ki, ha őrizetlenül hagyja.
3.2.8

 
Figyelmeztetés. A nagy nyomás részecskék elszabadulását okozhatja. A kezelő a 
biztonsága érdekében viseljen megfelelő egyéni védőruházatot és -felszerelést (PPE).

3.2.9 Figyelmeztetés. A berendezésen végzett munkák előtt húzza ki a hálózati dugaszt.
3.2.10 Figyelmeztetés. A ravasz meghúzása előtt a visszalökődés megakadályozása érdekében 

TARTSA erősen a szórópisztolyt.
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3.2.11 Figyelmeztetés. KÖVESSE a helyi vízművek rendelkezéseit. A készülék az IEC 
60335-2-79 szabvány szerint csak akkor csatlakoztatható az ivóvízhálózatra, ha a 
hálózati csatlakozótömlő az EN 12729 BA szabványnak megfelelő, vízelvezetéses 
visszafolyásgátlóval rendelkezik. A visszafolyásgátló a gyártónál rendelhető.

3.2.12 Figyelmeztetés. A visszafolyásgátlón átfolyt víz nem ivóvíz.
3.2.13 Figyelmeztetés. Az elektromos alkatrészek karbantartását és/vagy javítását KIZÁRÓLAG 

szakképzett személyzet végezheti.
3.2.14 Figyelmeztetés. A tömlő eltávolítása előtt NYOMÁSMENTESÍTSE a készüléket.
3.2.15 Figyelmeztetés. Minden használat előtt, valamint szabályos időközönként ELLENŐRIZZE 

a csavarok szoros meghúzását, valamint a készüléket törött vagy elhasználódott 
alkatrészek szempontjából.

3.2.16 Figyelmeztetés. KIZÁRÓLAG olyan tisztítószert használjon, amely nem károsítja a 
nagynyomású tömlő, illetve a tápkábel köpenyét.

3.2.17 Figyelmeztetés. GYŐZŐDJÖN MEG arról, hogy minden személy és állat legalább 15 m 
távolságra tartózkodik a működő készüléktől.

3.2.18 Figyelmeztetés. A készülék a mellékelt vagy a gyártó által javasolt tisztítószerrel való 
használatra alkalmas. Bármilyen más tisztítószer vagy vegyszer használata hátrányosan 
befolyásolhatja a készülék biztonságát.

3.2.19 Figyelmeztetés. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer a bőrre vagy különösen szembe ne 
kerüljön! Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz!

3.2.20 Figyelmeztetés. A nagynyomású tömlők, a szerelvények és a tömítések a készülék 
biztonságos üzemének fontos részét képezik. Kizárólag a gyártó által ajánlott tömlőket, 
szerelvényeket és csatlakozókat használja.

3.2.21 Figyelmeztetés. A készülék biztonságos üzeme érdekében csak a gyártó eredeti 
pótalkatrészeit vagy az általa jóváhagyott más pótalkatrészeket használja.

3.2.22 Figyelmeztetés. A nem megfelelő hosszabbítóvezetékek veszélyesek lehetnek. Ügyeljen 
arra, hogy a hosszabbítóvezeték kültéri használatra alkalmas legyen, a csatlakozást 
pedig tartsa szárazon és ne a földön. Használjon kábeldobos hosszabbítót, amely a 
csatlakozót legalább 60 mm-rel a talajszint felett tartja.

3.2.23 Figyelmeztetés. A készüléket összeszerelés, tisztítás, beállítás, karbantartás, tárolás és 
szállítás előtt mindig kapcsolja ki és csatlakoztassa le a táphálózatról.

3.2.24 Figyelmeztetés. A készülék bekapcsolása előtt csatlakoztassa a csőtisztító készletet a 
piros jelzésnél.
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4 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (1. ÁBRA)/3. OLDAL
4.1 Az útmutató használata

Jelen útmutató a készülék fontos tartozéka és a későbbi hivatkozás 
érdekében őrizze meg. A készülék telepítése / használata előtt gon-
dosan olvassa el az útmutatót. A készülék eladása esetén adja át a 
készülék mellett ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

4.2 Szállítás
A készülék szállítása részben összeszerelve, kartondobozban történik.
A csomagolás tartalmát az 1. ábra mutatja be.
4.2.1 A készülékhez mellékelt dokumentáció

A1 Kezelési és karbantartási útmutató
A2 Biztonsági utasítások
A3 Megfelelőségi nyilatkozat
A4 Jótállási szabályok

4.3 Csomagolóanyagok ártalmatlanítása
Bár a csomagolóanyagok nem környezetszennyezők, újrahasznosí-
tásokról vagy ártalmatlanításukról a felhasználás helyén érvényes 
jogszabályok betartásával kell gondoskodni.

5 MŰSZAKI INFORMÁCIÓK (1. ÁBRA)/3. OLDAL
5.1 Javasolt felhasználás

A készülék járművek, gépek, csónakok, építmények stb. tisztítására, 
nehezen eltávolítható szennyeződések tiszta vízzel, illetve bioló-
giailag lebontható tisztítószerekkel történő lemosására alkalmas.
Járműmotorok csak a keletkező szennyvíz érvényes előírásoknak 
megfelelő elvezetése esetén tisztíthatók a készülékkel.
-  Bemenő víz hőmérséklete: lásd a készüléken található adat-

táblát.
-  Bemenő víz nyomása:  min. 0,1 MPa – max. 1 MPa.
-  Környezeti hőmérséklet használat közben: 0 °C fölött.
A készülék megfelel az IEC 60335-1 és az IEC 60335-2-79 szabványok 
előírásainak.

5.2 Kezelő
Az 1. ábrán szemléltetett jelzés a készülék javasolt kezelőjét határoz-
za meg (ipari vagy háztartási).

5.3 Főbb részegységek
B2 Lándzsa
B3 Szórópisztoly biztonsági kapcsolóval
B4 Tápkábel csatlakozódugasszal (ilyen tartozékkal rendelkező 

típusok esetén)
B5 Nagynyomású tömlő
B6 Tisztítószertartály (ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén)
B7 Olajsapka (ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén)
E Fúvóka
F Tisztítószer-adagoló (ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén)
G Nyomásszabályozó (ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén)
L Vízszűrő
5.3.1 Tartozékok (ha a csomagolás ezeket tartalmazza –  
 lásd az 1. ábrát)

C1 Fúvókatisztító eszköz
C2 Forgófúvóka-készlet
C3 Fogantyú
C4 Kefe
C5 Tömlőorsó
C6 Vízszívó készlet
C7 Csőtisztító készlet
C8 Nagyfejű kefekészlet
C9 Adapter

C10 Csavarok
C11 Tartók
C12 Kar
C13 Tisztítószerkészlet
C14 Kerekek
C15 Kenőzsír tubus
C16 Nyomásmérő
C17 Adapter

5.4 Biztonsági eszközök
- Kapcsológomb (H)
 A kapcsológomb megakadályozza a készülék véletlen használatát.

Figyelem – veszély!
Ne nyúljon a biztonsági szelephez és ne módosítsa 

annak beállításait.

- Biztonsági szelep és/vagy nyomáshatároló szelep.
 A biztonsági szelep egyúttal nyomáshatároló szelepként is működik. 

A billentyű elengedésekor a szelep kinyit, és a víz visszajut a szivattyú 
bemeneti nyílásához, vagy a földre folyik.

- Termosztátszelep (D1, ha van ilyen)
 Ha a vízhőmérséklet meghaladja a gyártó által beállított értéket, a 

termosztátszelep kiengedi a forró vizet és a megfelelő hőmérséklet 
helyreállásáig ugyanilyen mennyiségű hideg vizet szív be.

- Biztonsági kapcsoló (D): megakadályozza a véletlen vízfecskendezést.
- Túlterhelés-védelem: túlterhelés esetén leállítja a készüléket.

6 ÜZEMBE HELYEZÉS (2. ÁBRA)/4. OLDAL
6.1 Összeszerelés

Figyelem – veszély!
Üzembe helyezési vagy szerelési műveletek megkezdése 

előtt csatlakoztassa le a készüléket a táphálózatról.
Az összeszerelés folyamata a 2. ábrán látható.

6.2  A nyomáscsökkentő szelepek felszerelése (ilyen tartozékkal 
rendelkező típusok esetén)
Az olajszivárgások megelőzése érdekében a készülék olajbeszívói a 
szállítás idejére piros sapkákkal vannak ellátva; ezeket ki kell cserélni 
a mellékelt nyomáscsökkentő szelepekre.

6.3 A forgófúvóka felszerelése
(Ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén).
A forgófúvóka-készlet nagyobb mosóerőt biztosít.
A forgófúvóka használata az állítható fúvókához képest 25%-os víz-
nyomáscsökkenést eredményezhet. Ugyanakkor a forgófúvóka-kész-
let a vízsugár forgása következtében nagyobb mosóerőt biztosít.

6.4 Elektromos csatlakozás
Figyelem – veszély!
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség (V) és frekvencia 

(Hz) megegyezik-e a készülék adattábláján szereplő adatokkal 
(2. ábra).

6.4.1 Hosszabbítóvezetékek használata
Csak IPX5 védettségű kábelt és csatlakozódugaszt hasz-
náljon.
A hosszabbítóvezeték keresztmetszete legyen arányos 
a hosszával – minél hosszabb a kábel, annál nagyobb 
keresztmetszet szükséges. Lásd az 1. ábrát.

6.5 Csatlakozás a vízvezetékhez
Figyelem – veszély!
A készüléket csak tiszta vagy szűrt vízzel üzemel-

tesse. Az átfolyási sebesség legyen azonos a vízvezeték 
csapjánál és a szivattyú bemeneti nyílásánál.
A készüléket helyezze a lehető legközelebb a vízvezetékhez.
6.5.1 Csatlakozási pontok

l Víz kiömlőnyílása (KIMENET)
n Víz bemeneti nyílása szűrővel (BEMENET)

6.5.2 Csatlakozás a vízhálózathoz
A készülék csak akkor csatlakoztatható az ivóvízhálózatra, 
ha a hálózati csatlakozótömlő az mindenkori érvényes 
rendelkezéseknek megfelelő, vízelvezetéses visszafolyás-
gátlóval rendelkezik. A tömlőnek legalább 13 mm-es 
átmérővel kell rendelkeznie, megerősített kivitelűnek kell 
lennie, és nem lehet hosszabb 25 m-nél.

6.5.3 Vízszívás nyitott tartályból
1)  Csavarozza a szűrővel ellátott bemeneti tömlőt a 

BEMENETHEZ, majd helyezze a tartály aljára.
2)  Légtelenítse a készüléket:
a)  Csavarja le a lándzsát.
b)  Indítsa be a készüléket és nyissa meg a pisztolyt addig, 

amíg még buborékok vannak a kifolyó vízben.
3)  Kapcsolja ki a készüléket, majd csavarja vissza a lán-

dzsát.
Megjegyzés: a készülék legfeljebb 0,5 m-es magasságból 
képes szívni. A szívócsövet használat előtt fel kell tölteni.
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7 BEÁLLÍTÁSOK (3. ÁBRA)/5. OLDAL
7.1 A porlasztófúvóka beállítása (ilyen funkcióval rendelkező 

típusok esetén)
A vízfolyás mértékét a fúvóka (E) szabályozza.

7.2 A tisztítószer-adagolás beállítása
 A tisztítószer megfelelő nyomással történő adagolásához állítsa a 

fúvókát (E) (ha fel van szerelve) „ ” helyzetbe, vagy szerelje fel a 
tiszítószer-készletet (C13) (ha rendelkezésére áll) a jelzett módon.
A tisztítószer mennyiségét a szabályozóval (F) lehet beállítani.

7.3 A munkanyomás beállítása (ilyen funkcióval rendelkező típu-
sok esetén)
A munkanyomás a szabályozóval (G) állítható be. A nyomást nyo-
másmérő jelzi ki (ha fel van szerelve).

8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (4. ÁBRA)/5. OLDAL
8.1 Kezelőszervek

-  Kapcsológomb (H)
A kapcsológomb (BE/I) állásba kapcsolásával:
a)  elindul a motor (TSS egység nélküli készülékek esetén);
b)  a motor üzemkész állapotba kerül (TSS egységgel ellátott készü-

lékek esetén).
Ha a kapcsológombon van jelzőlámpa, annak világítania kell. 
A kapcsológomb (KI/0) állásba kapcsolásával a készülék leáll.
Ha a kapcsológombon van jelzőlámpa, annak ki kell aludnia
-   Vízsugár-szabályozó kar (I).

Figyelem – veszély!
A készüléket működés közben a 4. ábrán látható módon 

szilárd, stabil felületre kell helyezni.
8.2 Indítás (lásd a 4. ábrát)

1)  Nyissa ki teljesen a vízcsapot.
2)  Kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót (D).
3)  Nyomja meg a szórópisztoly billentyűjét néhány másodpercre, 

majd indítsa be a készüléket a kapcsológombbal (BE/I).
Figyelem – veszély!
A készülék indítása előtt ellenőrizze a megfelelő víz-

beszívást; a víz nélküli használat a készüléket tönkreteszi. 
Használat közben ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait.

TSS készülékek – Automatikus átfolyásvezérelt kapcsolórendszerrel 
ellátott TSS készülékek esetén:
-  a szórópisztoly billentyűjének  elengedésekor a dinamikus nyo-

másváltozás automatikusan kikapcsolja a motort;
-  a szórópisztoly billentyűjének meghúzásakor a nyomásesés auto-

matikusan beindítja a motort, így a nyomás igen kis késleltetéssel 
helyreáll;

-  a TSS megfelelő működéséhez a billentyű elengedését és meg-
nyomását legalább 4-5 másodpercenként el kell végezni.

A készülék károsodásának elkerülése érdekében kerülje a 
víz nélküli használatot és ellenőrizze a megfelelő vízellátást.
TSS nélküli készülékek esetén a vízhőmérséklet növekedésé-
ből eredő készülékkárosodás elkerülése érdekében, bekap-
csolt készülék esetén 5 percnél hosszabb időre ne állítsa le 
a vízsugarat.

8.3 Leállítás
1)  Állítsa a kapcsológombot a (KI/0) állásba.
2)  Nyomásmentesítse a tömlőket a szórópisztoly billentyűjének 

megnyomásával.
3)  Működtesse a biztonsági kapcsolót (D).

8.4 Újraindítás
1)  Kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót (D).
2)  Légtelenítse a tömlőket a szórópisztoly billentyűjének megnyo-

másával.
3)  Állítsa a kapcsológombot a (BE/I) állásba.

8.5 Tárolás
1)  Zárja el a vízcsapot.

2)  Nyomásmentesítse a szórópisztolyt úgy, hogy az összes víz 
kifolyjon a készülékből.

3)  Kapcsolja ki a készüléket (KI/0).
4)  Húzza ki a csatlakozódugaszt az aljzatból.
5)  A munka végeztével eressze le és mossa ki a tisztítószertartályt. A 

tartály tisztításához tisztítószer helyett használjon tiszta vizet.
6)  Működtesse be a szórópisztoly biztonsági kapcsolóját (D).

8.6 A tisztítószer használata és újratöltése
A tisztítószer kiszállítását a tartozékok használatával, valamint 
a 7.3. pontban leírt eljárások alkalmazásával kell végezni.
A berendezéshez eredetileg mellékeltnél hosszabb nagynyomású 
tömlő vagy tömlőhosszabbító használata lelassíthatja vagy teljesen 
leállíthatja a beadagolt tisztítószer felszívását.
A tartályt (B6) biológiailag nagyon könnyen lebomló mosószerrel 
töltse fel.

8.7 Ajánlott tisztítási eljárás
Oldja fel a szennyeződést a még száraz felületre felvitt, tisztítószerrel 
kevert vízzel.
Függőleges felületek esetén alulról felfelé haladjon. Hagyja hatni 
a tisztítószert 1-2 percig anélkül, hogy hagyná a felületet teljesen 
megszáradni. Alulról felfelé haladva tartsa a nagynyomású vízsuga-
rat legalább 30 cm-es távolságban. Az öblítéshez használt vizet ne 
hagyja a tisztítatlan felületre folyni.
Bizonyos esetekben a szennyeződés csak kefével távolítható el.
Felületkárosító hatásai miatt a nagynyomású vízsugár nem mindig 
a legeredményesebb tisztítási módszer. Érzékeny és festett részek, 
valamint nyomás alatt lévő részegységek (gumiabroncsok, töl-
tőszelepek stb.) esetén ne használja az állítható fúvóka legkisebb 
átmérőjű beállítását és a forgófúvókát.
A tisztítás hatékonysága egyaránt függ a felhasznált víz nyomásától 
és mennyiségétől.

9 KARBANTARTÁS (5. ÁBRA)/6. OLDAL
A jelen fejezetben nem szereplő karbantartási műveletek elvégzését 
bízza márkakereskedésekre és márkaszervizekre.

Figyelem – veszély!
Bármely munka elvégzését megelőzően mindig 

húzza ki a készülék hálózati dugaszát az aljzatból.
9.1 A fúvóka tisztítása

1)  Szerelje le a lándzsát a fúvókáról.
2)  Távolítson el minden szennyeződést a fúvóka nyílásából az eszköz 

segítségével (C1).
9.2 A szűrő tisztítása

Minden használat előtt ellenőrizze a bemenő víz (L) és a tisztítószer 
szűrőjét (ha fel van szerelve). Szükség esetén tisztítsa meg azokat az 
útmutatónak megfelelően.

9.3 A motor eltömődésének megszüntetése (ilyen funkcióval 
rendelkező típusok esetén) 
Hosszabb időre leállított készülékeken a vízkőlerakódás megaka-
dályozhatja a motor újbóli indulását. Az eltömődés megszüntetése 
érdekében szerszámmal forgassa meg a hajtótengelyt (M). 

9.4 Az olaj újratöltése (ilyen funkcióval rendelkező típusok esetén)
Töltsön olajat a bemeneti nyílásba a megfelelő olajszint helyreál-
lításához.

 Olajjellemzőkre vonatkozó információkat az „Olajjellemzők” táblázat 
tartalmaz. 

9.5 Téli tárolás
A téli tárolás előtt működtesse a gépet egy nem agresszív és nem 
toxikus fagyálló folyadékkal. A készüléket fagytól védett, száraz 
helyen tárolja, ahol a hőmérséklet nem süllyed 0 C° alá, így elkerül-
hető a gép károsodása.

10 TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS (5. ÁBRA)/6. OLDAL
A tartozékok tárolását az 5. ábrának megfelelően végezze.
A gép szállítását az 5. ábrának megfelelően végezze.



136 Magyar

HU

11 HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba Lehetséges okok Ellenintézkedés

A szivattyú nem képes létrehozni a 
munkanyomást

A fúvóka elhasználódott Cserélje ki a fúvókát
A vízszűrő eldugult Tisztítsa meg a szűrőt (L) (5. ábra)
Nem megfelelő vízellátás Nyissa ki teljesen a vízcsapot
Levegő került a rendszerbe Ellenőrizze a tömlőcsatlakozások feszességét

Levegő került a szivattyúba
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg a szórópisztoly 
billentyűjét többször egymás után a folyamatos vízsugár meg-
jelenéséig. Ezután kapcsolja be újból a készüléket.

Az állítható fúvóka nincs a megfelelő helyzetben Állítsa a fúvókát (E) (+) állásba (3. ábra)
A termosztátszelep kioldott Várjon a megfelelő vízhőmérséklet helyreállásáig
A víz szívása nyitott tartályból, 0,5 méternél magasabbról 
történik Csökkentse a szívási magasságot

Használat közben hirtelen leesik 
a nyomás

A víz szívása külső tartályból történik Csatlakoztassa a készüléket a vízhálózathoz
A bemenő víz hőmérséklete túl magas Csökkentse a víz hőmérsékletét
A fúvóka eltömődött Tisztítsa meg a fúvókát (5. ábra)
A bemenő víz szűrője (L) eltömődött Tisztítsa meg a szűrőt (L) (5. ábra)

A motor zúg, de a készülék nem 
indul be.

Túl alacsony a tápfeszültség Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e az adattáblán 
feltüntetett értéknek (2. ábra)

Túlzott mértékű feszültségesés a hosszabbítóvezetékben Ellenőrizze a hosszabbítókábel jellemzőit
A készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez
A TSS eszköz meghibásodott Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez

A motor nem indul

Nincs tápfeszültség Ellenőrizze, hogy a hálózati dugasz megfelelően van-e csatla-
koztatva az aljzatban, illetve van-e hálózati feszültség (*)

A TSS eszköz meghibásodott Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez

 A készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt
A készülék hátoldalán található nyíláson keresztül a szerszám 
segítségével (M) szüntesse meg a motor eltömődését (ilyen 
funkcióval rendelkező típusok esetén) (5. ábra)

Vízszivárgások
A tömítések elhasználódtak Cseréltesse ki a tömítéseket a legközelebbi márkaszervizben
A biztonsági szelep kioldott és ürül Forduljon bármelyik márkaszervizhez

A készülék hangos A víz túl meleg Csökkentse a víz hőmérsékletét (lásd a műszaki adatokat)
Olajszivárgások A tömítések elhasználódtak Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez
Csak TSS készülék esetén: a készülék 
nem lenyomott billentyű esetén 
is elindul

A nagynyomású rendszer vagy a szivattyú hidraulikus 
körének tömítése nem vízzáró Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez

Csak TSS készülék esetén: a billentyű 
lenyomása esetén sem jön víz a fúvó-
kából (a víztömlő csatlakoztatva van)

A fúvóka eltömődött Tisztítsa meg a fúvókát (5. ábra)

A készülék nem szívja fel a tisztí-
tószert

Az állítható fúvóka nagy nyomásra van állítva Állítsa a fúvókát (E) „ ” helyzetbe (3. ábra)
A tisztítószer túl sűrű Hígítsa fel a tisztítószert vízzel
Nagynyomású tömlőhosszabbító van használatban Szerelje fel az eredeti tömlőt

Lerakódás vagy eltömődés az oldószerkörben
Öblítse ki tiszta vízzel és szüntesse meg az esetleges eltö-
mődéseket Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a 
márkaszervizhez

Víz folyik a termosztátszelepből A fúvókában a vízhőmérséklet túllépte az adattáblán meg-
adott legnagyobb értéket 

A készülék működtetése közben ne állítsa le a vízsugarat 5 
percnél hosszabb időre

(*) Ha a motor működés közben leáll és nem indul újra, várjon 2-3 percet, majd ismételje meg az indítási műveletet (kioldott a túlterhelés-védelem). 
Ha a probléma többször is előfordul, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

TÍPUS SOROZATSZÁM
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12 FELÜLETEK SÉRÜLÉSÉNEK ELKERÜLÉSE

FIGYELEM!
12.1 Az abroncsok nagynyomású tisztítóberendezéssel történő tisztítása esetén az abroncs megsérülhet, és a művelet 

egyébként is veszélyes lehet.
12.2 Soha ne irányítsa a nagynyomású vízsugarat közvetlenül az abroncsra.
12.3 A kerekek és az abroncsok körül végzett tisztításkor állítsa a tisztítóberendezést a legalacsonyabb nyomásra.
12.4 A „Turbólándzsa” lehetőség a jármű egyik részének a tisztításához sem használható.
12.5 További információk a kézikönyv „8.7. Ajánlott tisztítási eljárás” című fejezetében találhatók.

EK-megfelelőségi nyilatkozat 
Az Annovi Reverberi S.p.A. kijelenti, hogy a következő STIGA 
készülék(ek):

 Készülék megnevezése Nagynyomású tisztítóberendezés
 Típusszám  HPS 235 R HPS 345 R
 Névleges teljesítmény  1,8 kW 2,1 kW
megfelel(nek) a következő európai irányelveknek:
2006/42/EK, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU és 
2000/14/EK 

és gyártásuk a következő szabványoknak és szabványdokumentumoknak 
megfelelően történt:

EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 
61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
A műszaki dokumentáció kiadásáért felelős személy neve és címe:  
Stefano Reverberi / AR Ügyvezető igazgató
41122 Modena (Olaszország), Via ML King, 3
A 2000/14/EK irányelv szerinti megfelelőségi vizsgálat elvégzése az V. 
melléklet előírásai szerint történt.
 Típusszám  HPS 235 R HPS 345 R
Mért hangteljesítményszint:  91 dB (A) 92 dB (A)
Garantált hangteljesítményszint: 93 dB (A) 94 dB (A)

Kelt: 2017. 12.12.
MODENA (I)
Stefano Reverberi   Ügyvezető igazgató

A jótállás a termékértékesítési ország jogszabályi előírásainak megfelelően érvényes (amennyiben a gyártó másként nem rendelkezik).
A jótállás a jótállási időszakban fellépő anyag- és konstrukciós hibákra, valamint a megfelelőséget érintő meghibásodásokra vonatkozik. Ezen az időszakon 
belül a gyártó vállalja, hogy kicseréli a meghibásodott alkatrészeket, illetve nem túlzott elhasználódás esetén megjavítja vagy kicseréli a terméket.
A jótállás nem vonatkozik az alkatrészek (szelepek, dugattyúk, a víz- és olajrendszer tömítései, rugók, O-gyűrűk) és a tartozékok (tömlők, szórópisztolyok, 
kefék, kerekek stb.) normális mértékű kopására.
A jótállás nem vonatkozik a következő okokból történt meghibásodásokra:
- nem megfelelő, illetve helytelen használat, hanyagság,
- bérbeadás vagy ipari felhasználás, ha a termék háztartási célra lett eladva,
-  a használati utasításban foglalt karbantartási utasítások be nem tartása,
-  nem meghatalmazott személyzet vagy szerviz által végzett javítás
- nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata
- szállítás, szennyeződés, idegen tárgyak vagy baleset által okozott sérülések,
- helytelen tárolásból vagy raktározásból adódó problémák.
A jótállás érvényesítéséhez be kell mutatnia a vásárlást igazoló bizonylatot.

További segítség érdekében forduljon a készüléket forgalmazó kereskedéshez.

Jótállás

Műszaki adatok

Műszaki adatok Egység HPS 235 R HPS 345 R

Átfolyási sebesség l/perc 5,5 6

Maximális átfolyási sebesség l/perc 7,3 7,5

Nyomás MPa 10 11

Maximális nyomás MPa 13,5 14,5

Teljesítmény kW 1,8 2,1
Maxim.lis bemeneti hőmérséklet °C 50 50
Maximális bemeneti nyomás MPa 1 1

Szórópisztoly ellenereje maximális 
nyomáson

N
13,00 14,80

Szivattyúolaj típusa kg - -

Védelmi osztály - II / I / 
Motorszigetelés Osztály F F
Motorvédelem - IPX5 IPX5
Tápfeszültség V~/Hz 220-240 - 50/60 220-240/50
Legnagyobb megengedett hálózati 
impedancia

Ω - -

Hangnyomásszint LPA (ISO 3744) (K 
= 2,5 dB (A))

dB (A) 78,8 79,7

Hangteljesítményszint LWA (ISO 3744) (K 
= 2,5 dB (A))

dB (A) 93 94

Készülékrezgés (K = 1 m/s2): m/s2 < 2,5 < 2,5
Tömeg kg 12,3 17,4

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
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IT • Il contenuto e le immagini del presente manuale d’uso sono stati realizzati per conto di STIGA SpA e sono tutelati da diritto d’autore – E’ vietata ogni riproduzi-
one o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.
BG • Съдържанието и изображенията в настоящото ръководство са извършени за STIGA SpA и са защитени с авторски права  – Забранява се всяко 
неоторизирано възпроизвеждане или промяна, дори и отчасти на документа.
BS • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za STIGA SpA i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je svaka neovlaštena 
reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.
CS • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti STIGA SpA a jsou chráněny autorským právem – Reprodukce či nepovolené 
pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.
DA • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af STIGA SpA og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse eller ændring, også 
delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.
DE • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von STIGA SpA erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede nicht genehmigte 
Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.
EL • Το περιεχόμενο και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας STIGA SpA και προστατεύονται από πνευματικά 
δικαιώματα – Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή τροποποίηση, έστω και μερική, του εγγράφου χωρίς έγκριση.
EN • The content and images in this User Manual were produced expressly for STIGA SpA and are protected by copyright – any unauthorised reproduction or 
modification to the document, either partially or in full, is prohibited.
ES • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por STIGA SpA y están protegidos por los derechos de autor – Se prohíbe toda 
reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.
ET • Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja kujutised on toodetud konkreetselt ettevõttele STIGA SpA ja neile rakendub autorikaitseseadus – dokumendi igasugune 
osaline või täielik ilma loata reprodutseerimine või muutmine on keelatud.
FI • Tämän käyttöoppaan sisältö ja kuvat on valmistettu STIGA SpA -yhtiön toimesta ja niitä suojaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaikenlainen kopioiminen tai 
muuttaminen, osittainkin, on kielletty ilman erityistä lupaa.
FR • Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de STIGA SpA et sont protégés par un droit d'auteur - Toute repro-
duction ou modification non autorisée, même partielle, du document, est interdite.
HR • Sadržaj i slike u ovom priručniku za uporabu izrađeni su za tvrtku STIGA SpA te su obuhvaćeni autorskim pravima – Zabranjuje se neovlašteno umnožavanje 
ili prilagodba, djelomična ili u cijelosti, ovog dokumenta.
HU • Ennek a használati útmutatónak a tartalma és a benne szereplő képek kizárólag a STIGA SpA számára készültek és szerzői joggal védettek – tilos a dokumen-
tum bármely részének vagy egészének engedély nélküli sokszorosítása és módosítása.
LT • Šio naudotojo vadovo turinys ir paveikslėliai skirti tik „STIGA SpA“ ir yra saugomi autorių teisėmis – dokumentą atgaminti ar modifikuoti, visiškai arba iš dalies, 
yra draudžiama.
LV • Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai STIGA SpA un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jebkāda dokumenta vai tā daļas prettiesiska kopēšana 
vai pārveide ir stingri aizliegta.
MK • Содржината и сликите во Упатството за корисникот се подготвени исклучиво за STIGA SpA и се заштитени со авторски права – забрането е секое 
делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.
NL • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van STIGA SpA en zijn beschermd door het auteursrecht – 
Elke niet-geautoriseerde reproductie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.
NO • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utført på oppdrag fra STIGA SpA og er beskyttet ved opphavsrett - Enhver gjengivelse eller endring, selv 
kun delvis, er forbudt.
PL • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki STIGA SpA i są chronione prawami autorskimi – Zabrania się wszelkiego 
kopiowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.
PT • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da STIGA SpA, encontrando-se prote-
gidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas deste Manual estão expressamente proibidas.
RO • Conţinutul şi imaginile din manualul de utilizare de faţă au fost realizate în numele STIGA SpA şi sunt protejate de drepturi de autor – Este interzisă orice 
reproducere sau modificare chiar şi parţială neautorizată a documentului.
RU • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах STIGA SpA и защищены авторскими правами – Любое 
несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.
SK • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti STIGA SpA a sú chránené autorským právom – Reprodukcie či nepovo-
lené pozmeňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.
SL • Vsebine in slike v tem uporabniškem priročniku so izdelane za podjetje STIGA SpA in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno nepooblaščeno 
razmnoževanje ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.
SR • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime STIGA SpA i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka potpuna ili delimična 
reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.
SV • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för STIGA SpA och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion eller ändring, även 
partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.
TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça STIGA SpA için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz olarak tamamen ya da 
kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.
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