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EESSÕNA 
 
Enne selle seadme esmakordset kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt ja täielikult läbi ning
järgige juhiseid, hoiatusi ja ohutuseeskirju.
Hoidke see brošüür edaspidiseks kasutamiseks alles.
Jätke pakend alles, et kasutada seda pesuri ajutiselt hoiulepanekuks.

 
 

 
 
TEHNILISED ANDMED 
 

Mudel Force 1200 Force 1400 
Pinge  AC 220–240 V, 50 Hz AC 220–240 V, 50 Hz 
Võimsustarve  1200 W  1400 W 
Max surve  9 MPa (90 bar)  10 MPa (100 bar) 
Veetarbimine  330 l/h 330 l/h 
Max surve vee
sisselaskel 0,7 MPa (7 bar) 0,7 MPa (7 bar) 

Survevooliku pikkus 3 m  5 m  
Veetemperatuur  0–40 °C 0–40 °C 
Automaatne
käivitumine-peatumine

 + + 

Kaitseklass  II II 
Kaitseaste  IPX5 IPX5 
Müratase  77 dB(A) 77 dB(A) 
Mõõtmed  20 x 25 x 42 cm 24,5 × 26,5 × 68 cm 
Mass   4,1 kg 4,35 kg 
Võimalikud on tehnilised muudatused  

OLULISED OHUTUSEESKIRJAD  

1. Enne igat kasutamist kontrollige, et seadmel ei ole nähtavaid vigastusi (sh juhtmel, pistikul, voolikul 
ega pihustil). Ärge kasutage seadet, mis on vigane või mis ei töötanud viimasel korral laitmatult. 
Viige see remondiks/väljavahetamiseks tarnijale.

2. Seadmele ettenähtud pinge ja sagedus peavad vastama kasutatavas pistikupesas olevale. Elektri-
paigaldis peab olema kinnitatud (IEC 60364-1 kohaselt) ja kaitstud rikkevoolukaitselülitiga (max 30 
mA). Ärge muutke pistikut ega pesa, et neid omavahel sobitada! Vead elektriühendustes võivad 
põhjustada elektrilöögi!

3. Kui pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, kasutage piisava ristlõikega juhet: 1 mm2 kuni 12,5 
m pikkuse juhtme, 1,5 mm2 kuni 20 m pikkuse juhtme ja 2,5 mm2 kuni 30 m pikkuse juhtme korral. 
Ülekuumenemise vältimiseks kerige juhe täielikult lahti. Ühenduspesa peab olema veekindel, ühen-
duskoht tuleb hoida kuivana ja see ei tohi maas lebada. Vigased pikendusjuhtmed on ohtlikud!

4. Eriti hoolikas olge seadme kasutamisel laste, puuetega inimeste või vanurite läheduses. Ärge jätke 
neid töötava seadme juurde järelevalveta!

5. Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või väheste teadmistega 
isikud (sh lapsed), hoolimata sellest, kui nende ohutuse eest vastutav isiku neid juhendab või jälgib 
seadme kasutamist. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

6. Vigased komponendid (sh pistik, elektrijuhe, voolik ja pihusti) peab kohe asendama sobiva väljaõp-
pega mehaanik või kvalifitseeritud elektrik. Veenduge, et kasutatakse ainult originaalosi – ka vooli-
kud ja ühendused on ohutuseks väga olulised! Ärge remontige ise!

7. Veenduge, et seade on asetatud kasutamise ajal tugevale, tasasele ja horisontaalsele pinnale, 
samuti transportimise ja hoiuloleku ajal. Ümber kukkudes võib see viga saada!



 3

 
KIRJELDUS  
 

1. Sisse-väljalüliti 
2. Vee väljalaskeava 
3. Vee sisselaskeava 
4. Turbovars (ainult Force 1400)  
5. Käepide
6. Päästik

7. Käepideme lukk 
8. Survevoolik  
9. Pikendusvars  
10. Pihustivars 
11. Juhtmekonks 
12. Elektrijuhe  

 

8. Hoiatus! Survepesuri juga võib olla ohtlik, kui seadet ei kasutata juhendi kohaselt. Ärge suunake juga 
kunagi inimeste või kasutaja (ka mitte rõivaste/jalatsite puhastamiseks!), loomade, elektriseadmete või 
pesuri seadmestiku poole!

9. Kasutaja ja isikud, kes peavad läheduses viibima, peavad kandma kaitseriietust ning -jalatseid. Soovi-
tame tungivalt kasutada kuulmiskaitsmeid.

10. Ärge kasutage pesurit plahvatusohtlikes olukordades ja keskkondades.
11. Tõmmake pistik alati pesast välja, kui hooldate seadet, vahetate pihustit või kui pesur ei ole kasutuses.
12. Seadmes, voolikus või pihustis olnud vesi ei ole joomiskõlblik.
13. Ärge kasutage seadet temperatuuril üle 40 °C või alla 2 °C ning ärge laske sellel jäätuda.
14. Ärge tehke seadmele, pihustivarrele, düüsile või mõnele muule koostisosale mingeid muudatusi.
15. Ärge katke seadet, pihustivart, düüsi või mõnda muud osa kasutamise ajal kinni.
16. Õnnetuse või elektrikatkestuse korral lülitage seade kohe välja.
17. Pihustage ainult puhast vett. Kui pihustate vett, mis võib sisaldada nt liiva (kaevust või muust sarna-

sest allikast), tuleb paigaldada lisafilter.

See survepesur on ette nähtud koduseks kasutamiseks, näiteks autode, paatide, terrasside, väiksemate 
seinte jne pesemiseks/piserdamiseks. Seega kasutage seda ainult sellist liiki tööde korral ja mitte (liiga) 
raskel ja/või tööstuslikul otstarbel!
Seadmel on hulgaliselt koostisosi, sealhulgas põrutusi neelavas ümbrises pump; käepidemel on libisemis-
vastane kuju.
Pihustada võib külma või kuni 40 °C leiget vett. Kuumem vesi võib pumpa kahjustada. Ärge kasutage vett, 
milles on sodi, liiva või kemikaale – see võib seadet ja selle talitlust kahjustada ning lühendada seadme 
kasutusiga.
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Alati tuleb arvestada selles brošüüris kirjeldatud ohutuseeskirjadega, et vältida seadme ja puhastatava
pinna kahjustamist ning kehavigastusi.  
 
KOKKUPANEK 

Tähelepanu! 

TÖÖTAMINE  

NÕUANDEID KASUTAMISEKS 

• Asetage pesur võimalikult vee juurdevoolu lähedale.
• Pesur tuleb asetada püstasendis tugevale, tasasele ja horison-

taalsele pinnale (käepide ülespoole).
• Sisestage pikendusvarre ots täielikult käepidemesse (A) ning 

kindlustage see veerandpöördega (B). Seejärel kinnitage ühen-
dus ülemutrit kinni keerates. Vt joonis 1.

• Kinnitage pihustivars pikendusvarre külge, sisestades pihusti-
varre otsa täielikult pikendusvarde ja kindlustades selle 
veerandpöördega.

• Force 1400 standardvarustuses on ka turbovars, mida võib 
soovi korral tavalise pihustivarre asemel kasutada.

• Ühendage käepide survevooliku külge. Vt joonis 2.
• Ühendage survevoolik seadme vee sisselaskeava külge.
• Kinnitage kiirlukusti vee juurdevoolu vooliku otsa, seejärel ühen-

dage need seadme vee sisselaskeava külge. Vee juurdevoolu-
voolik (ei ole kaasas) peab olema vähemalt 13 mm (1/2") 
läbimõõduga ning sarrustatud.

• Vee juurdevool peab välja andma vähemalt nii palju vett, kui on seadme veetarve (330 l/h)! Pump peab 
alati olema varustatud piisava hulga veega. Kuivalt töötamine põhjustab purunemise.

• Vee temperatuur ei tohi ületada 40 °C. Etteantava vee surve ei tohi ületada 0,7 MPa (7 baari).
• Kasutage selle seadmega ainult puhast vett. Saasteained või agressiivsed kemikaalid rikuvad seadme!

• Keerake sisse-väljalüliti asendisse OFF/O.
• Kontrollige, kas kasutatava pistikupesa andmed on vastavuses seadme andmesildil olevate andmete-

ga. Kui on, pange pistik pessa.
• Avage vee juurdevool täielikult.
• Avage käepideme alla olev turvalukk.
• Nüüd vajutage mõne sekundi jooksul päästikule, et õhk voolikust eemaldada.
• Lülitage seade sisse, keerates sisse-väljalüliti asendisse I/ON. Mootor käivitub korraks, ent peatub 

uuesti seniks, kuni päästikule pole vajutatud.
• Nüüd vajutage päästikule – seade hakkab tööle.
• Automaatne käivitumise/peatumise süsteem tähendab seda, et mootor töötab ainult siis, kui 

päästik on alla vajutatud.
• Pihustivarrest tulevat juga saab varre pead keerates reguleerida kitsast laiani. Ärge tehke seda pihusta-

mise ajal!
• Turbovars (Force 1400) annab kitsa pöörleva joa.

• Düüsist väljuv veejuga põhjustab käepideme tagasilöögi. Seega tuleb veenduda, et seisate stabiilses 
asendis ja haare on kindel. Samuti tuleb veenduda, et veejoa surve ei pane objekte kohalt liikuma, 
kukkuma ega ringi lendama, nii et need vigastusi põhjustavad. Valige ka endale ohutu asukoht!

• Hoidke töökeskkond puhas ja korras.
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• Kõrgsurvejuga võib tekitada vigastusi näiteks rehvidele, kui viia juga liiga lähedale. Olge puhastatavast 
objektist alati vähemalt 30 cm kaugusel! Reguleerige alati kaugust puhastatava objektini (ja seega ka 
survet) sobivalt.

• Vertikaalpindade korral töötage alt üles.
• Vältige vee pritsimist ebasoovitavatesse kohtadesse.
• Ärge liigutage pesurit elektrijuhtmest tõmmates. Ärge tõstke seadet juhtme abil üles. Vältige juhtme 

kahjustamist õli, lahustite, teravate servadega jne. Ärge katke seadet kasutamise ajal kinni.
• Ärge kasutage seadet ebapiisavalt ventileeritud ruumis.
• Survepesuriga on keelatud puhastada asbesti sisaldavaid pindu.
• Kui seadet ei kasutata rohkem kui 5 minuti jooksul, tuleb see välja lülitada.

VÄLJALÜLITAMINE

• Lülitage seade välja (nupp asendisse OFF/O).
• Sulgege vee juurdevool.
• Laske kogu surve välja, hoides päästikut all, kuni düüsist ei tule enam vett.
• Sulgege käepidemel olev turvalukk.
• Tõmmake pistik pesast välja.

HOIULEPANEK

• Enne seadme ärapanekut tuleb vesi eemaldada pumbast, voolikust ja tarvikutest. Selleks lülitage 
seade lülitist välja ning ühendage vee juurdevooluvoolik lahti. Nüüd käivitage seade uuesti ja vajutage 
päästikule. Laske seadmel niikaua töötada, kuni pihustivarrest ei tule enam vett. Seejärel lülitage 
seade kohe välja. Ärge laske sellel kuivalt käia!

• Eemaldage pistik pesast, kerige juhe kokku ja riputage see konksu otsa.
• Asetage käepide ja varred seadmel olevatesse hoidikutesse.
• Kerige voolik kokku ja kinnitage see käepidemele.
• Seadet tuleb hoida nii, et see ei külmu. Kui see on võimatu, laske seadmel enne selle hoiulepanekut 

antifriisi sisse imeda. Ärge unustage seadet põhjalikult veega loputada enne selle taaskasutamist! Kui 
seade sellegipoolest külmub, laske seda enne kasutamist kontrollida. Garantii ei kata külmakahjustusi. 
Ärge kunagi käivitage külmunud survepesurit!

OHUTUSVAHENDID

Ohutuse jaoks on pihusti varustatud lukuga. Lüliti eemalelükkamisel käepide lukustatakse ja see ei toimi 
enam. Käepideme lukust vabastamiseks lükake lüliti tagasi oma algasendisse.
Mootor on varustatud termokaitsevahendiga, mis lülitab selle ülekuumenemise korral välja. Põhimõtteli-
selt käivitub see automaatselt uuesti, kui on piisavalt jahtunud. Ent parem on seade 5–10 minutiks välja 
lülitada, oodata ja siis uuesti käivitada. Tehke kindlaks ülekuumenemise põhjus ja likvideerige see. Kui 
probleem kordub, lõpetage seadme kasutamine ja võtke ühendust tarnija/teenindusega.
Surveregulaator võib survet vähendada, kui see ületab tootja poolt ettenähtud väärtuse.

HOOLDAMINE

Tähelepanu! Enne hooldamist võtke alati pistik pesast välja!

• Loputage vee juurdevooluvoolikut, survevoolikut, pihustivart, düüsi ja teisi tarvikuid põhjalikult enne 
nende kasutamist.

• Eemaldage liitekohtadest hoolikalt tolm, liiv ja muu mustus.
• Puhastage düüsi korrapäraselt kaasasoleva nõelaga ja loputage siis põhjalikult (joa suunale vastupidi). 

Selleks tuleb düüs varre küljest eemaldada.
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 JÄÄTMEKÄITLUS 
 

 
 PROBLEEMID JA LAHENDUSED 
Seade ei käivitu.  

Mõne muu probleemi korral võtke ühendust müüjaga!  

• Puhastage korrapäraselt vee sissevoolufiltrit. Selleks keerake pealt vee sissevooluava ühendus, 
eemaldage filter kruvikeeraja või muu sarnase tööriista abil ning kontrollige, kas see on vigastamata. 
Kinnitage kõik kindlalt ja õigesti ettenähtud kohtadele. Ärge kasutage pesurit kunagi ilma filtrita!

• Hoidke seadme ventilatsiooniavad puhtana, et vältida jahutamisel takistusi.
• Määrige korrapäraselt liitmike rõngastihendeid, et vältida nende ärakuivamist.
• Remonti ja ülevaatust võivad teha ainult tarnija või vastava väljaõppega ja volitatud isikud. Võhiklikult 

tehtud remont muudab garantii kehtetuks.
Ärge remontige ise!

Teie survepesur ei ole tavaline majapidamisjääde. Kui te lõpetate selle kasutamise, viige see kohaliku võimu-
organi määratud jäätmekogumispunkti.

- Kas pistik on pessa ühendatud?
- Kas pistikupesa ei ole töökorras? Proovige mõnda teist.
- Kas kaitse on läbi põlenud? Asendage see.
- Pikendusjuhe on katki. Kasutage teist juhet.

Surve kõigub.
- Pump imeb õhku sisse. Tihendage ühendused korralikult.
- Klapid on määrdunud, kulunud või katki. Laske need välja vahetada.
- Pumbatihend on kulunud. Laske see välja vahetada.
- Düüs on osaliselt ummistunud. Puhastage see.

Seade jääb seisma.
- Kaitse põles läbi. Asendage see ja lülitage teised seadmed välja.
- Kontrollige, kas pistikus on õige pinge.
- Termokaitsevahend on aktiveerunud. Laske sel maha jahtuda ja likvideerige ülekuumenemise põhjus.
- Düüs on osaliselt ummistunud. Puhastage see.

Kaitse põleb läbi.
- Elektripaigaldis on liiga nõrk. Ühendage seade elektripaigaldisega, millel on suurem voolutugevus kui 
sellel seadmel. Ärge kasutage pikendusjuhet.

Seade vibreerib.
- Õhk vee juurdevooluvoolikus. Õhk tuleb välja lasta. Selleks laske vett läbi seadme, kui see on välja 
lülitatud.
- Probleemid vee juurdevooluga. Kas see vastab nõuetele? Ärge kasutage liiga pikka või peenikest vooli-
kut (min ½").
- Düüs on osaliselt ummistunud. Puhastage see.
- Vee sissevoolufilter on must. Puhastage see.
- Voolik on muljutud. Õgvendage seda.

Seade käivitub ja peatub ise korrapäraselt.
- Pump või pihustivars lekivad. Laske need parandada või välja vahetada.

Seade käivitub, kuid ei anna vett.
- Pump, voolik või tarvikud on külmunud. Laske neil üles sulada ja siis kontrollige.
- Puudub vee juurdevool. Veenduge, et vee juurdevool on olemas.
- Filter on ummistunud. Puhastage filter.
- Düüs on ummistunud. Puhastage düüs.
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CE – deklaratsioon  
 
Käesolevaga deklareerib allakirjutanu: Euromac bv, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, et
230 V elektrilised survepesurid, mis on tuntud marginime all EUROM, tüüp Force 1200 ja Force 1400,
vastavad masinadirektiivi 2006/42/EÜ ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ
nõuetele ja vastavad järgmistele standarditele:

 

   
EN 60335-1/A14:2010 
EN 60335-2-79:2009 
EN 62233:2008 
 

EN 55014-1/A1:2009 
EN 55014-2/A2 :2008  
EN 61000-3-2/A2:2009 
EN 61000-3-3 :2008  

 
 
Genemuiden, 31. oktoober 2012
W. J. Bakker, peadirektor
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