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Hoiatus! Ärge kasutage seadet enne, kui olete need juhised läbi lugenud. 

 
 

1. Tehnilised andmed 

Nimipinge: 220…240 V vahelduvvool 
Sagedus: 50 Hz 
Nimisisendvõimsus: 1300 W 
Kaitseklass: II 
Kaitsetase: IPX5 
Nimirõhk: 7 MPa 
Suurim rõhk: 10 MPa 
Nimivooluhulk: 5,5 l/min 
Töötemperatuur: 0…40 ºC 
Suurim sisendrõhk: 0,7 MPa 
Helirõhu tase: LpA = 75 dB (A) 
Helivõimsustase: LwA = 90 dB (A) 
Vibratsiooni ruutkeskmine 
väärtus 

αh = 1,2 m/s2 

2. Ettevaatusabinõud ja hoiatused 
Juhiste märgistamisel kasutatud sümbolid 

 
Enne kõrgsurvepesuri esmakordset kasutamist soovitame teil see 
kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. Hoidke see juhend edaspidiseks 
kasutamiseks alles. 

 
Selle sümboliga märgistatud juhiseid tuleb hoolikalt järgida, et vältida 
inimestele tekkida võivat ohtu. 

 
Selle sümboliga tähistatud ohutusjuhiseid tuleb hoolikalt järgida, et vältida 
masina tehnilise seisundi ja jõudluse kahjustamist. 
 
Selle sümboliga on märgistatud nõuanded ja juhised, mis lihtsustavad tööd 
ning võimaldavad tagada ohutust. 
 

Ärge laske selle kõrgsurvepesuriga töötada nendel inimestel, kes ei ole saanud 
vastavat väljaõpet või ei ole käesolevat juhendit läbi lugenud. 
 

Lapsed või teised isikud, kelle füüsiline või vaimne seisund ei võimalda neil töö ajal ohutust 

tagada, ei tohi seadet kasutada ilma järelevalveta. Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. 

Enne seadme käivitamist kontrollige võimalikke kahjustusi. Mis tahes kahjustuse avastamisel 

jätke seade käivitamata ja võtke ühendust edasimüüjaga. 

 

Tähelepanu! 

-Elektrijuhtmete isolatsioon peab olema terve ja mõradeta. Kui elektrijuhe on kahjustunud, 

tuleb see lasta volitatud edasimüüjal välja vahetada. 

 
HOIATUS! 
 
Hoiatus! Ärge kasutage seadet enne, kui olete need juhised läbi lugenud. 
- Elektriühenduse peab paigaldama kvalifitseeritud elektrik ja see peab vastama IEC 60364-

1 nõuetele. 
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- Seadme elektrivarustussüsteem peab olema varustatud rikkevoolukaitsmega, mis 

katkestab toite, kui maasse suunduv lekkevool ületab 30 ms jooksul 30 mA, või 

seadmega, mis katkestab maanduse. 

- HOIATUS! Selle seadme puhul tohib kasutada üksnes neid puhastusaineid, mida 

valmistaja on tarninud või soovitanud. Mis tahes muude puhastusainete või kemikaalide 

kasutamine võib kahjustada seadme ohutust. 

- HOIATUS! Ärge kasutage seadet kaitseriietuseta isikute vahetus läheduses. 

- HOIATUS! Kõrgsurvejuga võib väärkasutuse korral olla ohtlik. Ärge suunake juga inimeste, 

loomade, pinge all olevate elektriseadmete ega pesuri enda suunas. 

- Ärge suunake juga riiete ja jalatsite puhastamiseks enda ega kellegi teise suunas. 

- Enne hooldamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. 

- Ärge laske lastel ega väljaõppeta isikutel kõrgsurvepesuriga töötada. 

- Kasutage üksnes seadme valmistaja originaalvaruosi või seadme valmistaja heakskiidetud 

varuosi. 

- HOIATUS! Kõrgsurvevoolikud, liitmikud ja muhvid on seadme ohutuse tagamisel ülimalt 

tähtsad. Kasutage üksnes neid kõrgsurvevoolikuid, liitmikke ja muhve, mida seadme 

valmistaja on soovitanud. 

- Ärge kasutage seadet, kui selle elektrijuhe või seadme olulised osad, nagu 

ohutusseadmed, kõrgsurvevoolikud, päästik vm, on kahjustatud. 

- Pikendusjuhtme kasutamisel peavad pistik ja pesa olema veekindlad. 

- HOIATUS! Sobimatu pikendusjuhtme kasutamine võib olla ohtlik. 

- Seda kõrgsurvepesurit ei või kasutada temperatuuril alla 0°C. 

- HOIATUS! Soovitame seadme kasutamise ajal kanda sobivaid kuulmiskaitsevahendeid. 

HOIATUS! 
Poolile keritud elektrijuhe peab ülekuumenemise vältimiseks olema alati täielikult lahti 

keritud. Pikendusjuhtme kasutamisel peavad pistik ja pesa olema veekindlad ning 

elektrijuhtme pikkus ja ristlõige peavad vastama allpool loetletud nõuetele. 

1,0 mm2 kuni 12,5 m 
1,5 mm2 kuni 20 m 
2,5 mm2 kuni 30 m 

Elektrijuhtmete liitmikud tuleb hoida kuivad ja maapinnast kõrgemal. 

- Õnnetuste vältimiseks tohib kahjustatud elektrijuhet vahetada ainult tootja, volitatud 

hoolduskeskus või sarnase kvalifikatsiooniga isik. 

Tähelepanu! 

Viletsa elektrivarustuse korral võib seadme käivitamise ajal tekkida võrgupinge langus. See 

võib mõjutada teisi seadmeid (näiteks lampide vilkumine vm). Kui elektrivarustuse süsteemi 

takistus Zmax < 0,335 oomi, siis niisuguseid häireid ei tohiks tekkida. (Vajaduse korral 

pöörduge lisateabe saamiseks kohaliku elektrivarustuse ettevõtte poole.) 

Toitevõrgu ühendus 
 Kõrgsurvepesuri vooluvõrku ühendamisel tuleb järgida allolevaid juhiseid. 
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_ Elektritöid peab tegema sertifitseeritud elektrik, kes järgib IEC 364 nõudeid. 

_ Seadme elektrivarustussüsteem peab soovitatavalt olema varustatud rikkevoolukaitsmega, 

mis katkestab toite, kui maasse suunduv lekkevool ületab 30 ms jooksul 30 mA, või 

seadmega, mis katkestab maanduse. 

Veeühendus 
_ Ühendus üldveevärgiga peab vastama asjakohastele eeskirjadele. 

_ Sisendvooliku võib ühendada maksimaalselt 0,7 MPa rõhuga süsteemi külge. 

TÄHTIS! Kasutage üksnes puhast ja kvaliteetset vett. 

Kui tarbitavasse vette võib sattuda liiva (nt allikast), siis tuleb paigaldada täiendav filter. 

Turvaseadmed 

- Kui rõhk ületab lubatud väärtuse, siis piiratakse rõhku kaitseklapiga. Pihustuspüstol on 

varustatud lukustusseadmega. Kui mehhanism on aktiveeritud, ei ole pihustuspüstolit 

võimalik kasutada. 

Termoandur 

Termoandur kaitseb mootorit ülekoormuse eest. Kui termoandur on maha jahtunud, käivitub 

seade paari minuti pärast uuesti. 

3. Kirjeldus 
3.1. Kasutusala 
See kõrgsurvepesur on mõeldud koduseks kasutamiseks: 

- autode, mootorrataste, paatide, haagissuvilate, haagiste, terrasside, sillutisekivide, 

puitkonstruktsioonide, kiviehitiste, grillide, aiamööbli ja muruniidukite puhastamisel. 

Kasutage kõrgsurvepesurit ainult juhendis kirjeldatud eesmärkidel. 

Järgige ohutusnõudeid, et vältida masina ja puhastatava pinna rikkumist või raskeid 

tervisekahjustusi. 

3.2. Töötamine ja mudeli ülevaatus 
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1 Reguleeritav pihustustoru 
2 Toitelüliti 
3 Veesisend 
4 Veesisendi liitmik koos filtriga (4a) 
5 Düüsi puhastamise tööriist 
6 Veeväljund 
7 Elektrijuhe 

8 Kõrgsurvevoolik 
9 Elektrijuhtme konks 
10 Pihustuspüstol koos lukustusega  

      (10a) 
11 Pöörlev pihustustoru (lisaseade) 
12 Pesuaine mahuti (lisaseade) 
 
 

 
Me jätame endale õiguse muuta tehnilisi andmeid. 

4. Kõrgsurvepesuri kasutamine 
4.1. Kinnitage elektrijuhtme konks masina külge. 

 

 

 

 

 

 
4.2. Kiirühenduse paigaldamine 

Ⅰ. Keerake veesisendi liitmik veesisendi külge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märkus. Veesisendisse peab liiva, lubja ja muude soovimatute lisandite püüdmiseks ning pumba 
klappide kahjustamise vältimiseks olema paigaldatud filter. 

 
Ettevaatust! Kui te jätate filtri paigaldamata, kaotab garantii kehtivuse. 
 

4.3. Kõrgsurvevooliku ühendamine 

Ⅰ. Kinnitage kõrgsurvevoolik väljundi külge. 
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4.4. Pihustustoru ja pesuaine mahuti paigaldamine 

Ⅰ. Suruge pihustustoru pihustuspüstoli külge ja keerake kinni. 

 
 
 
 
 
 
 
4.5. Veeühendus 

Kasutamiseks sobib tavaline 5…25 m pikkune ½-tolline aiavoolik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÄRKUS. Ühendus üldveevärgiga peab vastama asjakohastele eeskirjadele. 
 

TÄHTIS! Kasutage üksnes puhast ja kvaliteetset vett. Kui tarbitavasse vette võib sattuda liiva  

   (nt   allikast), siis tuleb paigaldada täiendav filter. 

Ⅰ. Enne masina külge ühendamist laske voolikust veidi vett läbi voolata, et vältida liiva ja pori sattumist 

 masinasse. 

Märkus. Veenduge, et vee sisendtoru külge on paigaldatud filter ja see ei ole ummistunud. 

ⅠⅠ. Ühendage veevoolik kiirühendusliitmiku abil veevarustussüsteemi külge (sisendi suurim rõhk 0,7 

MPa, kõrgeim temperatuur 40 ºC). 

ⅠⅠⅠ. Keerake vesi lahti. 

4.6. Seadme käivitamine ja seiskamine  
Pihustustorule mõjub töötamise ajal veerõhu tagasilöögijõud. 

- Seetõttu hoidke sellest alati kahe käega tugevasti kinni. 

TÄHTIS! Suunake düüs maapinna poole. 

Ⅰ. Veenduge, et seade on rõhtsas asendis. 

MÄRKUS. Ärge asetage seadet kõrge rohu sisse! 

ⅠⅠ. Vabastage päästiku lukustus. 

ⅠⅠⅠ. Vajutage pihusti päästikut ja laske vett välja, kuni veetorust ei tule enam õhku. 

ⅠV. Vajutage toitelüliti asendisse "I". 

V. Vajutage pihustuspüstoli päästikut. 

Kohandage alati puhastatava pinna ja pihusti vahemikku ning sellega ka pinnale mõjuvat rõhku. 

Ärge katke töötavat seadet kinni ega kasutage seda ruumis, kus puudub piisav ventilatsioon! 

Märkus. Kui seadet ei kasutata kauem kui 5 minuti jooksul, siis tuleb see välja lülitada. 

 

Ⅰ. Vajutage toitelüliti asendisse "O". 
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ⅠⅠ. Tõmmake pistik pistikupesast välja. 

ⅠⅠⅠ. Keerake vesi kinni ja aktiveerige pihusti käepide, et vabaneda seadmes olevast survest. 

ⅠV. Lukustage pihustuspüstol. 

Pihustuspüstoli päästiku vabastamisel jääb seade automaatselt seisma. 

Pihustuspüstoli taasaktiveerimisel käivitub seade uuesti. 

 
4.7. Pihustustoru joakuju reguleerimine 

 
Pihustustoru joakuju saab reguleerida pihustustoruga. 

 
5. Pärast kõrgsurvepesuri kasutamist 
5.1. Pesuri hoiustamine 

Seadet tuleb hoida plusskraadidega ruumis! 

Enne hoiustamist tuleb pump, voolik ja lisatarvikud alljärgneval viisil veest tühjendada. 

Ⅰ. Jätke seade seisma [vajutage toitelüliti asendisse “O” (1)] ning eemaldage veevoolik ja tarvikud. 

ⅠⅠ. Käivitage seade uuesti ja vajutage päästikut. Laske seadmel töötada seni, kuni pihustuspüstolist ei 

tule enam vett. 

ⅠⅠⅠ. Jätke seade seisma, ühendage juhe vooluvõrgust lahti ning kerige voolik ja elektrijuhe kokku. 

ⅠV. Asetage pihusti käepide, düüsid ja muud lisatarvikud seadme hoidikute külge. 

Kui seade külmub mingil põhjusel, tuleb see võimalike kahjustuste suhtes üle kontrollida. 

ÄRGE KUNAGI KÄIVITAGE KÜLMUNUD SEADET. 

Külmumisest tingitud kahjusid garantii ei kata! 

 
5.2. Elektrijuhtme ja kõrgsurvevooliku kokkukerimine 

Õnnetuste vältimiseks tuleb elektrijuhe ja kõrgsurvevoolik alati hoolikalt seadme käepidemele kerida. 

Kerige elektrijuhe selleks ettenähtud konksule. 

 
5.3. Lisatarvikute hoiustamine 

Pihustustoru ja düüse võib hoiustada survepesuri peal. 
 
6. Hooldamine 

HOIATUS! Enne hooldamist või puhastamist tõmmake elektripistik alati pistikupesast välja. Pika 

ja tõrkevaba tööea tagamiseks järgige allolevaid nõuandeid. 

_ Peske enne paigaldamist veevoolik, kõrgsurvevoolik, pihustustoru ja lisatarvikud puhtaks. 

_ Puhastage toruliitmikud tolmust ja liivast. 

_ Pärast kasutamist loputage pesuainega koos olevad tarvikud puhtaks. 

_ Puhastage düüsid. 

Kõiki remonditöid tuleb teha volitatud töökojas ja kasutada võib ainult originaalvaruosi. 

 
6.1. Veesisendis oleva filtri puhastamine 

Puhastage veesisendis olevat filtrit. Puhastamise sagedus sõltub sellest, kas kasutate seadet kord kuus 

 või rohkem. 

Keerake filter kruvikeerajaga ettevaatlikult lahti ja puhastage. Veenduge, et filter on tagasi asetades 
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terve. 

Liiva, lubja ja muude soovimatute lisandite püüdmiseks ning pumba klappide kahjustumise vältimiseks 

peab veesisendisse alati olema paigaldatud filter. 

ETTEVAATUST! Kui jätate filtri paigaldamata, kaotab garantii kehtivuse. 

 
6.2. Düüsi puhastamine 

Düüsi ummistumine põhjustab pumba surve liigset suurenemist. Seetõttu on vaja düüs kohe puhastada. 

Ⅰ. Jätke seade seisma ja ühendage düüs lahti. 

ⅠⅠ. Puhastage düüs. 

 

 

TÄHTIS! Puhastustööriista võib kasutada vaid siis, kui pihusti on eemaldatud! 

ⅠⅠⅠ. Loputage düüsi veega tagurpidi suunas. 

 
6.3. Seadme tuulutusavade puhastamine 

Seade tuleb hoida puhtana, et jahutusõhu vaba liikumine läbi seadme tuulutusavade oleks tagatud. 
 

6.4. Liitmike määrimine 
Ühenduste tegemise lihtsustamiseks ja tagamiseks, et tihendusrõngas ei kuiva ära, tuleb liitekohtasid 

hoolikalt määrida. 

7. Veaotsing 
Probleemide kiireks ja lihtsaks lahendamiseks tutvuge enne hooldusettevõttesse pöördumist alljärgneva 

tabeliga. 

Tunnus Põhjus Soovituslik tegevus 

Seade ei 
käivitu. 

Seade ei ole vooluvõrku 
ühendatud. 
Pistikupesa on vigane. 
Sulavkaitse on läbi põlenud. 
Pikendusjuhe on vigane. 

Ühendage seade vooluvõrku. 
Proovige teist pistikupesa. 
Vahetage sulavkaitse välja. Lülitage 
ülejäänud seadmed välja. 
Proovige töötada ilma pikendusjuhtmeta. 

Rõhk kõigub. 

Pump imeb õhku sisse. 
Klapid on määrdunud, 
kulunud või ummistunud. 
Pumba tihendid on kulunud. 

Kontrollige voolikute ja ühenduskohtade 
õhukindlust. 
Puhastage ja vahetage tihendid või võtke 
ühendust kohaliku edasimüüjaga. 
Puhastage ja vahetage tihendid või võtke 
ühendust kohaliku edasimüüjaga. 

Seade jääb 
seisma. 

Sulavkaitse on läbi põlenud. 
Võrgupinge on vale. 
 
Termoandur on käivitunud. 
Düüs on osaliselt 
ummistunud. 

Vahetage sulavkaitse välja. Lülitage 
ülejäänud seadmed välja. 
Veenduge, et võrgupinge vastab mudeli 
märgisel toodud pingeväärtusele. 
Laske seadmel 5 minutit jahtuda. Puhastage 
düüs. 

Sulavkaitse 
põleb läbi. 

Sulavkaitse on liiga väike. Kasutage sulavkaitset, mille amperaaž on 
seadme omast suurem. Proovige töötada ilma 
pikendusjuhtmeta. 

Seade töötab 
katkendlikult. 

Sisendvoolikus on õhk. 
 
Veevarustussüsteem ei ole 
piisava tootlikkusega. 
 

Laske seadmel avatud päästikuga töötada 
niikaua, kuni püsiv töörõhk taastub. 
Veenduge, et veevarustussüsteemi 
parameetrid vastavad toote nõuetele. 
NB! Vältige pikkade ja peenikeste voolikute 
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Düüs on osaliselt 
ummistunud. 
Veefilter on ummistunud. 
Voolik on väändunud. 

kasutamist (läbimõõt vähemalt ½“) 
Puhastage düüs. 
Puhastage filter. 
Tõmmake voolik sirgeks. 

Seade jääb 
sageli 

iseenesest 
seisma ja 
käivitub 
uuesti. 

Pump või pihustuspüstol lekib. Võtke ühendust lähima hoolduskeskusega. 
 

Seade 
käivitub, kuid 

vett ei tule. 

Pump, voolikud või 
lisatarvikud on jäätunud. 
Vett pole. 
Veefilter on ummistunud. 
Düüs on ummistunud. 

Oodake, kuni pump, voolikud või lisatarvikud 
on üles sulanud. 
 
Ühendage sisend veevarustussüsteemi külge. 
Puhastage filter. 
Puhastage düüs. 

Kui tekivad probleemid, mida eespool ei ole mainitud, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga. 

 

8. Lisateave 

8.1. Pesuri kasutusest kõrvaldamine 

Ärge visake elektrilisi seadmeid sorteerimata olmeprügi hulka, vaid viige need vastavatesse 

kogumiskohtadesse. 

Kogumissüsteemi olemasolu kohta saate küsida lisateavet kohalikust omavalitsusest. 

Kui elektrilised seadmed viiakse prügimäele, võivad seadmes olevad ohtlikud ained põhjavette 

lekkida ning toiduahelasse sattumisel teie tervist ja heaolu kahjustada. 

Vanade seadmete asemel uute ostmise korral on edasimüüja kohustatud teie vana seadme 

ümbertöötlemiseks tasuta vastu võtma. 

 
 
 


