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1 Johdanto
1.1 Ohjeissa käytetyt symbolit

Tässä käyttöohjeessa selostetaan kaikki painepesurin ja sen osien symbolit.

Tällä symbolilla merkittyihin turvaohjeisiin on kiinnitettävä huomiota henkilö- tai omaisuusva-
hinkojen välttämiseksi.

Toimi varovaisesti, jos laite tai sen osat ovat vaarassa vaurioitua. 

Tämä symboli ilmaisee vihjeitä ja ohjeita, jotka helpottavat työtä ja varmistavat painepesurin 
turvallisuuden.

2 Varotoimenpiteet ja työskentelytekniikat

Lue tämä käyttöohje perusteellisesti ennen laitteen käynnistämistä ensimmäistä kertaa. Säilytä 
nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

 Varoitus! 
• Aerosolien hengittäminen sisään voi olla haitallista 

terveydelle. Jos mahdollista, käytä aerosolien muo-
dostumisen estävää suojalaitetta, joka esimerkiksi 
peittää suulakkeen. Suojaudu aerosoleilta käyttämällä 
vähintään luokan FFP 2 hengityssuojainta.

• Virtaliitäntä ja laitteen tuottama korkea paine ovat 
pääasialliset vaarat.

• Lapset tai kouluttamattomat henkilöt eivät saa käyttää 
laitetta. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki kone-
ella.

• Älä käytä laitetta, jos sen lähellä on ihmisiä, jotka 
eivät ole pukeutuneet suojavaatteisiin.

• Ennen laitteen käynnistämistä ensimmäistä kertaa tar-
kista se huolellisesti vikojen varalta. Jos löydät vikoja, 
älä käynnistä laitetta vaan ota yhteys Nilfi sk-jälleen-
myyjään. Sähköjohdon eristeessä ei saa olla vikoja 
eikä halkeamia. Jos sähköjohto on vaurioitunut, anna 
Nilfi sk-jälleenmyyjän vaihtaa se.

• Irrota pistoke pistorasiasta puhdistamisen tai kunnos-
sapidon ajaksi, vaihdettaessa osia tai otettaessa lait-
teessa käyttöön toinen toiminto.

• Ota kansalliset turvamääräykset huomioon, kuten 
henkilöstön tapaturma- ja sosiaalivakuutus sekä 
työterveys- ja turvallisuusviranomaisten ja muiden or-
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ganisaatioiden määräykset.

  Tarvikkeet ja varaosat
• Käytä vain alkuperäisiä Nilfi skin tai sen hyväksymiä 

varaosia. Näin varmistat laitteen turvallisuuden.
• Korkeapaineletkut ja liitokset ovat tärkeitä laitteen tur-

vallisuuden kannalta. Käytä ainoastaan Nilfi skin suo-
sittelemia letkuja ja liitoksia.

  Fyysiset, aisti- tai muut rajoitukset
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti, 

sensorisesti tai henkisesti rajoittuneiden tai kokemat-
tomien henkilöiden käyttöön. Fyysisesti, sensorisesti 
tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt 
voivat käyttää tätä konetta, jos heidät on koulutettu 
käyttämään konetta turvallisesti ja he ymmärtävät 
käyttämisen aiheuttamat vaarat.

  Käyttökohteet
Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön esimerkiksi 
• auton, moottoripyörä, veneen, asuntovaunun, teras-

sin, kiveysten, puuosien, tiilimuurausten, grillin, puu-
tarhahuonekalujen tai ruohonleikkurin puhdistamise-
en.

Muunlainen käyttäminen on kielletty. Nilfi sk ei vastaa 
virheellisen käyttämisen aiheuttamista vahingoista. 
Käyttäjä on vastuussa virheellisen käyttämisen seu-
rauksista. Lisäksi oikea käyttäminen edellyttää huol-
tamista ja korjaamista tässä käyttöohjeessa kuvatulla 
tavalla.

  Vaatetus ja varustus
Suojaa aina itsesi käyttäessäsi laitetta.
• Käytä liukumattomilla pohjilla varustettuja jalkineita.
• Käytä suojalaseja, kuulonsuojaimia ja suojavaatteita 

käytön aikana.

  Painepesurin kuljettaminen
• Jos laitetta kuljetetaan ajoneuvossa tai sen päällä, se 
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on kiinnitettävä esimerkiksi hihnoilla, jotta se ei pääse 
liikkumaan eikä kaatumaan.

• Nilfi sk suosittelee, että laite asetetaan vaaka-asento-
on takaosa alaspäin, kun sitä kuljetetaan ajoneuvossa 
tai sen päällä.

  Pesuaineet
• Tässä laitteessa on käytettävä vain Nilfi skin toimit-

tamia tai suosittelemia puhdistusaineita. Muiden puh-
distusaineiden tai -kemikaalien käyttäminen voi vai-
kuttaa laitteen toimintaan.

  Ennen työn aloittamista
  Laitteen tarkastaminen

• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai tärkeät osat, 
kuten turvalaitteet, paineletku, ruiskukahva tai ruisku-
tuslaitteet, ovat kuluneet tai vahingoittuneet.

• Ruiskukahvan liipaisimen tulee liikkua helposti ja pal-
autua automaattisesti alkuasentoon, kun se vapaute-
taan.

• Pidä paineletku ja ruiskutuslaite aina hyvässä kunnos-
sa ja puhtaina, jotta sen osat liikkuvat helposti. Kokoa 
osat oikein.

  Sähköliitäntä

 Varoitus! 
Vähennä sähköiskun vaaraa.
• Sähkönsyötön taajuuden ja jännitteen tulee vastaa 

laitteen tyyppikilvessä näkyvää merkintää.
• Yhdistä laite vain pätevän sähköasentajan asen-

tamaan pistorasiaan. Sen on täytettävä IEC 
60364-1-määräykset.

• On suositeltavaa, että laitteen sähköliitännässä on vi-
kavirtakytkin, joka katkaisee virransyötön, jos vikavirta 
ylittää 30 mA 30 ms:n ajan.

• Puutteelliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jat-
kojohtoa käytetään, sen on sovelluttava ulkokäyttöön. 
Liitäntä on pidettävä kuivana ja irti maasta. 

• Jos tarvitaan sähköjohtoa, Nilfi sk suosittelee johtoke-
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lan käyttämistä, joka pitää pistorasian vähintään 60 
mm:n korkeudella maasta.

• Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttä-
miseksi vaihdatettava Nilfi skin valtuuttamassa huolto-
korjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella.

• Yhdistä painepesuri virransyöttöön. Suurin sallittu im-
pedanssi on 0,4023 Ω (Zmax). Jos laite yhdistetään 
sähkönsyöttöön, jonka impedanssi on enintään tämä, 
ota yhteys sähköntoimittajaan.

  Vesiliitäntä
• Tämän painepesurin saa yhdistää vesijohtoverkkoon 

vain riittävän tehokkaan BA-tyyppisen takaiskuventti-
ilin avulla, jonka on täytettävä EN 60335-2-79 -vaati-
mukset. 

• Takaiskuventtiilin voi tilata. Tilausnumero on 
106411177.

• Kun juomavesi on virrannut takaiskuventtiilin läpi, sitä 
ei enää katsota juomakelpoiseksi.

• Jos painepesuri imee vettä esimerkiksi sadevesiasti-
asta, takaiskuventtiiliä ei tarvita. Lisätietoja on Yhdi-
stäminen paineettomaan vedensyöttöön -kohdassa. 
Laite voidaan yhdistää vedensyöttöön, jonka suurin 
tulopaine on 1 MPa / 10 baaria ja jossa veden suurin 
lämpötila on 60 °C.

  Turvalaitteet
Ruiskutuskahvan lukituslaite:
• Ruiskutuskahvassa on lukituslaite. Kun salpa ak-

tivoituu, kahvaa ei voi käyttää.
Lämpötunnistin:
• Lämpötunnistin suojaa moottoria ylikuormitukselta. 

Kun lämpötunnistin on jäähtynyt, laite käynnistyy 
uudelleen muutaman minuutin kuluttua.

Paineturvalaite
• Sisäänrakennettu hydraulinen turvaventtiili suojaa 

järjestelmää paineelta.
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  Työn ollessa meneillään

 Varoitus! 
• Asbestia sisältäviä pintoja ei saa puhdistaa painepe-

surilla.
• Räjähdysvaara: älä ruiskuta syttyviä nesteitä.
• Painepesurilla ei saa ruiskuttaa esimerkiksi polttoai-

netta, lämmitysöljyä, tinneriä tai asetonia sisältäviä 
nesteitä. Ne voivat vaurioittaa laitteessa käytettyjä 
materiaaleja. Tällainen neste syttyy ja räjähtää her-
kästi ja on myrkyllistä. 

• Älä suuntaa vesisuihkua kohti itseäsi tai muita edes 
vaatteiden tai jalkineiden puhdistamiseksi. Muutoin on 
olemassa loukkaantumisvaara.

• Älä koskaan suuntaa vesisuihkua lemmikki- tai muihin 
eläimiin.

• Älä suuntaa vesisuihkua jännitteisiä sähkölaitteita tai 
laitetta itseään kohti. Muutoin on olemassa oikosulun 
vaara.

• Kun ruiskutuskahvan liipaisinta painetaan käytön aika-
na, suihkusuuttimeen kohdistuu 27,4 N:n voima ja 
äkillistä vääntöä.

• Painepesuria ei saa käyttää, jos lämpötila alittaa 0°C.
• Älä käynnistä jäätynyttä laitetta. Takuu ei kata jääty-

misen aiheuttamia vaurioita.
• Varmista aina, että jalansija on vakaa ja turvallinen.
• Pidä laite mahdollisimman kaukana puhdistettavasta 

kohteesta.
• Jos laitetta ei käytetä viiteen minuuttiin, aseta virtakyt-

kin asentoon “O” (1).

  Työn päätteeksi

 VAROITUS! 
• Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta työn 

päätyttyä tai jos laite jätetään ilman valvontaa.
• Irrota laitteen ja vedensyötön välinen vedensyöttölet-

ku.
• Tyhjennä käytön jälkeen pumppu, letku ja varusteet 

vedestä ennen laitteen viemistä säilytykseen.





87Käännös alkuperäisestä Ohjeet

  Huolto ja korjaus

   VAROITUS! 
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa, korjaamista 

ja puhdistamista.
• Korjaustyöt on teetettävä Nilfi skin valtuuttamassa hu-

oltokorjaamossa käyttämällä Nilfi skin varaosia.
• Älä yritä tehdä huoltoja, joita ei ole kuvattu näissä 

käyttöohjeissa.
• Jos laite ei käynnisty tai pysähdy, jos se tärisee, jos 

paine vaihtelee, jos moottorissa esiintyy käyntihäiriö, 
jos sulake palaa tai jos vettä ei tule, tutustu käyttöo-
hjeen ongelmanratkaisukaavioon. Jos ilmenee muita 
ongelmia, ota yhteys paikalliseen Nilfi sk-jälleenmyy-
jään.

  Painepesurin kierrättäminen
Tee käytöstä poistettu laite heti käyttökelvottomaksi.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Katkaise sähköjohto. 

Älä hävitä sähkölaitteita talousjätteenä. WEEE nouda-
tettavan direktiivin 2012/19/EC mukaan käytetyt vanhat 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kierrätettä-
viksi ympäristöystävällisesti. Saat lisätietoja paikallisilta 
viranomaisilta tai lähimmältä jälleenmyyjältä.
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3 Kuvaus

Tämä painepesuri on tarkoitettu 
puoliammattilaiskäyttöön: 

- Autojen, veneiden, asunto-
vaunujen puhdistamiseen, 
vähäisiin puhdistustehtäviin 
rakennustyömailla 

Osassa 6 kuvataan painepesu-
rin käyttäminen eri puhdistus-
töissä.

Käytä painepesuria vain tässä 
käyttöoppaassa kuvattuihin 
tarkoituksiin. 

Turvaohjeet on otettava huomi-
oon, jotta laite tai puhdistettava 
pinta ei vahingoitu eikä vakavia 
henkilövahinkoja satu.

3.1 Käyttökohteet

3.2 Osat ja mallitiedot Llsätietoja on tämän käyttöop-
paan lopussa.

 1 Käynnistys- ja sammutus-
kytkin

 2 Veden sisäänmenoliitin ja 
suodin

 3 Korkeapaineliitin (vain mal-
lit, joissa ei ole letkukelaa)

 4 Korkeapaineletku
 5 Sähköjohto
 6 Vesimäärän ja vedenpai-

neen säädin
 7  Ergo 2000 suihkusuutin ja 

lukko
 8 Flexopower Plus suutin
 9 4-in-1-suihkusuutin (T- ja 

XT-mallit)
 10 Irrotettava säiliö pesuaineil-

le

 11 Suuttimen puhdistustyökalu
 12 Annostelusäädin pesuai-

neille
 13 Letkukela 
 14 Letkukoukku (vain mallit, 

joissa ei ole letkukelaa)
 15 Mallikilpi
 16 Teleskooppikahvan painike
 17 Kärrykahva (teleskooppi-

kahva)
 18 Käännettävä johtokoukku

Tekniset tiedot: Tekniset tiedot 
ovat laitteen mallikilvessä (15).

Varaamme oikeuden muuttaa 
teknisiä tietoja.
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4 Ennen painepesurin käytön 
 aloittamista

4.1 Suihkusuuttimen pidik-
keiden kiinnittäminen

Kiinnitä suihkusuuttimen pidik-
keet laitteeseen.

4.2 Letkukoukun kiinnittämi-
nen (mallit, joissa ei ole 
letkukelaa)

Kiinnitä letkukoukku (14) konee-
seen kahdella ruuvilla.

Huomautus: Letkukoukku 
voidaan kiinnittää sekä eteen 
että taakse. Kiinnitä letkukouk-
ku eteen, jos laite ripustetaan 
seinälle säilytettäväksi erityisen 
seinäkoukun avulla.

4.3 Letkukelan kahvan kiin-
nittäminen (mallit, joissa 
on letkukela)

Kiinnitä letkukoukun kahva 
kärryjen kahvaan (ruuveja ei 
tarvita).
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4.4 Pikaliitoksen  
 kiinnittäminen

1. Kiinnitä pikaliitos tiukasti 
vesiliitäntään (2).

Huomautus: Vedenotossa on 
aina oltava suodatin, sillä epä-
puhtaudet vahingoittavat pum-
pun venttiileitä. . 

Huomio: Jos suo-
dinta ei käytetä, 

takuu ei ole voi-
massa.

4.5 Korkeapaineletkun kiin-
nittäminen suihkusuutti-
meen

Kiinnitä korkeapaineletku (4) 
suihkusuuttimeen (7).

5 Painepesurin käyttäminen

5.1 Korkeapaineletkun yhdis-
täminen

Mallit, joissa ei ole letkukelaa:
Liitä korkeapaineletku (4) kor-
keapaineisen vesiletkun liitän-
tään (3).

Käytä vain yhtä, korkeintaan 7 
m pituista jatkoletkua.

Mallit, joissa on letkukela: 
Kelaa korkeapaineletku ulos 
kokonaan.
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5.2 Suihkusuuttimen kiinnit-
täminen

1. Vedä ruiskupistoolin sinistä 
pikavapautinta (A) taakse-
päin.

2. Aseta suihkusuuttimen (B) 
nippa pikavapautusliitäntään 
ja vapauta se.

3. Vedä suihkusuutinta tai 
muuta varustetta eteenpäin 
sen tarkistamiseksi, että se 
on kiinnitetty ruiskupistooliin 
tiukasti.

5.3 Vesiliitäntä TÄRKEÄÄ! Käytä vain 
puhdasta vettä. Jos sisään 
menevän veden sekaan voi jou-
tua hiekkaa, esimerkiksi kaivo-
sta, käytä ylimääräistä suodinta.

1. Anna veden juosta ennen 
vedensyötön yhdistämistä 
vesiliitäntään. Tämä estää 
hiekkaa ja likaa pääsemästä 
laitteeseen.

 Huomautus: Tarkista, että 
vedensyötön suodatin on 
paikoillaan, ja että se ei ole 
tukossa.

2. Yhdistä vesiletku vesiliitän-
tään pikaliittimen avulla. 
Sisään tulevan veden paine 
saa olla enintään 10 baaria ja 
lämpötila enintään 60 °C.

3. Avaa vedensyöttö.

Voit käyttää tavallista 0,5 tuu-
man puutarhaletkua, jonka 
pituus on vähintään 10 ja 
enintään 25 metriä.

HUOMAUTUS: Jos 
yhdistät laitteen 
kunnalliseen vesi-
johtoon, ota huo-
mioon paikalliset 

määräykset.

5.4 Teleskooppikahva

Laitteessa on teleskooppikahva. 
Voit nostaa tai laskea kahvaa 
painamalla nuppia ja siirtämällä 
kahvaa ylös- tai alaspäin. Kah-
van on oikeassa asennossa, 
kun kuuluu napsahdus. 

HUOMAA!
Puhdista nippa aina mahdolli-
sesta liasta ennen kuin yhdistät 
suihkuputken pistooliin.

A

B
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5.6 Laitteen käynnistäminen 
sen ollessa yhdistettynä 
vesisäiliöön (imutila)

Laite voi ottaa vettä esimerkiksi 
sadevesisäiliöstä. Vedensyöt-
töletku ei saa olla liian pitkä 
vaan enintään noin 5 metrin 
mittainen.

Varmista, että vesisäiliö ei ole 
laitetta matalammalla.

Käytä ulkoista suodatinta, jos 
vedessä on epäpuhtauksia.

1. Varmista ennen vesiletkun 
kiinnittämistä laitteeseen, 
että letku on täynnä vettä. 

Laita koko letku säiliöön tai 
ämpäriin. Voit välttää veden 
tuhlaamista sulkemalla ve-
densyöttöletkun sen ollessa 
vedessä, yhdistämällä letkun 
laitteeseen pikaliittimellä ja 
avaamalla vedensyöttöletkun.

2. Irrota ruiskukahva, putki ja 
suutin.

3. Käännä käynnistys-/pysäy-
tyskytkin asentoon I. Anna 
veden valua, kunnes ilma 
on poistunut vesiletkusta ja 
pumpusta.

4. Kiinnitä ruiskukahva ja suih-
kusuutin.

5.5 Laitteen käynnistämi-
nen ja sammuttaminen 
sen ollessa yhdistettynä 
 vedensyöttöön

Vesisuihku aiheuttaa työntövoi-
maa käytön aikana. Pitele suu-
tinta siksi tukevasti molemmin 
käsin. TÄRKEÄÄ: Suuntaa 
suutin kohti maata.

1. Laitteen tulee olla vaaka-
suorassa asennossa.

 HUOMAUTUS: Älä aseta 
laitetta korkeaan ruohikkoon!

2. Vapauta lukkoliipaisin.
3. Paina ruiskukahvan liipai-

sinta. Anna vettä tulla ulos, 
kunnes ilma on poistunut 
paineletkusta.

4.  Käännä käynnistys-/pysäy-
tyskytkin (1) asentoon “I”.

5. Aktivoi suihkusuuttimen lii-
paisin.

Säädä etäisyys ja sen myötä 
paine puhdistettavan pinnan 
mukaan. 

Älä peitä laitetta käytön aikana 
äläkä käytä sitä tilassa, jossa ei 
ole riittävää ilmastointia! 

Huomautus:Jos 
laitetta ei käytetä 
viiteen minuuttiin, 

aseta virtakytkin asentoon “O” 
(1).

1.Käännä käynnistys-/pysäytys-
kytkin (1) asentoon “O”.

2. Irrota virtapistoke pistorasias-
ta.

3. Sulje vesihana ja paina liipai-
sinta paineen poistamiseksi 
laitteesta.

4. Lukitse suihkusuutin.

Kun vapautat suihkusuuttimen 
liipaisimen, laite pysähtyy au-
tomaattisesti. Laite käynnistyy 
uudelleen, kun aktivoit suihku-
suuttimen jälleen.

Enemmän painetta

Vähemmän painetta / 

pesuaine

5.7 Paineensäädin Flexopower Plus suuttimen:
Painetta voidaan säädellä Flexo 
power Plus suuttimen paineen-
säätimen avulla.
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5.8 Laitteen käyttö käytettä-
essä pesuaineita

Pesuaineita ei voida levittää 
käytettäessä jatkoletkua.  
1. Täytä säiliö puhdistusaineel-

la.
2. Asenna Flexopower Plus 

suutin ja säädä se matalalle 
paineelle Käännä 4-in-1-suih-
kusuutin asentoon Alhainen 
paine / pesuaine (katso kohta 
5.7).

3. Säädä annostelusäätimestä 
(12) tarvittava pesuainemää-
rä (0-5%).

4. Aloita pesuaineen levitys 
alhaalta ylöspäin.

5. Anna pesuaineen vaikuttaa 
sen pakkauksessa mainittu 
aika. Harjaa tai huuhtele puh-
taalla vedellä.

Ulkoinen pesuainesäiliö
1. Irrota pesuainesäiliön kansi 

imuletkuineen.
2.  Kiinnitä imuletkulla varustettu 

kansi ulkoiseen pesuainesäi-
liöön.

Kannessa on vakiokierteet, 
jotka sopivat useimpiin pesu-
ainesäiliöihin. Mikäli käyttä-
mässäsi pesuainesäiliössä ei 
ole vakiokierteitä, voit poistaa 
kannen letkusta poistamalla 
ensin suodattimen. Poistettuasi 
kannen asenna suodatin takai-
sin paikalleen. 

Mikäli pesuaineletku on liian 
lyhyt, voit vetää sitä lisää lait-
teesta.

20° 

65° 

T- ja XT-mallit:

4-in-1-suihkusuutin
Painetta voidaan säätää 4-in-
1-suihkusuuttimen avulla.

Alhainen paine / pesuaine

Tornado / korkea paine

Laaja kulma / suuri paine

Turbovasara / korkea paine
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6 Sovelluskohteet ja työskentelyme-
netelmät

6.1 Yleistä Tehokas painepesu edellyttää muutamien ohjeiden noudattamista 
ja kokemusta tietyistä puhdistustehtävistä. Oikein valitut varusteet 
ja puhdistusaineet lisäävät painepesurin tehoa. Seuraavassa jak-
sossa on perustietoja puhdistamisesta.

6.1.1 Puhdistusaine ja  vaahto Vaahto tai puhdistusaine on levitettävä kuiville pinnoille, jotta ke-
mikaali pääsee suoraan kosketukseen lian kanssa. Levitä puhdis-
tusainetta esimerkiksi auton pinnoille alhaalta ylös, jotta ei synny 
muita puhtaampia alueita, jolloin puhdistusaine väkevöityy ja valuu 
alaspäin. Anna puhdistusaineen vaikuttaa useita minuutteja ennen 
huuhtelemista. Älä kuitenkaan anna sen kuivua puhdistettavalle 
pinnalle. Huomautus: Varo puhdistusaineen kuivumista. Muutoin 
puhdistettava pinta voi vaurioitua.

6.1.2  Mekaaninen hankaus Pinttynyt lika voi edellyttää mekaanista hankausta. Esimerkiksi 
pinttynyt lika tai tiestä irronneen lian muodostama kalvo voidaan 
poistaa erityisten pesuharjojen avulla.

Veden työpainetta ja määrää 
voidaan säätää käyttämällä 
vesimäärän ja vedenpaineen 
säädintä (6).

5.9 Vesimäärän ja vedenpai-
neen säätö
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7 Painepesurin käyttämisen jälkeen

7.2 Sähköjohdon ja korkea-
paineletkun

 
1. Kierrä sähköjohto sille va-

rattuihin koukkuihin. Kiinnike 
varmistaa kiinnipysymisen. 
Alempi koukku voidaan kään-
tää sähköjohdon vapauttami-
seksi.

2. Painepesuri on saatavana 
kahtena mallina: A) Malli, 
jossa on koukku korkeapai-
neletkun säilyttämistä varten 
(14) - B) Malli, jossa on letku-
kela (13).

7.1 Painepesurin 
 säilyttäminen

Laitetta ei saa säilyttää ti-
lassa, jossa se voisi altistua 
pakkaselle!

Pumppu, letku ja varusteet tulisi 
aina tyhjentää vedestä ennen 
säilytystä. Säilytä laitetta seu-
raavien ohjeiden mukaan:

1. Sammuta laite asettamalla 
virtakytkin (1) asentoon "O". 
Irrota letku sekä tarvikkeet.

2. Käynnistä laite uudelleen. 
Paina liipaisinta kunnes ve-
den tulo lakkaa ruiskupistoo-
lista.

3. Sammuta laite ja irrota se 
sähköverkosta. Kerää sähkö-
kaapeli laitteen sivulla olevi-
en koukkujen ympärille.

4. Irrota ruiskukahva ja suihku-
suutin toisistaan.

5. Mallit, joissa ei ole letkuke-
laa: Irrota korkeapaineletku 
ja kelaa se säiliöönsä.

 Mallit, joissa on letkukela: 
Kelaa korkeapaineletku letku-
kelaan.

6. Aseta ruiskupistooli, suutti-
met ja muut varusteet niille 
kuuluviin pidikkeisiin. 

Jos laite pääsee vahingossa 
jäätymään, anna sen sulaa ja 
tarkista, ettei siinä ole vaurioita.

ÄLÄ MILLOINKAAN KÄYN-
NISTÄ JÄÄTYNYTTÄ KONET-
TA.

Takuu ei kata pakkasvahin-
koja!

7.3 Lisävarusteiden 
 säilyttäminen

Vakiovarusteet (suihkusuutin/
suutin (A) ja lisäksi suuttimen-
puhdistustyökalu) voidaan säi-
lyttää painepesurin yhteydessä.

A

Onnettomuuksien välttämiseksi 
sähköjohto ja korkeapaineletku 
on aina kelattava kiepille.



96  Käännös alkuperäisestä Ohjeet

8 Huolto
VAROITUS! Irrota aina virta-
pistoke pistorasiasta ennen 
painepesurin huoltamista tai 
puhdistamista. 

Voit varmistaa pitkän ja ongel-
mattoman käyttöiän toimimalla 
seuraavasti:

 Huuhtele vesiletku, paine-
letku, suuttimet ja lisälaitteet 
ennen kiinnittämistä paikoil-
leen.

 Puhdista liittimet liasta ja 
hiekasta. 

 Puhdista suuttimet.

Huoltotyöt on aina tehtävä val-
tuutetuissa huoltopisteissä ja 
käyttämällä alkuperäisiä varao-
sia.

8.1 Vedenottosuotimen 
 puhdistaminen

Puhdista vedenottosuodin 
säännöllisesti kuukausittain tai 
tarpeen mukaan useammin.  
Irrota suodin varovasti pihtien 
avulla ja puhdista se. Tarkista 
ennen suotimen kiinnittämistä 
paikoilleen, ettei se ole vahin-
goittunut. 

Vedenotossa on aina oltava 
suodatin, sillä epäpuhtaudet va-
hingoittavat pumpun venttiileitä.

HUOMAUTUS: Jos suodinta ei 
käytetä, takuu ei ole voimassa.

8.2 Suuttimen 
 puhdistaminen

Tukkeutuva suutin nostaa pum-
pun paineen liian suureksi. 
Tukkeutunut suutin on puhdis-
tettava heti.

1. Sammuta laitteesta virta ja 
irrota suutin. 

2. Puhdista suutin. TÄRKEÄÄ: 
Puhdistustyökalua (11) saa 
käyttää vain suuttimen olles-
sa irrotettuna!

3. Huuhtele suutin vedellä vas-
toin tavallista suihkutussuun-
taa.

8.3 Laitteen 
 tuuletusaukkojen puhdis-
taminen

Laite on pidettävä puhtaana, 
jotta jäähdytysilma pääsee kier-
tämään vapaasti tuuletusaukko-
jen avulla.

8.4 Liitosten rasvaaminen
 

Liitokset on rasvattava sään-
nöllisesti helpon liitettävyyden 
varmistamiseksi ja o-renkaiden 
kuivumisen estämiseksi.
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9 Ongelmanratkaisu

Tee seuraavat tarkistukset ennen yhteyden ottamista Nilfi sk-ALTO-huoltopisteeseen.

Oire Syy Suositeltu toimenpide

Laite ei käynnisty Pistoke ei ole pistorasiassa Aseta pistoke pistorasiaan.
 Viallinen pistorasia Kokeile toista pistorasiaa.
 Palanut sulake Vaihda sulake. Sammuta virta muista 
  laitteista.
 Viallinen jatkojohto Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa.

Paine vaihtelee Pumppuun pääsee ilmaa Tarkasta, että letkut ja liitännät ovat 
  ilmatiiviit.
 Likaiset, kuluneet  Puhdista, vaihda tai ota yhteys Nilfi sk-ALTO 
   venttiilit jälleenmyyjään
 Kuluneet pumpuntiivisteet Puhdista, vaihda tai ota yhteys Nilfi sk-ALTO 
  jälleenmyyjään.

Moottori käy  Liian alhainen jännite tai  Aktivoi suihkusuuttimen liipaisin.
epätasaisesti matala lämpötila

Laite pysähtyy Palanut sulake  Vaihda sulake. Sammuta virta muista 
  laitteista. 
 Väärä syöttöjännite Tarkista, että syöttöjännite vastaa 
  tyyppikilven tietoja.
 Lämpötunnistin aktivoitunut Anna painepesurin jäähtyä 5 minuuttia.
 Suutin osittain tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 7.2.

Sulake palaa Liian pienitehoinen sulake Käytä pistorasiaa, johon liittyvä sulake on  
  vähintään laitteen kulutuksen tehoinen. 
  Yritä käyttää laitetta ilman jatkojohtoa.

Laite toimii epätasaisesti Pumppuun tai syöttöletkuun  Anna laitteen toimia liipaisin painettuna,  
 pääsee ilmaa kunnes paine palaa normaaliksi.
 Vettä syötetään  Tarkista, että vedensyöttö vastaa
 liian vähän laitteen vaatimuksia, jotka näkyvät 
  tyyppikilvessä.
  OTA HUOMIOON! Vältä pitkiä ohuita let- 
  kuja. Käytä vähintään 0,5 tuuman letkuja.
 Suutin osittain tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 7.2.
 Vedensuodin tukossa Puhdista suodin. Lisätietoja on jaksossa 7.1.
 Letku mutkalla Suorista letku.

Laite käynnistyy ja  Ota yhteys Nilfi sk-ALTO-huoltopisteeseen.
pysähtyy itsestään   
toistuvasti Suutin vuota Vaihda istuin / pallo / O-rengas suihkukahva  
  venttiili. 

Laite käynnistyy, mutta  Pumppu, letkut tai  Odota, että pumppu, letkut tai lisälaitteet  
vettä ei tule ulos ovat lisävarusteet sulavat.
jäätyneet Laite ei saa vettä  Yhdistä laite vedensyöttöön.
 Vedensuodin tukossa Puhdista suodin. Lisätietoja on jaksossa 7.1.
 Suutin tukossa Puhdista suutin. Lisätietoja on jaksossa 7.2.

Pumpun työpaine laskee Vesimäärän ja veden- Säädä säädin oikeaan asentoon. 
 paineen säädin on 
 väärässä asennossa

Jos muita kuin edellä mainittuja ongelmia esiintyy, ota yhteys Nilfi sk-ALTO-jälleenmyyjään.



98  Käännös alkuperäisestä Ohjeet

11 Tekniset tiedot

10 Lisätietoja

10.1 Takuuehdot Myönnämme takuun yleisten 
myynti- ja toimitusehtojemme 
mukaisesti.

Tyyppi POSEIDON 
2-20 

POSEIDON 
2-22 T

POSEIDON 
2-22 XT

POSEIDON 
2-25 XT

POSEIDON
2-25 P

POSEIDON  
2-29

POSEIDON
2-29 (KR)

POSEIDON  
2-29 XT

Nimellispaine bar/MPa 69/6,9 120/12 120/12 140/14 140/14 150/16 150/15 150/15

Puhdistusteho kg/force 2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,9 2,9 2,9

Virtaama 
Qmax/
QIEC
l/min

-/2,4 
gallon

8,6/7,8 8,6/7,8 10,2/9,0 10,2/9,0 10,2/9,5 10,2/9,5 10,2/9,5

Jännite/vaihe/
taajuus/virta

V/-/Hz/A
120/1/
60/15

230/1/
50/10

230/1/
50/10

230/1/
50/12,6

230/1/
50/12,6

230/1/
50/14,5

230/1/
60/14,5

230/1/
50/14,5

Veden suurin lämpö-
tila

°C 60 60 60 60 60 60 60 60

Johto m 5 5 5 5 5 5 5 5

Pumpun kierrosn-
opeus

kierr./
min.

3400 2800 2800 2800 2800 2800 3400 2800

Suuttimen koko 1/8" 475 350 350 370 0.370 0.370 0.370 0.370

Äänipainetaso dB(A) 77,4 76,1 76,1 77,4 77,4 73,5 79,7 79,7

Taattu äänitaso dB(A) 92 91  91 92 92 88 94 94

Tärinä mitattu ISO 
5349-1 

m/s2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Paino kg 28,1 27,1 27,1 28,1 28.1 28.1 26.3 28.1

Oikeudet teknisten uudistusten 
mukanaantuomiin muutoksiin 
pidätetään.
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12 Vakuutus
Me,

Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
TANSKA

vakuutamme täten, että:

Tuote Kuvaus Malli
HPW – Kuluttaja 120 / 230 V 1~, 50 / 60 Hz, IPX5 Poseidon 2-20, 2-22 T, 2-22 XT, 

2-25 XT, 2-25 P, 2-29, 2-29 XT 

täyttää seuraavien standardien vaatimukset:

Tunnus ja versio Otsikko
EN 60335-1:2012 Kodinkoneet ja vastaavat sähkölaitteet - Turvallisuus - Osa 1: Ylei-

set vaatimukset
EN 60335-2-79:2012 Kodinkoneet ja vastaavat sähkölaitteet - Turvallisuus - Osa 2-79: 

Erityisvaatimukset korkeapainepesureille ja höyrypuhdistimille  
EN 55014-1:2006+A1:2009
+A2:2011

Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Kodinkoneille, sähkökäyt-
töisille työkaluille ja vastaaville laitteille asetettavat vaatimukset - 
Osa 1: Päästöt

EN 55014-2:1997+A1:2001
+A2:2008

Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Kodinkoneille, sähkökäyt-
töisille työkaluille ja vastaaville laitteille asetettavat vaatimukset - 
Osa 2: Suojaus - Tuoteryhmään sovellettava standardi

EN 61000-3-2:2006+A1:2009
+A2:2009

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 3-2: Rajoitukset 
- Harmonisille virtapäästöille asetettavat rajoitukset (laitteen vir-
ranotto < = 16 A vaihetta kohden)

EN 61000-3-11:2000 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 3-11: Rajoitukset 
- Jännitteenmuutosten ja jännitteenvaihtelun rajoitukset julkisissa 
matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä, kun laitteen nimellisvirta < 
= 75 A vaihetta kohden ehtoja

EN 50581:2012 Tekninen asiakirja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden arvioimiseksi, 
kun vaarallisia aineita halutaan rajoittaa

Seuraavia direktiivejä on noudatettu:

Konedirektiivi 2006/42/EY
EMC-direktiivi 2004/108/EY
RoHS-direktiivi 2011/65/EY
Melupäästödirektiivi 2000/14/EU – Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely liitteen V. 
Äänenpainetaso: 73-80 dB(A); Taattu äänen tehotaso: 88-94 dB(A)

Hadsund 07-09-2015 Anton Sørensen
Senior Vice President – Global Operations
R&D – Vacuum Cleaners and High Pressure Washers

Paikka Päiväys Nimi ja tehtävä Allekirjoitus
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