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NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉS 1500W 
POWXG9020 

1 BERENDEZÉS 
A nagynyomású mosóberendezést kültéri tisztításokhoz tervezték, többek között: gépek, 
járművek, szerkezetek, eszközök, homlokzatok, teraszok, kerti szerszámok, stb. tisztítására.  

VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi 
kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést 
kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni. 

2 LEÍRÁS (A ÁBRA) 
1. Vízbeeresztési csatlakozó 
2. Elektromos csatlakozódugasz 
3. Vezetékakasztó 
4. Vízkimenet 
5. Kapcsoló 
6. Fogantyú 
7. Szórófej-tároló 
8. Láb 
9. Kerék 

10. Nagynyomású tömlő 
11. Szórópisztoly 
12. Biztonsági zár ravaszhoz 
13. Permetezőcső 
14. Multi szórófej 
15. Habfúvó 
16. Turbó szórófej 
17. Terasztisztító 

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van 

ilyen). 
 Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét. 
 Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi tartozékot, 

hogy azok a szállítás során nem sérültek meg. 
 Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. Majd 

a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, hogy a 
gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, mert az fulladásveszélyt okozhat! 

1x mosóberendezés kerekekkel 
1x ravasz 
1x permetezőcső bővítmény 
1x mosószeres üveg 
1x állítható szórófej 
1x turbó szórófej 
1x külső vízbeeresztési csatlakozó 

1x 3 m nagynyomású tömlő 
1x kocsi 
4x csavar a kocsihoz 
1x kézikönyv 
1x tű és szórófej tisztító utasítás 
1x terasztisztító 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 
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4 JELZÉSEK 
A jelen kézikönyvben és/vagy a gépen az alábbi jelzéseket használtuk: 

 

A sugarat ne irányítsa 
személyekre, állatokra, áram 
alatt lévő elektromos 
berendezésre, vagy magára a 
készülékre. 

 

Az európai irányelveknek 
megfelelő alapvető 
biztonsági szabványok 
szerint. 

 

II. osztályú gép – Dupla 
szigetelés – Nincs szükség 
földelt dugó alkalmazására.  

Használat előtt olvassa el 
a kezelési utasítást! 

 

Személyi sérülésre vagy a készülék sérülésének veszélyére szóló 
felhívás. 

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ 
Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és 
utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 
Őrizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövőbeni hivatkozás céljából. A 
figyelmeztetésekben előforduló berendezés (power tool) kifejezés a hálózatról működtetett 
(vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) berendezésre utal. 

5.1 Munkakörnyezet 
 A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan 

munkaterületek balesetekhez vezethetnek. 
 Ne működtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, 

gázok és por található. Az elektromos működtetésű szerszámok szikrázhatnak, ezek 
pedig meggyújthatják a port vagy gőzöket. 

 Az elektromos működtetésű szerszám használata közben ne tartózkodjanak a közelében 
gyerekek és más személyek. Ha megzavarják, elvesztheti a felügyeletet az eszköz felett.   

5.2 Elektromos biztonság 

Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett 
feszültségnek. 

 A csatlakozódugónak illeszkednie kell a tápaljzatba. A hálózati csatlakozódugó 
semmiképpen nem alakítható át. Ne használja az adapter-csatlakozót más földelt 
eszközökkel együtt. Az eredeti csatlakozódugók és megfelelő tápaljzatok révén 
csökkenthető az elektromos áramütés veszélye. 

 Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csővezetékekkel, fűtőkészülékekkel, 
tűzhelyekkel és hűtőkkel. Az áramütés kockázata nő, ha a teste földelt. 

 Az eszközt tartsa távol az esőtől vagy a nedvességtől. Ha víz szivárog az elektromos 
készülékbe, az növeli az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ne a kábelt használja az eszköz szállításához vagy felakasztásához, és a csatlakozót ne 
a kábel meghúzásával távolítsa el a tápaljzatból. A tápkábelt tartsa távol hőtől, olajtól, éles 
élektől vagy az eszköz mozgó alkatrészeitől. A sérült vagy összegubancolódott tápkábelek 
növelik az áramütés kockázatát. 

 Ha kültéren használja az elektromos működtetésű szerszámot, akkor csak kültéri 
használatra jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát. 
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 Ha elkerülhetetlen a készülék nedves helyen történő alkalmazása, akkor használjon áram-
védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD lecsökkenti az áramütés kockázatát. 

5.3 Személyi biztonság 
 Legyen körültekintő, figyeljen munkájára, és legyen tudatos az elektromos működtetésű 

szerszám használatakor. Ne használja az elektromos működtetésű szerszámot, ha fáradt, 
vagy ha alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az eszköz használatakor már egy 
pár másodperces figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat. 

 Viseljen személyi védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. 
A személyi védőeszközök használata - például a védőmaszké, a csúszásmentes 
biztonsági cipőké, a védősisakoké vagy a fülvédőké - az elektromos működtetésű 
szerszám típusától és használati módjától függően csökkenti a sérülés kockázatát. 

 Kerülje el a készülék véletlenszerű elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló “OFF (0)” (KI) helyzetben áll-e. 
Balesetet okozhat, ha a készülék szállítása közben a kapcsolóra helyezi a kezét, vagy 
olyan módon csatlakoztatja a tápellátáshoz, hogy a kapcsoló eközben az „ON” (BE) 
helyzetben áll. 

 A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot. A 
készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. 

 Ne becsülje túl képességeit. Ellenőrizze, hogy lábtartása biztonságos-e, és mindig tartsa 
meg az egyensúlyát. Ekkor jobban ellenőrzése alatt tarthatja az eszközt a váratlan 
helyzetekben. 

 Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haját, a 
ruháját és a kesztyűjét tartsa távol a mozgó részektől. A laza ruházatot, ékszereket vagy 
hosszú hajat becsíphetik a mozgó részek. 

 Ha a készülékre porelszívó és port megkötő eszközök szerelhetők, ellenőrizze, hogy 
megfelelően csatlakoztatta-e és használja-e őket. Ezeknek az eszközöknek a használata 
csökkenti a por káros hatását.  

5.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata  
 Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelő szerszámot használja. A 

megfelelő szerszámmal a jelzett teljesítménytartományon belül nagyobb hatékonysággal 
és sokkal biztonságosabban dolgozhat. 

 Ne használja a meghibásodott kapcsolójú szerszámokat. Minden olyan elektromos 
működtetésű szerszám, amely nem kapcsolható be és ki a kapcsolójával, veszélyes és 
javításra szorul. 

 Bármely beállítás végrehajtása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám eltevése előtt 
húzza ki a csatlakozót a tápaljzatból. Ezek az elővigyázatossági intézkedések 
megakadályozzák a véletlenszerű indítást. 

 A használaton kívüli elektromos működtetésű szerszámokat is tartsa olyan helyen, ahol 
gyerekek nem férhetnek hozzájuk. Ne engedélyezze a készülék működtetését olyan 
személyeknek, akik nem ismerik a készüléket, vagy nem olvasták el a használati utasítást. 
Az elektromos működtetésű szerszámok veszélyesek lehetnek, ha kezdő felhasználók 
használják. 

 Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek 
megfelelően működnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem 
károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a működést befolyásoló mértékben. Használat előtt 
minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul karbantartott 
elektromos működtetésű szerszámok. 

 Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott, éles 
vágószerszámok kevésbé akadnak el és könnyebben irányíthatók. 
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 Az elektromos működtetésű szerszámokat, tartozékokat, betéteket az utasításoknak és az 
adott típusú eszköznek megfelelően használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és a 
végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos működtetésű szerszámok rendeltetéstől 
eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet. 

5.5 Szerviz 
 A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket 

csak minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze 
biztonságosságát. 

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK NAGY NYOMÁSÚ 
MOSÓBERENDEZÉSEKHEZ 

 A készüléket kizárólag kültéri, lakossági használatra fejlesztették ki. NEM kereskedelmi 
használatra való. Tartsa hőtől és közvetlen napfénytől, nedvességtől, esőtől, fagytól és 
éles szélektől távol. 

 Ne engedje, hogy a készülék használatát nem ismerő, vagy a kezelési útmutatót el nem 
olvasó személyek kezeljék a nagynyomású mosóberendezést! 

 A készüléket gyermekek és be nem tanított személyek nem használhatják. 
 Mindig figyeljen oda, hogy gyermekek véletlenül se játszanak a készülékkel. 
 Elindítás előtt ellenőrizze, hogy sérült-e a berendezés. Ha bármi rendellenességet észlel, 

akkor ne indítsa el. Forduljon a helyi forgalmazóhoz. 
 Ne feledje az elektromos vezeték szigetelését ellenőrizni. Ha az sérült, vagy meg van 

repedve, akkor vigye a szerződtetett javítószervizbe, ahol azt kicserélik.  

FIGYELMEZTETÉS: A nagynyomású sugár helytelen használata veszélyes 
lehet. A sugarat tilos emberekre, áram alatt lévő elekromos berendezésekre, 
vagy magára a nagynyomású mosóberendezésre irányítani. 

FIGYELMEZTETÉS: Tilos a berendezést más személyek közelében 
használni, kivéve, ha azok védőruházatot viselnek. 

 Tilos a sugarat a ruházat, vagy a lábbeli megtisztítása céljából önmagára, vagy másokra 
irányítani. 

 Tartsa a permetezőcsövet erősen két kézzel.  
 A kezelő és a tisztítási terület közvetlen közelében tartózkodó személyek figyeljenek oda, 

hogy a tisztítás során a levegőbe repülő hulladék meg ne üsse őket. 
 Viseljen védőszemüveget és védőruházatot működtetés során. 
 Mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezd, húzza ki a hálózati vezetéket az aljzatból. 
 A készülék biztonsága érdekében csak az eredeti, vagy a gyártó által jóváhagyott 

pótalkatrészeket használja. 
 Tilos a készüléket használni, ha a tápkábel, vagy a készülék bármely más fontos 

alkatrésze, pl. biztonsági berendezés, nagynyomású tömlő vagy a szórópisztoly sérült. 
 Tilos a készüléket nedves kézzel használni. Ha a készülék párás, vagy nedves, azonnal 

áramtalanítsa azt. Tilos vízbe meríteni. 
 A kerekek és a szelepek a nagynyomású sugár hatására megsérülhetnek és 

kidurranhatnak. 
 Tilos a készüléket olyan környezetben használni, ahol robbanás veszélye áll fenn. 
 Tilos azbeszt tartalmú felületet nagy nyomással tisztítani. 
 A készüléket tilos 0°C fok alatti hőmérsékleten használni.  
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FIGYELMEZTETÉS: A nagynyomású tömlők, alkatrészek és csatlakozók 
fontosak a készülék biztonsága szempontjából. Csak a gyártó által javasolt 
tömlőt, alkatrészt és csatlakozót használja. 

FIGYELMEZTETÉS: A nem megfelelő hosszabbítókábelek veszélyes 
helyzetet okozhatnak. A kábeldobról mindig teljesen le kell tekerni a kábelt, 
hogy ezáltal megelőzze a vezeték túlmelegedését. 

 Hosszabbítókábel használata esetén a dugasznak és az aljzatnak vízállónak kell lennie, 
és meg kell felelnie az alábbi feltételeknek a hosszúságot és a vezeték méreteit illetően. 

 1,0 mm² max. 12,5 m 

 1,5 mm² max. 20 m 
 Ha a hálózati kábel sérült, akkor a kockázatok elkerülése érdekében forduljon a 

gyártóhoz, vagy szerződtetett szakemberhez, vagy ahhoz hasonló szakemberhez annak 
kicserélése végett. 

6.1 Hálózati csatlakozás 
Az alábbiakat kell figyelembe venni a nagynyomású mosóberendezés hálózati csatlakoztatása 
esetén: 
 A hálózati csatlakozás kiépítését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie, és annak 

meg kell felelnie az IEC 60364-1 szabványnak. 
 Javasoljuk, hogy a készülék tápáramkörébe legyen földzárlat-megszakító szerelve, mely 

megszakítja az áramellátást, ha a földbe kiszivárgott áram meghaladja a 30 mA-t 30 ms 
alatt. 

6.2 A vízvezetékre történő csatlakoztatás 
 A közüzemi hálózatra történő csatlakoztatásnak az előírásoknak megfelelően kell 

történnie. 
 A beeresztő tömlőt legfeljebb 10 bar szívónyomással rendelkező vízvezetékre lehet 

csatlakoztatni. 
Ennek a nagynyomású mosóberendezésnek az ivóvízhálózatra történő 
csatlakoztatása Európában csak akkor engedélyezett, ha az EN 1717 
szabványnak megfelelő, BA típusú visszafolyás-gátló felszereléséről 
gondoskodtak. Az esetleges nyomáslökések csillapítása érdekében a 
visszafolyás-gátló és a nagynyomású mosóberendezés közötti tömlőnek 

legalább 10 méter hosszúnak kell lennie (min. átmérő 1/2”). 
 A szívó üzemmód (például esőcsatornából) a visszafolyás-gátló nélkül történik.  
 Amint a víz átfolyt a BA szelepen, azt a továbbiakban nem lehet ivóvíznek tekinteni. 

FONTOS! Kizárólag tiszta vizet használjon. Ha fennáll annak a kockázata, 
hogy homok van a vízbeeresztésben (pl. a saját kútból származó víz 
esetén), akkor kiegészítő szűrőt kell felszerelni.  

6.3 Biztonsági berendezések 
 A mentesítőszelep csökkentheti a nyomást, ha az meghaladja az előre beállított értékeket. 
 Biztonsági zár a pisztoly ravaszához (12): A szórópisztoly (11) biztonsági zárral (12) 

rendelkezik. A gomb aktiválása esetén nem lehet a szórópisztolyt (11) működtetni. 
 Hőérzékelő védi a motort túlterhelés ellen. Miután a hőérzékelő lehűlt, a gép néhány perc 

múlva ismét elindul. 
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7 ÖSSZESZERELÉS 
Az alábbiakban a nagynyomású mosóberendezés összeszerelésének leírását találja. 

7.1 A kocsi fogantyújának felszerelése (1. ábra) 
1. Helyezze a fogantyút a berendezésre. 
2. Erősítse fel a fogantyút a 4 csavarral.  

7.2 A láb és a kerekek felszerelése (2. ábra) 
1. Rögzítse a lábat a készülék aljára. Rögzítse a lábat a 4 csavarral. 
2. Kattintsa a kerekeket a gépre. 

7.3 A vezeték akasztójának felszerelése (3. ábra) 
Csúsztassa az akasztót a tartóra. 

7.4 A terasztisztító felszerelése (4. ábra) 
1. Illessze a permetezőcső bővítményt a burkolatba. 
2. Rögzítse a bővítményt a két csavarral a burkolathoz. 
3. Illessze a forgókart a permetezőcső bővítményébe. 
4. Illessze be az U-szegecset a forgókar rögzítéséhez. MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a 

forgókar megfelelően rögzítve van-e a permetezőcső bővítményéhez. 

8 ÜZEMELTETÉS 

8.1 A kerti tömlő csatlakoztatása (5. ábra) 
1. Csavarozza a vízbeeresztés csatlakozását szorosan a vízbeeresztésre. Megjegyzés: A 

beeresztés szűrőjét (A) minden esetben bele kell tenni a bevezetőcsőbe, hogy az kiszűrje 
a homokot, mészkövet és egyéb szennyeződéseket, mivel azok károsíthatják a szivattyú 
szelepeit. Vigyázat: A szűrő behelyezésének elmulasztása érvényteleníti a garanciát. 

2. Szabványos gyorscsatlakozóval csatlakoztassa a kerti tömlőt. 

8.2 A nagynyomású tömlő felszerelése (6. ábra) 
1. Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a szórópisztolyhoz és a készülékhez. 
2. A zárópecek (A), vagy a gomb (B) megnyomásával tudja a tömlőt leválasztani. 

8.3 A permetezőcső és a szórófej felszerelése (7. ábra) 
1. Tolja a permetezőcsövet a szórópisztolyba. 
2. A behelyezés után forgassa el. Vigyázat: Ellenőrizze, hogy a permetezőcső megfelelően 

van-e a szórópisztolyba helyezve. 
3. Csatlakoztassa a szórófejeket. Vigyázat: A szórófej csatlakoztatásakor a szórófejen 

található gombnak (A) ismét ki kell jönnie. A ravasz aktiválása előtt ellenőrizze, hogy a 
szórófej megfelelően van-e rögzítve. 
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8.4 Vízcsatlakoztatás 
A szokványos, min. 10 m és max. 25 m hosszú, 1/2" átmérőjű kerti tömlő megfelelő. 

FONTOS! Kizárólag tiszta vizet használjon. Ha fennáll annak a kockázata, 
hogy homok van a vízbeeresztésben (pl. a saját kútból származó víz 
esetén), akkor kiegészítő szűrőt kell felszerelni. 

1. A készülékhez való csatlakoztatás előtt vízzel öblítse ki a tömlőt, hogy ezáltal megelőzze 
a homok vagy szennyeződés bejutását a készülékbe. Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a 
szűrő benne van-e a bevezetőcsőben, és hogy az nincs eldugulva. 

2. Csatlakoztassa a tömlőt a vízellátásra a gyorscsatlakozó segítségével (a bejövő víz, max. 
nyomása: 10 bar, max. hőmérséklete: 40°C). 

3. Indítsa el a vizet. 

8.5 A készülék elindítása és leállítása 
A A készülék elindítása és leállítása szórópisztoly és a permetezőcső lökést kap működtetés 
során, ezért mindig tartsa erősen két kézzel. 

FONTOS: Irányítsa a szórófejet a földre. 

A nagynyomású tisztítóberendezés víznyomáson alapuló, automatikus 
start/stop rendszerrel rendelkezik. 

1. Ellenőrizze, hogy a készülék függőleges helyzetben van-e. MEGJEGYZÉS: Tilos a 
készüléket magas fűre helyezni! 

2. Engedje ki a ravasz biztonsági zárát. 
3. Aktiválja a ravaszt a szórópisztolyon, és hagyja a vizet addig folyni, hogy az összes 

levegő eltávozzon a tömlőből. 
4. Nyomja meg a Start/Stop kapcsolót. 
5. Aktiválja a szórópisztoly ravaszát. 
6. A távolságot és ezáltal a szórófej nyomását mindig módosítsa a tisztítandó felülethez 

képest. 
Tilos a készüléket működés közben lefedni, vagy megfelelő szellőzés nélküli helyiségben 
használni! 
MEGJEGYZÉS: Ha a készüléket otthagyja, vagy 5 percig nem használja, akkor kapcsolja azt 
ki a start/stop kapcsolóval (5) („O”):  
1. Nyomja meg a start/stop kapcsolót („O”). 
2. Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból. 
3. Zárja el a vízellátást és aktiválja a szórófej ravaszát, hogy eltávozzon a nyomás a 

készülékből. 
4. Reteszelje a szórópisztolyt. 
A ravasz kioldásakor a készülék automatikusan leáll. A készülék ismét elindul, amikor 
ismételten aktiválja a ravaszt. 

8.6 Multi szórófej (8. ábra) 
A multi szórófej nyomását annak elforgatásával lehet beállítani. 

FIGYELMEZTETÉS: Ne működtetés közben állítsa be a szórófejet, mert 
ezáltal megelőzi, hogy a keze a vízsugárba érjen. 
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8.7 Habpermetező (9. ábra) 
1. Csavarozza le a tartályt (A) a habpermetezőről. 
2. Tegyen mosószert a tartályba (A) és csavarozza vissza a tartályt a habpermetezőre. 
3. A mosószer mennyiségét a gomb (B) segítségével állíthatja be. 

8.8 Terasztisztító 
A terasztisztító hatékony kiegészítő a terasz, autóbejáró, stb. tisztításához. 
Csatlakoztassa a terasztisztítót a permetezőcsőhöz. 
MEGJEGYZÉS: Ne seperő mozdulatokkal használja a terasztisztítót, hanem hagyja, hogy az 
egyenletesen mozogjon a felületen. 

9 MŰSZAKI ADATOK 
 POWXG9020 

Motor típusa Kefés egyenáramú motor 

Nyomás (Mpa) 7 

Max. nyomás (Mpa)  10,5 

Feszültség  220 V / 50 Hz 

Teljesítmény   1500 W 

Áramlás  6 L/min 

Vízhőmérséklet Max 40°C 

Vízellátás min. áramlása 360 L/h 

Vízbeeresztés min. nyomása 0,18 Mpa 

Súly 6 kg 

10 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Hangnyomásszint LpA 82 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 99 dB(A) 

FIGYELEM! Viseljen hallásvédelmi felszerelést, amikor a gép túllépi a 85 
dB(A) hangnyomásszintet. 

aw (Rezgésszint): 1,0 m/s² K = 1,5 m/s² 
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11 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

FIGYELMEZTETÉS! Karbantartás és tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a 
készüléket. 

A hosszantartó és tartós problémamentes működtetés érdekében kérjük, kövesse az alábbi 
tanácsokat: 
 Mossa ki a tömlőt, a nagynyomású tömlőt, a permetezőcsövet és az egyéb alkatrészeket 

felszerelés előtt. 
 Tisztítsa meg a csatlakozásokat a portól és a homoktól.  
 Használat után öblítse le a mosószer permetező alkatrészt. 
 Tisztítsa meg a szórófejeket. 
A javításokat a szerződtetett szervizben kell elvégeztetni eredeti pótalkatrészek 
felhasználásával. 

11.1 A vízbeeresztés szűrőjének tisztítása 
 Rendszeresen, havonta egyszer, vagy a használattól függően ennél gyakrabban tisztítsa 

meg a vízbeeresztés szűrőjét. 
 Óvatosan lazítsa ki a szűrőt egy csavarhúzóval, majd tisztítsa azt meg. Visszaszerelés 

előtt ellenőrizze, hogy van-e rajta sérülés. 
 A beeresztés szűrőjét minden esetben bele kell tenni a bevezetőcsőbe, hogy az kiszűrje a 

homokot, mészkövet és egyéb szennyeződéseket, mivel azok károsíthatják a szivattyú 
szelepeit. 

VIGYÁZAT: A szűrő behelyezésének elmulasztása érvényteleníti a 
garanciát. 

11.2 Szellőzőnyílások megtisztítása 
A készüléket tisztán kell tartani, hogy a hűtőlevegő szabadon átáramolhasson a készülék 
szellőzőnyílásain keresztül. 

11.3 Csatlakozások olajozása 
A könnyű csatlakoztatás és az O-gyűrűk kiszáradásának megelőzése érdekében a 
csatlakozásokat rendszeresen olajozni kell. 

12 TÁROLÁS (10. ÁBRA) 
A készüléket fagymentes helyiségben kell tárolni! 
A szivattyút, a tömlőt és az egyéb kiegészítőket tárolás előtt mindig vízmentesíteni az alábbiak 
szerint: 
1. Állítsa le a készüléket (nyomja meg a start/stop kapcsolót („O”)) és válassza le a 

víztömlőt és a szórófejet. 
2. Indítsa el ismételten a készüléket és aktiválja a ravaszt a szórófejen. Működtesse a 

készüléket addig, hogy már ne maradjon több víz a szórófejben. 
3. Állítsa le a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, majd tekerje fel a tömlőt és a 

vezetéket. 
4. Tegye a szórópisztolyt, a permetezőcsövet, a szórófejeket és az egyéb alkatrészeket a 

készülék tartójába. Az akasztót lehet a tömlő és a vezeték tárolására használni. 
Ha a készülék esetleg mégis befagyna, akkor ellenőriztesse, hogy az károsodott-e. 

FIGYELMEZTETÉS: Tilos a fagyott készüléket elindítani. A fagy okozta 
károkat nem fedezi a garancia! 
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13 HIBAELHÁRÍTÁS 
PROBLÉMA A PROBLÉMA OKA MIT TEGYEN 

A készülék nem indul 
el 

Készülék nincs 
bedugva 

Dugja be a készüléket. 

Hibás az aljzat  Próbáljon meg egy másik aljzatot. 

Hibás hosszabbítókábel Próbálja meg hosszabbítókábel nélkül 
alkalmazni. 

Ingadozó nyomás Szivattyú levegőt szív 
be 

Ellenőrizze, hogy a tömlők és a 
csatlakozások légmentesek-e. 

Szelep piszkos, kopott, 
vagy beragadt 

Forduljon a legközelebbi javítószervizhez 

Vízellátás nem 
elegendő 

Növelje a víznyomást, ellenőrizze, hogy a 
kerti tömlő el van-e dugulva és/vagy 
használjon nagyobb tömlőt. 

Szivattyú tömítései 
kopottak 

Forduljon a legközelebbi javítószervizhez 

A készülék leáll Nem megfelelő hálózati 
feszültség 

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 
megfelel-e a géptörzslapon található 
értékekkel 

Hőérzékelő aktiválódott Hagyja a készüléket 5 percig hűlni 

Szórófej részben el van 
záródva 

Tisztítsa meg a szórófejet egy tűvel és 
permetezzen vizet a szórófej nyílásaiba 

Áramerősség 
növekedés 

Próbálja ki hosszabbítókábel nélkül. 

A készülék 
teljesítménye 
váltakozó 

Levegő a 
tömlő/szivattyú 
beeresztésében  

Hagyja a készüléket nyitott ravasszal 
működni addig, amíg a megfelelő üzemi 
nyomás vissza nem áll. 

Nem megfelelő a 
hálózati vízellátás 

Növelje a víznyomást, ellenőrizze, hogy a 
kerti tömlő el van-e dugulva és/vagy 
használjon nagyobb tömlőt. 

Szórófej részben el van 
dugulva 

Tisztítsa meg a szórófejet egy tűvel és 
permetezzen vizet a szórófej nyílásaiba 

Szűrő el van dugulva Tisztítsa meg a szűrőt  

Tömlő össze van 
tekeredve 

Egyenesítse ki a tömlőt. 

A készülék gyakran 
magától elindul és 
leáll 

Szivattyú és/vagy 
szórópisztoly szivárog 

Forduljon a legközelebbi javítószervizhez 

Nincs vízellátás Csatlakoztassa a vízbeeresztést. 

A készülék elindul, 
de nem jön ki víz 
belőle 

Szűrő el van dugulva Tisztítsa meg a szűrőt 

Szórófej el van dugulva Tisztítsa meg a szórófejet egy tűvel és 
permetezzen vizet a szórófej nyílásaiba 
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14 JÓTÁLLÁS 
 Az alábbi termékre 36 hónapos jótállási időszak érvényes, mely azon a napon lép életbe, 

amikor az első felhasználó megvásárolja a terméket. 
 Ez a jótállás fedez minden anyagi vagy gyártási hibát, de nem tartalmazza: az 

akkumulátorokat, a töltőket, az elhasználódás következtében meghibásodott 
alkatrészeket, például a csapágyakat, keféket, vezetékeket, csatlakozókat, vagy más 
egyéb tartozékokat, mint például a fúrókat, fúrófejeket, fűrészlapokat stb.; a nem 
megfelelő felhasználásból, balesetből vagy a módosításból eredő sérüléseket és 
meghibásodásokat; sem pedig a szállítási díjat. 

 A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra és meghibásodásokra szintén 
nem vonatkozik a jótállás. 

 A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk 
felelősséget. 

 A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedéllyel rendelkező 
ügyfélszolgálati központ végezheti el. 

 Ha további információra van szüksége, hívja a 00 32 3 292 92 90 telefonszámot. 
 A szállítási költségeket mindig az ügyfél viseli, kivéve, ha arról írásban másképp nem 

állapodnak meg. 
 Ugyanakkor, ha a készülék sérülése a karbantartás elmulasztásának vagy túlterhelésnek 

a következménye, akkor a jótállásra nem lehet kárigényt benyújtani. 
 Határozottan kizárja a jótállást az, ha a sérülés folyadék beszivárgásának, túl sok por 

bejutásának, szándékos rongálásnak (szándékos vagy túlzott gondatlanság), nem 
megfelelő használatnak (a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használat), 
illetéktelen használatnak (pl. a használati utasításban foglaltaknak figyelmen kívül 
hagyása), szakértelem nélküli összeszerelésnek, villámcsapásnak, hibás hálózati 
feszültségnek a következménye. Ez a lista nem korlátozó. 

 A reklamáció elfogadása semmi esetben sem jelenti a jótállási időszak 
meghosszabbítását, sem pedig egy új jótállási időszak kezdetét a készülék cseréje 
esetén. 

 Azok az eszközök és alkatrészek, melyek a jótállás keretében kerülnek kicserélésre, a 
Varo NV tulajdonát képezik. 

 Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, 
vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem megfelelően végezte. (tiszta 
szellőzőnyílások, rendszeresen ellenőrzött szénkefék,...)  

 A vásárlási szelvényt a vásárlás időpontjának bizonyításához meg kell őrizni.  
 A szerszámot szétszerelés nélkül és elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a 

forgalmazóhoz, az eredeti formakövető dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a 
vásárlási szelvénnyel együtt. 

15 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon 
környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. 
Kérjük, hogy gondoskondjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre 
lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön a helyi 
köztisztasági szerveknél! 
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16 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, kijelenti, hogy 

A termék típusa: Nagynyomású mosóberendezés  
Márkanév: POWERplus 
Cikkszám: POWXG9020 

megfelel a harmonizált európai szabványok alkalmazásán alapuló, idevonatkozó európai 
irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék 
bármilyen illetéktelen módosítása érvényteleníti a jelen nyilatkozatot. 

Európai irányelvek (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás időpontjáig); 
2011/65/EU 
2006/42/EK 
2014/30/EU 
2000/14/EK  Annex V LwA 95dB(A)  /  97dB(A) 

Harmonizált európai szabványok (ideértve, adott esetben, azok módosításait az aláírás 
időpontjáig); 

EN60335-1 : 2012 
EN60335-2-79 : 2012 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2014 
EN61000-3-3 : 2013 

A műszaki dokumentáció birtokosa: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V. 

Az alulírott a társaság vezérigazgatója nevében jár el, 

 
Hugo Cuypers 
Szabályozási Ügyek - Megfelelőségi Menedzser 
Dátum: 01/06/2016 


