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1 Indledning

1.1 Symboler, som anvendes til at markere instruktioner

Alle piktogrammer fastgjort til højtryksrenseren og dens komponenter bliver vist og forklaret i 
denne instruktionsbog.

Sikkerhedsanvisninger markeret med dette symbol skal overholdes for at forhindre personska-
der og alvorlige tingskader.

Vær forsigtig, hvor der er fare for at beskadige maskinen eller dens komponenter. 

Dette symbol angiver tip og anvisninger til at forenkle arbejdet og sørge for sikker betjening af 
højtryksrenseren.

2 Sikkerhedsregler og arbejdsteknikker

Læs denne instruktionsbog grundigt igennem, før maskinen tages i brug første gang. Gem 
instruktionsbogen til senere brug.

 ADVARSEL! 
• Inhalering af aerosoler kan være sundhedsskadeligt.
• Brug om muligt udstyr, som forhindrer eller reducerer 

produktionen af aerosoler, f.eks. et skjold, der dækker 
dysen. For beskyttelse mod aerosoler, anvend en ån-
dedrætsmaske klasse FFP2 eller højere.

• Det høje vandtryk genereret af maskinen og strømtil-
slutningen udgør særlige farekilder.

• Maskinen må ikke anvendes af børn eller utrænet 
personale. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke 
leger med maskinen.

• Maskinen må ikke anvendes inden for andre perso-
ners rækkevidde, medmindre de bærer beskyttelses-
beklædning.

• Kontroller maskinen omhyggeligt for fejl og mangler. 
Hvis du støder på fejl, må du ikke starte maskinen - 
kontakt Nilfi sk-forhandleren. Isoleringen på el-lednin-
gen skal være fejlfri og uden revner. Hvis el-ledningen 
er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret 
Nilfi sk-distributør.

• Træk altid stikket ud af stikdåsen før rengøring eller 
vedligeholdelse og ved udskiftning af dele eller omstil-
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ling af maskinen til en anden funktion.
• Overhold nationale sikkerhedsforskrifter udstedt af 

f.eks. arbejdsgivernes ulykkesforsikring, nationale sik-
kerhedsinstitutioner, arbejdsmiljø- og sundhedsmyn-
digheder eller andre organisationer.

  Tilbehør og reservedele 
• Anvend kun reservedele fra Nilfi sk eller godkendt af 

Nilfi sk af hensyn til maskinens sikkerhed. 
• Højtryksslanger, beslag og koblinger er vigtige for ma-

skinens sikkerhed. Brug kun slanger, beslag og kob-
linger, som anbefales af Nilfi sk.

  Fysiske, sensoriske og mentale forhold
• Denne maskine er ikke beregnet til anvendelse af per-

soner (inkl. børn) med begrænsede fysiske, følelses-
mæssige eller mentale evner eller manglende erfaring 
og viden. Hvis maskinen anvendes af personer med 
begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale 
evner eller manglende erfaring og viden, skal de in-
strueres i sikker brug af maskinen og være indforstået 
med de farer, der kan være forbundet hermed.

  Anvendelse
Denne maskine er udviklet til udendørs brug i forbin-
delse med f.eks.: 
• Bil, motorcykel, båd, campingvogn, anhænger, ter-

rasse-/køre-/gangfl iser, træværk, mursten, grill, have-
møbler, plæneklipper.

Enhver anden anvendelse anses for ukorrekt brug. Nil-
fi sk påtager sig ikke noget ansvar for skader som følge 
af en sådan brug. Risikoen for ukorrekt brug påhviler 
udelukkende brugeren. Korrekt brug omfatter korrekt 
betjening, servicering og reparationer som angivet i 
denne instruktionsbog.

  Beklædning og udstyr
Træf altid foranstaltninger til at beskytte dig selv ved 
betjening af maskinen.
• Brug sko med skridsikre såler.
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• Brug beskyttelsesbriller, høreværn og beskyttelsespå-
klædning under betjeningen.

  Transport af højtryksrenseren
• Ved transport af maskinen i eller på et køretøj skal 

den fastgøres f.eks. med stropper, så den ikke kan 
glide eller vælte.

• Nilfi sk anbefaler, at maskinen anbringes vandret på 
bagsiden ved transport i eller på et køretøj.

  Rengøringsmidler
• Denne maskine er udformet til brug med det medføl-

gende rengøringsmiddel eller det, der anbefales af 
Nilfi sk. Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier 
kan påvirke maskinens funktion negativt. 

  Før opstart af arbejdet
Eftersyn af maskinen
• Benyt ikke maskinen, hvis en el-ledning eller vigtige 

dele af maskinen er beskadigede, f. eks. sikkerhedsan-
ordninger, højtryksslanger, spulehåndtag og tilbehør.

• Aftrækkeren på spulehåndtaget skal kunne bevæges 
nemt og automatisk vende tilbage til udgangsstillin-
gen, når den frigøres.

• Sørg altid for, at højtryksslange og tilbehør er i god 
stand (rengøring, nem betjening) og samlet korrekt.

  Tilslutning til elnettet

 ADVARSEL! 
Minimer risikoen for elektrisk stød:
• Spænding og frekvens (se typeskiltet) skal stemme 

overens med nettilslutningen.
• Tilslut kun til elinstallationer udført af en aut. instal-

latør, der er foretaget i overensstemmelse med IEC 
60364-1.

• Det anbefales, at strømforsyningen til maskinen om-
fatter en fejlstrømsafbryder, som afbryder forsyningen, 
hvis lækstrømmen til jordforbindelsen overstiger 30 
mA i 30 ms. 
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• Mangelfulde forlængerledninger kan være farlige. 
Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den 
være egnet til udendørs brug, og tilslutningen skal 
holdes tør og hævet fra jorden. 

• Nilfi sk anbefaler brug af en forlængerkabeltromle, hvis 
der er brug for en forlængerledning, der holder stikket 
mindst 60 mm over jorden.

• Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af 
en aut. Nilfi sk-forhandler eller lignende kvalifi cerede 
personer for at undgå fare.

• Ved tilkobling af højtryksrenseren til den elektri-
ske strømforsyning er den maks. tilladte impedans  
0,4023 Ω (Zmax). Kontakt dit elselskab for at sikre 
dig, at udstyret kun tilsluttes en strømforsyning med 
denne impedans eller mindre.

  Tilslutning af vand
• Højtryksrenseren må kun tilsluttes drikkevandsforsy-

ningen, hvis der er installeret en passende tilbage-
løbsventil af typen BA iht. EN 60335-2-79. 

• Tilbageløbsventilen kan bestilles under reservedels-
nummer  106411177.

• Så snart drikkevand er strømmet tilbage gennem til-
bageløbsventilen, anses det ikke længere for drikke-
vand.

• Sugedrift (eksempelvis fra regnvandsbeholder) kan 
ske uden tilbageløbsventil – se “Tilslutning til trykfri 
vandforsyning”. Maskinen kan tilsluttes en vandforsy-
ningen med et maks. indgangstryk på 1 MPa/10 bar  
og en maks. temperatur på 60°C.

  Sikkerhedsanordninger
Låseanordning på spulehåndtag:
• Spulehåndtaget indeholder en låseanordning. Når pa-

len aktiveres, kan spulehåndtaget ikke betjenes. 
Termisk sensor:
• En termisk sensor beskytter motoren mod overbelast-

ning. Maskinen genstarter efter et par minutter, når 
den termiske sensor er kølet ned.
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Overtrykssikring:
• En integreret hydraulisk sikkerhedsventil beskytter sy-

stemet mod overtryk. Når aftrækkeren udløses, arbej-
der sikkerhedsventilbeskyttelsen automatisk.

  Under arbejdet

 ADVARSEL! 
• Det er ikke tilladt at bruge højtryk til rengøring af over-
fl ader indeholdende asbest.

• Risiko for eksplosion – Sprøjt ikke med brandfarlige 
væsker.

• Opsug aldrig væsker, der indeholder opløsningsmidler 
(f.eks. benzin, fyringsolie, malingsfortynder eller ace-
tone). Disse stoffer beskadiger materialerne anvendt i 
maskinen. Forstøv ningen er yderst brændbar, eksplo-
siv og giftig. 

• Ret ikke vandstrålen mod dig selv eller andre selv ikke 
for at rense tøj eller fodtøj - fare for personskade.

• Ret aldrig vandstrålen mod kæledyr eller andre dyr.
• Ret aldrig vandstrålen mod strømførende udstyr eller 

selve maskinen – fare for kortslutning.
• Dyserøret påvirkes af en reaktionskraft på op til 27,4 

N og et pludseligt drejningsmoment, når spulehåndta-
gets udløser aktiveres.

• Højtryksrenseren må ikke betjenes ved temperaturer 
under 0°C.

• Start aldrig en frosset maskine. Frostskader dækkes 
ikke af garantien.

• Sørg altid for at stå fast og sikkert.
• Maskinen skal betjenes i lodret position.
• Hvis maskinen efterlades eller ikke bruges i 5 minut-

ter, skal den slukkes på start/stop-knappen “O”.

  Efter afsluttet arbejde

 ADVARSEL! 
• Sluk altid for strømmen, og tag stikket ud af kontak-

ten efter afsluttet arbejde, og når maskinen efterlades 
uden opsyn.
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• Afmonter tilgangsslangen mellm maskine og vandfor-
syning.

• Tøm altid pumpe, slange og tilbehør for vand efter 
brug af maskinen og inden opbevaring.

  Reparation og vedligeholdelse

   ADVARSEL! 
• Træk altid stikket ud af stikdåsen før vedligeholdelse, 

rengøring og reparation.
• Reparationer skal altid foretages på aut. Nilfi sk-værk-

steder med brug af originale Nilfi sk-reservedele.
• Forsøg ikke at udføre vedligeholdelse, der ikke er be-

skrevet i denne instruktionsbog.
• Hvis maskinen ikke starter, standser, dunker, trykket 

svinger, motoren støjer, sikringen springer, eller der 
ikke kommer vand ud, skal du kontrollere fejlfi ndings-
diagrammet i denne instruktionsbog. Hvis der opstår 
andre problemer, bedes du rette henvendelse til din 
lokale Nilfi sk-forhandler.

  Genbrug af højtryksrenseren
Gør den udtjente højtryksrenser ubrugelig med det samme.
• Tag netstikket ud.
• Klip elledningen over.
Bortskaf ikke elapparater sammen med husholdnings-
affald. Som specifi ceret i WEEE direktiv 2012/19/EC 
om gamle elektriske og elektroniske apparater skal 
brugte elektriske produkter indsamles separat og gen-
bruges økologisk. Kontakt de lokale myndigheder eller 
din nærmeste forhandler for yderligere oplysninger.
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3 Beskrivelse

Denne højtryksrenser er udvik-
let til semiprofessionelle rutine-
rengøringsopgaver: 

- Professionelle håndvær-
keropgaver, rengøring af 
køretøjer, båd, campingvogn 
og mindre bygge- og anlægs-
opgaver

I afsnit 6 beskrives brugen af 
højtryksrenseren til forskellige 
rengøringsopgaver.

Brug kun højtryksrenseren til 
de opgaver, der er beskrevet i 
denne manual. 

Sikkerhedsforanstaltningerne 
skal overholdes for at forhindre 
beskadigelse af maskinen, den 
overfl ade, der skal rengøres, 
eller alvorlig personskade.

3.1 Anvendelse

3.2 Betjeningselementer og 
modeloversigt

Se illustrationen bag i denne 
manual.

 1 Start/stop-knap
 2 Vandtilslutning (med fi lter)
 3 Højtrykstilslutning (kun ma-

skiner uden slangerulle)
 4 Højtryksslange
 5 El-kabel
 6 Tryk-/vandmængderegule-

ring
 7 ERGO 2000 spulehåndtag 

med lås (7a)
 8 Flexopower Plus dyserør
 9 4-i-1 dyserør (T og XT mo-

deller)
 10 Aftagelig beholder for 

rengøringsmidler

 11 Dyserensenål
 12 Doseringsregulator for ren-

gøringsmidler
 13 Slangerulle
 14 Slangekrog (kun maskiner 

uden slangerulle)
 15 Typeskilt
 16 Knap for teleskophåndtag
 17 Teleskophåndtag
 18 Drejelig ledningskrog

Specifi kationer: Se maskinens 
typeskilt (15).

Vi forbeholder os retten til at 
ændre specifi kationerne.
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4 Før du begynder at bruge 
 højtryksrenseren

4.1 Montering af holdere for 
dyserør

Monter holderne for dyserør på 
maskinen.

4.2 Montering af slangekrog 
(maskiner uden slange-
rulle)

Montér slangekrogen (14) på 
maskinen (to skruer).

Bemærk! Slangekrogen kan 
monteres både foran og bagpå. 
Den skal monteres foran, hvis 
produktet skal bruges sammen 
med en særlig vægkrog til opbev-
aring på væggen.

4.3 Montering af slangerul-
lehåndtag (maskiner 
med slangerulle) 

Monter slangerullehåndtaget på 
maskinen (ingen skruer).
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4.4 Montering af lynkobling Skru lynkoblingen fast på van-
dtilgangen (2).

Bemærk! Vandtilgangsfi lteret 
skal altid være monteret i til-
gangsrøret for at fi ltrere større 
urenheder fra, da disse beska-
diger pumpeventilerne. 

Advarsel! Hvis fi l-
teret ikke monteres, 

ophæves garan-
tien.

4.5 Montering af højtryks-
slange på spulehåndtag

Monter højtryksslangen (4) på 
spulehåndtaget (7).

5 Betjening af højtryksrenseren

5.1 Tilslutning af højtryks-
slange

Maskiner uden slangerulle: 
Montér højtryksslangen (4) på 
høj tryks ren se ren ved tilslutning 
for højtryksslange (3). 

Anvend højst én for læn ger slan ge 
på maks. 7 m.

Maskiner med slangerulle:  
Rul højtryksslangen helt ud.
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5.2 Montering af dyserør 1. Træk det blå lynkoblingsgreb 
(A) på spulehåndtaget til-
bage.

2. Indsæt niplen på dyserøret 
(B) i lynkoblingen, og frigør 
den.

3. Træk dyserøret (eller andet 
tilbehør) fremad for at kon-
trollere, at det er forsvarligt 
fastgjort til spulehåndtaget.

5.3 Vandtilslutning VIGTIGT! Brug kun vand 
uden urenheder. Hvis der er ri-
siko for fl ydesand i tilgangsvan-
det (f.eks. fra egen boring), skal 
der monteres et ekstra fi lter.

1. Lad vandet løbe gennem 
vandslangen, før du tilslut-
ter den til maskinen, for at 
forhindre sand og snavs i at 
komme ind i maskinen.

 Bemærk! Kontrollér, at fi lte-
ret er monteret i tilgangsrø-
ret, og at det ikke er tilstop-
pet.

2. Tilslut vandslangen til vand-
forsyningen ved hjælp af en 
lynkobling (tilgangsvand, 
maks. tryk: 10 bar, maks. 
temperatur: 60°C).

3. Åbn for vandforsyningen.

Du kan bruge en almindelig 
1/2" haveslange på min. 10 m 
og maks. 25 m.

BEMÆRK! Tilslut-
ning til offentligt 
vandværk i hen-
hold til bestem-
melser.

5.4 Teleskophåndtag

Maskinen er forsynet med et 
teleskophåndtag. For at hæve 
eller sænke håndtaget, trykkes 
knappen (16) ind, og håndtaget 
bevæges op eller ned. Når der 
høres et klik, sidder håndtaget 
korrekt.

VIGTIGT! Niplen skal altid 
renses for eventuelt snavs, før 
dyserøret forbindes med spul-
ehåndtaget.

A

B
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Dyserøret påvirkes af en reky-
lkraft under brug. Derfor skal 
det altid holdes fast med begge 
hænder. VIGTIGT! Ret dysen 
mod jorden.

1. Kontrollér, at maskinen står 
lodret.

 BEMÆRK! Placér ikke ma-
skinen i højt græs!

2. Udløs låsen på spulehåndta-
get.

3. Aktivér spulehåndtagets 
udløsergreb, og lad vandet 
løbe, indtil al luften er kom-
met ud af højtryksslangen.

4.  Drej start/stop-knappen (1) til 
position “I”.

5. Aktivér spulehåndtagets ud-
løsergreb.

Afpas alatid dysens afstand og 
dermed tryk til emnet (materia-
let), der skal rengøres. 

Overdæk ikke maskinen under 
brugen. 

Bemærk! Hvis ma-
skinen efterlades 
eller ikke bruges i 5 
minutter, skal den 

slukkes på start/stop-knappen 
“O” (1):

1. Drej start/stop-knappen til 
position “O”.

2. Træk el-stikket ud af stikdå-
sen.

3. Luk for vandforsyningen og 
aktivér spulehåndtagets ud-
løsergreb for at fjerne trykket 
i maskinen.

4. Lås spulehåndtaget.

Når du slipper spulehåndtagets 
udløsergreb, stopper maskinen 
automatisk. Maskinen starter 
igen, når du atter aktiverer spu-
lehåndtaget.

5.6 Start maskinen (når til-
sluttet til åbne beholdere 
(sugefunktion))

Renseren kan selv suge vand  
fra f.eks. en regnvandsbeholder. 
Slangen til vandforsyningen må 
ikke være for lang, ca. 5 m.

Sørg for, at vandbeholderen 
ikke er placeret lavere end ma-
skinen.

Brug et eksternt fi lter, hvis van-
det indeholder urenheder.

1. Vandslangen skal være fyldt 
med vand, inden den tilslut-
tes maskinen. Placér hele 
vandslangen i en vandbe-
holder eller en spand. For at 

undgå vandspild, bøj slangen 
nede i vandet og tilslut den 
til maskinen ved hjælp af 
lynkoblingen. Ret dernæst 
slangen ud igen.

2. Amonter spulehåndtag, dyse-
rør og dyse.

3. Drej start/stop-knappen til 
position “I” og lad vandet 
løbe, indtil luften er kommet 
ud af vandslangen og pum-
pen.

4. Montér spulehåndtaget og 
efterfølgende dyserøret.

5.7 Trykregulering Flexopower Plus dyse:
Trykket kan reguleres på 
Flexopower Plus dysen.

5.5 Start og stop af maski-
nen (når tilsluttet til en 
vandforsyning)

Højtryk

Lavtryk / 
Rengøringsmiddel
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5.8 Drift med rengørings-
midler

Udlægning af rengøringsmidler 
kan ikke foretages, hvis der 
anvendes for læn ger slan ge.
1. Fyld rengøringsmiddel i be-

holderen.
2. Montér Flexopower Plus 

dysen (8) og indstil den på 
lavtryk. Drej 4-i-1 dysen til 
pos. Lavtryk/rengøringsmid-
del (se afsnit 5.7).

3. Juster doseringsregulatoren 
(12) til den øn ske de mæng-
de rengøringsmiddel (0-5%).

4. Påfør rengøringsmidlet nede-
fra og op ef ter.

5. Lad rengøringsmidlet virke 
i den tid, som er angivet på 
rengøringsmidlets em bal la ge 
og skyl der ef ter af med rent 
vand eller brug en børste.

Ekstern rengøringsmiddel-
beholder
1. Fjern låg med sugeslange fra 

rengøringsmiddelbeholderen.
2. Skru låg med sugeslange på 

den eksterne rengøringsmid-
delbeholder.

Låget har et standardgevind 
og passer til gængse rengø-
ringsmiddelbeholdere. Ved be-
holdere uden standardgevind, 
fjern fi lter fra sugeslange og tag 
låget af. Monter fi lteret i suge-
slangen igen.

Ekstra rengøringsmiddelslange 
kan trækkes ud af maskinen.

20° 

65° 

T og XT modeller:

4-in-1 dyserør
Trykket kan reguleres på 2-in-1 
dyserøret.

Lavtryk / rengøringsmiddel

Tornado / højtryk

Bredvinkel / højtryk

Turbohammer / højtryk
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6 Anvendelsesområder og arbejds-
metoder

6.1 Generelt Effektiv højtryksrensning opnås ved at følge nogle få retningslinjer 
kombineret med egen erfaring med specifi kke rengøringsopgaver. 
Tilbehør og rengøringsmidler kan, når de udvælges korrekt, øge 
højtryksrenserens effektivitet. Hér er nogle grundlæggende oplys-
ninger om rengøring.

6.1.1 Rengøringsmiddel og  
skum

Skum eller rengøringsmiddel skal påføres tørre overfl ader, så kemi-
kalierne er i direkte kontakt med snavset. Rengøringsmidler påfø-
res nedefra og op, f.eks. på et bilkarosseri, for at undgå “superrene” 
områder, hvor rengøringsmidlerne samles i større koncentrationer 
og løber ned. Lad rengøringsmidlet virke i fl ere minutter, før det 
skylles af, men lad det aldrig tørre ud på den overfl ade, der skal 
rengøres. Bemærk! Det er vigtigt, at rengøringsmidlerne ikke tørrer 
ud. Ellers kan de beskadige den overfl ade, der skal rengøres.

6.1.2 Mekanisk påvirkning For at nedbryde seje lag snavs skal der måske bruges yderligere 
mekanisk påvirkning. Særlige vaskebørster giver denne supple-
rende påvirkning, som fjerner genstridigt snavs, trafi kfi lm o.l.

5.9 Tryk- og vandmængde-
regulering

Arbejdstryk og vandmængde 
kan reguleres på maskinen ved 
at dreje på knappen for tryk- og 
vandmængderegulering (6).
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7 Efter at du har brugt højtryksrenseren

7.2 Oprulning af el-ledning 
og højtryksslange

For at undgå uheld skal el-led-
ningen og højtryksslangen altid 
rulles omhyggeligt op.

1. Rul el-ledningen op på de 
dertil indrettede kroge. 

2. Højtryksrenseren fås i to 
modeller: A) med krog til 
opbevaring af højtryksslange 
(14) - B) med slangerulle(13).

7.1 Opbevaring af højtryks-
renseren

Maskinen skal opbevares i et 
frostfrit lokale!

Pumpe, slange og tilbehør skal 
altid tømmes for vand før opbe-
varing på følgende måde:

1. Stands maskinen (drej start/
stop-knappen (1) til position 
“O” og afmontér vandslangen 
og tilbehøret.

2. Genstart maskinen, og ak-
tivér spulehåndtagets udlø-
sergreb. Lad maskinen køre, 
indtil der ikke løber vand gen-
nem spulehåndtaget.

3. Stop maskinen. Træk el-stik-
ket ud. Ledningen vindes op 
omkring krogene placeret på 
siden af maskinen.

4. Adskil spulehåndtag og 
 dyserør.

5. Maskiner uden slangerulle: 
Afmonter højtryksslangen og 
placer den oprullet på slan-
geophænget.

 Maskiner med slangerulle: 
Rul højtryksslangen op på 
slangerullen. 

6. Anbring spulehåndtag, dyser 
og andet til be hør i hol der ne 
på maskinen. 

Hvis maskinen ved en fejl er 
frosset, skal den optøs før start, 
og det er nødvendigt at kontrol-
lere den for skader.

START ALDRIG EN TILFROS-
SET MASKINE.

Frostskader dækkes ikke af 
garantien!

7.3 Opbevaring af tilbehør Standardtilbehøret (spulehånd-
tag, dyserør (A) og dyseren-
senål) kan opbevares på høj-
tryksrenseren.

A
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ADVARSEL! Træk altid stikket 
ud af stikdåsen før vedligehol-
delse eller rengøring. 

For at sikre lang og problemfri 
drift, er det en god idé at gøre 
følgende til en vane:

 Udskyl vandslangen, høj-
tryksslangen, spulehåndta-
get og tilbehøret før monte-
ring.

 Rengør koblingerne for støv 
og sand. 

 Rengør dyserne.

Alle reparationer skal foretages 
på et autoriseret værksted med 
originale reservedele.

8 Vedligeholdelse 

8.1 Rengøring af vand-
tilgangsfi lteret

Rengør vandtilgangsfi lteret 
regelmæssigt en gang om må-
neden eller oftere efter behov. 
Løsn forsigtigt fi lteret med en 
tang, og rengør det. Kontrollér, 
at det er intakt, før det monteres 
igen. 

Vandtilgangsfi lteret skal altid 
være monteret i tilgangsrøret 
for at fi ltrere diverse urenheder 
fra, da disse beskadiger pum-
peventilerne.

ADVARSEL!  Hvis fi lteret ikke 
monteres, ophæves garantien.

8.2 Rengøring af dysen Hvis dysen tilstoppes, bliver 
pumpetrykket for højt. Derfor er 
det nødvendigt at rengøre den 
med det samme.
 
1. Stop maskinen, og afmontér 

dysen. 
2. Rens dysen. 

VIGTIGT! Rensenålen (11) 
må kun bruges, når dysen er 
afmonteret!

3. Skyl dysen i baglæns igen-
nem med vand.

8.3 Rengøring af maskinens 
ventilationsåbninger

Maskinen skal holdes ren, så 
køleluften frit kan passere gen-
nem maskinens ventilations-
åbninger.

8.4 Smøring af koblinger
 

For at sikre en nem tilslutning, 
og at o-ringe ikke tørrer ud, skal 
koblingerne smøres regelmæs-
sigt.
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9 Fejlfi nding
For at undgå unødige skuffelser skal du kontrollere følgende, før du kontakter din lokale Nilfi sk-ALTO 
forhandler:

Symptom Årsag Anbefalet løsning

Maskine nægter at starte Maskinen er ikke tilsluttet Tilslut maskinen.
 Defekt stikkontakt Prøv en andet stikkontakt.
 Sikring er sprunget Udskift sikring. Sluk for andre maskiner.
 Defekt forlængerledning Prøv uden forlængerledningen.

Svingende tryk Pumpe suger luft ind Kontrollér, at slanger og samlinger er lufttætte.
 Ventiler beskidte, slidte  Rengør og udskift, eller kontakt din lokale Nilfi sk- 
 eller sidder fast ALTO forhandler.
 Pumpetætninger slidte Rengør og udskift, eller kontakt din lokale 
  Nilfi sk-ALTO forhandler.

Motor brummer Lav spænding eller  Aktivér udløseren på spulehåndtaget.
 lav temperatur

Maskine stopper Sikring er sprunget  Udskift sikring. Sluk for andre maskiner. 
 Forkert netspænding Kontrollér, at netspændingen svarer til 
  specifi kationen på typeskiltet.
 Termoføler aktiveret Lad renseren stå i 5 minutter for at køle ned.
 Dyse delvist tilstoppet Rengør dysen (se afsnit 7.2)

Sikring springer Sikring for lille Skift til en installation, der er højere end 
  maskinens strømforbrug. 
  Du kan prøve uden forlængerledningen.

Maskine pulserer Luft i indløbsslange/-pumpe Lad maskinen køre med åbent spulehåndtag,  
  indtil trykket atter er normalt.
 Utilstrækkelig vandforsyning   Kontrollér, at vandforsyningen svarer til 
  specifi kationerne (se typeskilt) 
  NB! Undgå lange, tynde slanger (min. 1/2")
 Dyse delvist tilstoppet Rengør dysen (se afsnit 7.2)
 Vandfi lter tilstoppet Rengør fi lteret (se afsnit 7.1)
 Slange snoet Ret slangen ud.

Maskine starter ofte  Kontakt dit nærmeste Nilfi sk-ALTO Service-
og stopper af sig selv  center.
 Spulehåndtag utæt Udskift sæde/kugle/O-ring i spulehåndtagets  
  ventil.

Maskine starter, men  Pumpe/slanger eller tilbehør Vent på, at pumpe/slanger eller tilbehør tør op.
der kommer ingen vand  frosset
 Ingen vandforsyning  Tilslut tilgangsvandet.
 Vandfi lter tilstoppet Rengør fi lteret (se afsnit 7.1)
 Dyse tilstoppet Rengør dysen (se afsnit 7.2)

Pumpetrykket falder Tryk-/vandmængde- Indstil det ønskede arbejdstryk.
 reguleringsknappen er ikke
 indstillet korrekt

Hvis du har andre problemer end de nævnte eller har brug for en reparation efter garantiperiodens 
udløb, skal du kontakte din lokale Nilfi sk-ALTO serviceorganisation.
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10 Yderligere oplysninger

10.1 Garantibetingelser Med hensyn til garanti gælder 
vore generelle salgs- og leve-
ringsbetingelser. 

Ændringer i medfør af tekniske 
videreudviklinger forbeholdes.

11 Tekniske data

Type 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

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

Cleaning impact kg/force 2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,9 2,9 2,9

Vandmængde
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

Spænding/fase/fre-
kvens/strøm

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

Maks. vandtempe-
ratur

°C 60 60 60 60 60 60 60 60

Ledning m 5 5 5 5 5 5 5 5

Pumpe
Omdr./

min
3400 2800 2800 2800 2800 2800 3400 2800

Dysestørrelse 1/8" 475 350 350 370 0.370 0.370 0.370 0.370

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

Garanteret lydeffekt-
niveau 

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

Vibrationer iht. ISO 
5349-1 

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

Vægt kg 28,1 27,1 27,1 28,1 28,1 28,1 26,3 28,1
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12 Erklæring
Vi,

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

bekræfter hermed, at produktet:

Produkt Beskrivelse Type
Højtryksrenser til privat brug 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 

er i overensstemmelse med følgende standarder:

Id og Version Titel
EN 60335-1:2012 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 1: 

Almindelige bestemmelser.
EN 60335-2-79:2012 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. – Sikkerhed – Del 

2-79: Særlige krav til højtryksrensere og damprensere
EN 55014-1:2006+A1:2009
+A2:2011

Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, 
 elektriske værktøjer og lignende apparater - Del 1: Emission.

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

Elektromagnetisk kompatibilitet. Krav til husholdningsapparater, 
elek triske værktøjer og lignende apparater. Del 2. Immunitet. 
Produktfamiliestandard

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

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grænseværdier - 
Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets 
strømforbrug op til og inklusive 16 A per fase)

EN 61000-3-11:2000 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 3-11: Grænseværdier - 
 Begrænsning af spændingsfl uktuationer og fl immer i lavspændings-
forsyninger fra udstyr med mærkestrøm op til og med 75 A pr. fase 
og beregnet til betinget tilslutning

EN 50581:2012 Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske 
produkter med hensyn til begrænsning af farlige stoffer

efter bestemmelserne i:

Maskindirektivet 2006/42/EC 
EMC direktivet 2004/108/EC
RoHS direktivet 2011/65/EC

Støjdirektivet 2000/14/EC – Procedure for overensstemmelsesvurdering i henhold til bilag V.
Lydtryksniveau: 73-80 dB; Garanteret lydtryksniveau: 88-94 dB

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

Sted Dato Navn og stilling Signatur
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