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1 Въведение

1.1  Символи, използвани за обозначения в инструкцията
В това ръководство са показани обяснени всички пиктограми, прикрепени към уреда за почистване с високо 
налягане и неговите компоненти.

Инструкциите за безопасност, маркирани с този символ, трябва да бъдат спазвани, за да се избегнат нара-
нявания или сериозни имуществени щети.

Внимание, когато съществува опасност от повреждане на уреда или индивидуални компоненти. 

Този символ обозначава съвети и инструкции за улесняване на работата и осигуряване на безопасна рабо-
та с уреда за почистване с високо налягане.

2 Мерки за безопасност и методи за работа 

Преди да включите уреда за първи път, прочетете внимателно това ръководство. Запазете инструкциите за 
бъдещи справки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
• Вдишването на аерозоли може да бъде опасно за здравето. 
Където е приложимо, използвайте устройство, за да избегне-
те или намалите образуването на аерозоли, напр. предпази-
тел, покриващ дюзата. За защита срещу аерозолите използ-
вайте респираторна маска, клас FFP 2, или по-висок.

• Водата с високо налягане, генерирана от уреда, и електриче-
ските връзки са характерни източници за опасност.

• Уредът за почистване с високо налягане не трябва да се 
ползва от деца или необучен персонал. Не оставяте децата 
без наблюдение, за да сте сигурни, че те няма да играят с 
уреда.

• Не използвайте уреда в близост до лица, освен ако те не но-
сят защитно облекло.

• Преди да пуснете уреда в действие, внимателно го проверете 
за наличие на повреди. Ако откриете такива, не стартирайте 
уреда и се свържете с вашия дистрибутор на Nilfi sk. Изолаци-
ята на електрическите кабели трябва да е без повреди и без 
напуквания. Ако електрическият кабел е повреден, трябва да 
бъде сменен от оторизиран дистрибутор на Nilfi sk.

• Винаги изваждайте щепсела от контакта преди почистване 
или поддръжка на уреда, както и при смяна на части или кон-
вертиране на машината за друга функция.
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• Спазвайте публикуваните национални регламенти за безо-
пасност, например застрахователната асоциация на работо-
дателите, институциите за обществено осигуряване, безопас-
ност на труда, здравните власти или други организации.

 Аксесоари и резервни части
• За да осигурите безопасността на уреда, използвайте само 
оригинални резервни части от Nilfi sk или одобрени от Nilfi sk.

• Маркучите за високо налягане, фитингите и съединенията 
са важни за безопасността на уреда за почистване с високо 
налягане. Използвайте само маркучи, фитинги и съединения, 
препоръчани от Nilfi sk.

 Физически, сетивни и мисловни изисквания
• Този уред не е предназначен за ползване от лица (включи-
телно деца) с ограничени физически, сензорни или умствени 
способности, или лица без необходимия опит и познания. 
Този уред може да се използва от лица с ограничени физиче-
ски, сетивни или умствени способности или лица без необхо-
димия опит и познания, ако същите работят под контрол или 
са получили указания относно безопасната работа с уреда и 
съществуващите опасности.

 Приложения
Този уред е предназначен за битова употреба, например: 
• Автомобил, мотоциклет, лодка, каравана, ремарке, двор/вход 
на двор/плочки, дървения, зидария, градинско обзавеждане, 
косачка.

Всяка друга употреба се счита за неправилна. Nilfi sk не носи 
отговорност за вреди, причинени от подобна употреба. Рискът 
в такива случаи се поема единствено от клиента. Правилната 
употреба включва правилна експлоатация, обслужване и ре-
монт съгласно изискванията в настоящата инструкция.

 Облекло и оборудване
При работа с уреда винаги предприемайте мерки за лична за-
щита.
• Носете обувки с неплъзгащи се подметки.
• По време на работа носете защитни очила и дрехи и предпаз-
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ни средства за слуха.

 Транспортиране на уреда за почистване с високо 
налягане
• При транспортиране на уреда за почистване с високо наляга-
не в или върху автомобил, той трябва да бъде укрепен, напр. 
с колани, така че да не се изплъзне или преобърне.

• Nilfi sk препоръчва при транспортиране в или върху автомо-
бил уредът да се поставя хоризонтално легнал на гърба си.

 Почистващи препарати
• Този уред е предназначен за употреба с почистващи препа-
рати, предоставени или препоръчани от Nilfi sk. Употребата на 
други почистващи препарати или химикали може да повлияе 
негативно върху функционирането на уреда.

 Преди започване на работа
Проверка на уреда
• Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или важни 
части са повредени, например устройство за безопасност, 
маркучът за високо налягане или пръскащият пистолет или 
накрайниците.

• Спусъкът на пръскащия пистолет трябва да се движи лесно 
и при отпускане автоматично да се връща в изходно положе-
ние.

• Винаги поддържайте в добро състояние маркуча под високо 
налягане и приставките за пръскане (почистени и със свобод-
но движение) или сглобявайте правилно.

 Електрически връзки

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Сведете до минимум опасността от удар на електрически ток:
• Стойностите за напрежение и честота за уреда (виж фабрич-
ната табелка на уреда) трябва да съответстват на напреже-
нието и честотата на мрежовото захранване.

• Използвайте само електрическа инсталация, изготвена от 
правоспособен електротехник, отговаряща на изискванията 
на IEC 60364-1.
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• Препоръчва се електрическото захранване на уреда да 
включва защитен изключвател, прекъсващ електрозахран-
ването, когато токовата утечка към земя надхвърли 30 mA в 
продължение на 30 ms.

• Поради високата енергия, консумирана от уреда, се изисква 
мрежата да бъде защитена с подходящ предпазител.

• Неподходящите удължителни кабели може да са опасни. Ако 
се използва удължителен кабел, той трябва да е подходящ за 
употреба на открито, връзката трябва да се поддържа суха и 
на височина от земната повърхност. 

• Nilfi sk препоръчва при необходимост от удължителен кабел 
да се използва удължителен кабелен барабан, поддържащ 
контакта на най-малко 60 мм над земята.

• Ако електрическият кабел е повреден, той трябва да бъде за-
менен от оторизиран дистрибутор на Nilfi sk или друго квали-
фицирано лице, за да се избегне опасност.

• При свързване на водоструйката към снабдителната система 
максималният позволен импеданс е = 0,4023 Ω (Zmax). Кон-
султирайте се със съответните власти, за да сте сигурни, че 
устройството е свързано само към снабдяване с такъв или 
по-нисък импеданс.

 Връзка с водоизточник
• Свързването на този уреда за почистване с високо налягане 
към водоснабдителната мрежа за питейна вода е разрешено 
само когато е инсталирано устройство за предотвратяване на 
обратен поток от тип BA, съгласно EN 60335-2-79. 

• Устройството за предотвратяване на обратен поток може да 
се поръча под номер 106411177. 

• Вода, протекла през устройство за предотвратяване на обра-
тен поток, повече не се счита за питейна вода.

• Работа със засмукване (например от съд с дъждовна 
вода) може да се извършва и без устройство за предо-
твратяване на обратен поток – виж „Свързване към 
водозахранване без налягане“. Уредът може да бъде 
свързван към водоснабдителна мрежа с максимално входно 
налягане от 1 MPa/10 bars и макс. 60°C.

 Предпазни устройства
Заключване на пистолета за пръскане:
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• Пръскащият пистолет има заключващо устройство. Когато 
палецът е активиран, пръскащият пистолет не може да бъде 
задействан.

Топлинен сензор:
• Топлинен сензор предпазва мотора от прегряване. Моторът 
ще се рестартира след няколко минути, когато топлинният 
сензор се охлади.

Защитно устройство за налягане:
• Интегриран хидравличен обезопасяващ клапан защитава сис-
темата от прекомерно налягане.

 По време на работа

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
• Не е позволено почистване с високо налягане на повърхно-
сти, съдържащи азбест.

• Опасност от експлозия – Не пръскайте запалими течности.
• Никога не засмуквайте течности, съдържащи разтворители 

(напр. бензин, нафта за отопление, разредител за бои или 
ацетон). Тези вещества ще повредят материалите, използва-
ни в уреда. Техният спрей е силно запалим, възпламеним и 
отровен. 

• Никога не насочвайте водната струя към себе си, други лица, 
дори и за почистване на облекло или обувки - опасност от 
нараняване.

• Никога не насочвайте водната струя към домашни любимци 
или други животни.

• Никога не насочвайте водната струя към електрическо обо-
рудване под напрежение или към самия уред – опасност 
от късо съединение. 

• Дръжте накрайника за пръскане здраво с двете си ръце. По 
време на работа, при натискане на спусъка на пръскащия 
пистолет, накрайникът за пръскане е подложен на налягане 
до 27,4 N и внезапен усукващ момент.

• Никога не стартирайте замръзнал уред. Щетите от замръзва-
не не се покриват от гаранцията!

• Винаги си осигурявайте здрава и безопасна опора за краката.
• С уреда трябва да се работи в изправено положение.
• Ако уредът бъде оставен или не се ползва 5 минути, той 
трябва да се изключи от превключвателя старт/стоп „O“ (1).
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 След приключване на работа

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
• След работа или когато оставяте уреда без наблюдение, ви-
наги го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта.

• Разединете входния маркуч за вода между уреда и водозах-
ранването.

• Преди съхранение винаги изпразвайте помпата, маркуча и 
аксесоарите.

 Поддръжка и ремонт

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
• Винаги изваждайте щепсела от контакта преди поддръжка, 
почистване или ремонт на уреда.

• Всички поправки трябва да се извършват в оторизиран сервиз 
с оригинални резервни части Nilfi sk.

• Не предприемайте операции по поддръжка, които не са опи-
сани в инструкциите.

• Ако уредът откаже да стартира, прекъсва, работи с пулсации, 
с променливо налягане, моторът се затруднява, предпазите-
лят изгаря или от уреда не излиза вода, проверете схемата 
за отстраняване на неизправности в настоящите инструкции. 
В случай на други възникнали проблеми се обърнете към ва-
шия местен дистрибутор на Nilfi sk.

 Рециклиране на уреда за почистване с високо 
налягане
Незабавно приведете стария уред в състояние негодно за екс-
плоатация.
• Изключете уреда от електрозахранването.
• Срежете електрическия кабел. 
Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с битовите от-
падъци. Както е указано в Директива 2012/19/ЕО относно отпа-
дъци от електрическо и електронно оборудване, бракуваното 
електрическо оборудване трябва да бъде събирано разделно 
и рециклирано екологично. За допълнителна информация се 
обърнете към местните власти или към най-близкото търгов-
ското представителство.
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3 Описание

Този уред за почистване с 
високо налягане е разработен 
за полупрофесионално рутин-
но почистване на: 

- Професионални работни 
помещения, почистване 
на автомобили, лодки, 
каравани и неголеми 
задачи за почистване в 
сгради и конструкции 

Раздел 6 описва употребата 
на уреда за почистване с 

високо налягане при изпълне-
ние на различни задачи.
Използвайте уреда за почист-
ване с високо налягане само 
за целите, описани в това 
ръководство. 

Мерките за безопасност тряб-
ва да бъдат спазвани, за да 
се избегне повреда на мото-
ра, почистваната повърхност 
или сериозни наранявания на 
вас самите.

3.1 Приложение

3.2 Работни елементи и 
преглед на модела

Вижте илюстрацията в края 
на това ръководство.

 1 Превключвател старт/стоп
 2 Вход за вода (с филтър)
 3 Връзка за високо наля-

гане (само за уреди без 
макара за маркуч)

 4 Маркуч за високо наляга-
не

 5 Електрически кабел
 6 Бутон за регулиране на 

налягането и обема на 
водата

 7 Пръскащ пистолет Ergo 
2000 със заключване (7a)

 8 Накрайник за пръскане 
Flexopower Plus (стан-
дартни модели)

 9 Накрайник за пръскане 
4-в-1 (модели T и XT)

 10 Сменяем контейнер за 
почистващ препарат

 11 Инструмент за почистване 
на дюзата

 12 Дозиране на почистващ 
препарат

 13 Макара за маркуч
 14 Кука за маркуч (само за 

уреди без макара за мар-
куч)

 15 Обозначение на моде-
ла 

 16 Бутон за телескопична 
дръжка

17  Телескопична дръжка
 18 Въртяща се кука за кабел

Спецификации: Вижте обо-
значението на модела (15) на 
уреда.

Запазваме си правото да про-
меняме спецификациите.
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4 Преди да започнете да ползвате ва-
шия уред за почистване с високо 
налягане

4.1 Монтиране на дър-
жачите за пръскащия 
накрайник

Монтирайте държачите за 
пръскащия накрайник към 
уреда.

4.2 Монтиране на кука за 
маркуч (само за уреди 
без макара за маркуч)

Монтирайте макарата за мар-
куч (14) върху ръкохватката (2 
винта).

Забележка: куката за марку-
ча може да бъде монтирана 
отпред или отзад. Предната 
позиция трябва да се използ-
ва, ако продуктът се използва 
заедно със специална стенна 
кука за съхранение върху 
стената.

4.3 Монтиране на дръжка 
на макарата за маркуч 
(само за уреди с мака-
ра за маркуч)

1. Прикрепете с щракване 
дръжката на макарата към 
ръкохватката на количката 
(без винтове).
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4.4 Монтиране на бързата 
връзка

1. Завийте бързата връзка 
здраво към входа за вода 
(2).

Забележка: Във входната 
тръба за вода трябва винаги 
да се поставя входен филтър 
за филтриране на едри за-
мърсявания, които могат да 

повредят клапа-
ните на помпата. 

Внимание: 
Ако не поставите 

филтъра, ще отпад-
не гаранцията.


4.5 Монтиране на маркуч 

за високо налягане
Закрепете маркуча за високо 
налягане (4) към пръскащия 
пистолет (7).

5 Работа с вашия уред за почистване 
с високо налягане

5.1 Свързване на маркуча 
с високо налягане

За уреди без макара за 
маркуч: Закрепете маркуча 
за високо налягане (4) към 
връзката за високо налягане 
на уреда (3).

Възможно е добавяне на 
допълнително удължение на 
маркуча максимум до 7 м. 

За уреди с макара за маркуч: 
Развийте докрай маркуча за 
високо налягане.
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5.2 Монтиране на пръска-
щия накрайник

1. Дръпнете назад синия на-
крайник за бързо освобож-
даване (A) на пръскащия 
пистолет.

2. Поставете дюзата на тръ-
бата за пръскане с високо 
налягане (B) в накрайника 
за бързо освобождаване и 
го пуснете.

3. Дръпнете напред накрай-
ника за пръскане (или друг 
аксесоар), за да проверите 
дали е здраво прикрепен 
към пистолета.

5.3 Връзка за захранване с 
вода

Подходящ е обикновен гра-
дински маркуч 1/2" мин. 10 м 
и макс. 25 м.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Свързване с 
обществената 
мрежа – според 
разпоредбите.

ВАЖНО! Използвайте вода 
без замърсявания. При 
опасност от наличие на тиня, 

пясъчни частици или утайки 
във входната вода (т.е. от ваш 
собствен воден източник), е 
необходимо да се монтира 
допълнителен филтър.

1. Преди да свържете мар-
куча с уреда, прокарайте 
през него малко вода, която 
да отстрани пясък и други 
нечистотии и те да не по-
паднат в уреда.

 Забележка: Проверете 
дали филтърът е поста-
вен във входния отвор за 

вода и дали не 
е задръстен със 
замърсявания.

2. Свържете маркуча за вода 
към водоизточника с по-
мощта на бързата връзка 
(входяща вода, макс. наля-
гане: 10 бара, макс. темпе-
ратура: 60°C).

3. Пуснете водата.

5.4 Телескопична дръжка

Уредът е съоръжен с телеско-
пична дръжка. За повдигане 
или спускане на дръжката, 
натиснете бутона (16) и прид-
вижете дръжката нагоре или 
надолу. Когато чуете щрак-
ване, дръжката е в правилно 
положение. 

ЗАБЕЛЕЖКА!
Винаги отстранявайте мръ-
сотията от муфата, преди 
свързване на накрайника за 
пръскане към пръскащия пис-
толет.

A

B
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резервоара или кофата. За 
да избегнете изливане на 
вода, прегънете маркуча, 
още докато е във водата, 
след което го свържете към 
уреда с бързата връзка и 
накрая отпуснете прегъва-
нето на входния маркуч.

2. Демонтирайте пистолета 
за пръскане, накрайника и 
дюзата.

3. Завъртете превключвателя 
старт/стоп в позиция „I“ и 
оставете водата да тече, 
докато въздухът напусне 
маркуча и помпата.

4. Монтирайте обратно писто-
лета и след това накрайни-
ка за пръскане.

5.6 Включване на уреда 
(когато е свързан към 
отворени контейнери 
(режим на засмукване))

5.5 Стартиране и спира-
не на уреда (когато е 
свързан към захранва-
не с вода)

Накрайникът за пръскане 
отскача по време на работа 
– затова го дръжте винаги 
здраво с двете ръце. ВАЖНО: 
Насочете дюзата към пода.

1. Проверете дали уредът е в 
изправено положение.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Не поста-
вяйте уреда сред висока 
трева!

2. Отпуснете блокиращия 
спусък.

3. Активирайте спусъка на 
пръскащия пистолет и оста-
вете водата да тече, докато 
въздухът излезе напълно 
от маркуча.

4.  Завъртете превключвателя 
старт/стоп (1) в позиция „I“.

5. Активирайте спусъка на 
пръскащия пистолет.

Винаги регулирайте разстоя-
нието и следователно наля-
гането на дюзата към повърх-

ността, която трябва да се 
почисти. 

Не покривайте 
уреда по време 
на работа. 

Забележка: Ако уредът бъде 
оставен или не се ползва 
5 минути, той трябва да се 
изключи от превключвателя 
старт/стоп „O“ (1):
1. Завъртете превключвателя 
старт/стоп в позиция „О“.

2. Извадете щепсела от кон-
такта.

3. Спрете водата и активирай-
те спусъка, за да освободи-
те налягането в уреда.

4. Заключете пистолета за 
пръскане.

Когато отпуснете спусъка 
на пистолета за пръскане, 
уредът автоматично спира. 
Уредът ще стартира отново, 
когато активирате повторно 
пистолета за пръскане.

Уредът за почистване с ви-
соко налягане може да се 
захранва например от резер-
воар за дъждовна вода. Мар-
кучът за захранване с вода 
не трябва да е твърде дълъг, 
приблизително 5 м.

Уверете се, че захранващият 
воден резервоар не е разпо-
ложен на ниво по-ниско от 
това на уреда.

Използвайте външен филтър, 
ако водата съдържа замърся-
вания.

1. Преди свързване към уреда 
се уверете, че маркучът е 
изцяло напълнен с вода. 
Потопете целия маркуч в 
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5.8 Работа с почистващи 
препарати

Използването на почистващи 
препарати НЕ е възможно, 
ако е използван удължаващ 
маркуч.
1. Напълнете контейнера с 
почистващ препарат.

2. Монтирайте пръскащия 
накрайник Flexopower Plus 
и го регулирайте, за да по-
нижите налягането. Завър-
тете дюзата 4-в-1 в позиция 
Ниско налягане/Почистващ 
препарат (Low Pressure/
Detergent) (виж раздел 5.7).

3. Регулирайте дозиращия 
регулатор (12) до желания 
обем на почистващия пре-
парат (0-5%).

4. Прилагайте почистващия 
препарат отдолу нагоре.

5. Оставете почистващия 
препарат да подейства за 
времето обявено върху 
опаковката, след което из-
плакнете с чиста вода или 
използвайте четка.

Модели T и XT:

Пръскащ накрайник 4-в-1
Налягането може да се ре-
гулира върху накрайника за 
пръскане 2-в-1.

20° 

65° 

Ниско налягане/почистващ 
препарат

Торнадо/високо налягане

Широк ъгъл/високо налягане

Турбо-ударно действие/висо-
ко налягане

Високо налягане

Ниско налягане/
почистващ препарат

5.7 Регулиране на наляга-
нето

Накрайник за пръскане 
Flexopower Plus
Налягането може да се ре-
гулира върху накрайника 
Flexopower Plus.
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6 Области на приложение и методи 
за работа

6.1 Обща част Ефикасно почистване с високо налягане се постига чрез спаз-
ване на някои указания, в комбинация с вашия личен опит за 
конкретните задачи, свързани с почистване. При правилен под-
бор на аксесоари и миещ препарат ефективността на вашия 
уред за почистване под налягане може да се подобри. Следват 
основни съвети за почистване.

6.1.1 Почистващ препарат и 
пяна

Пяната или почистващият препарат (детергент) трябва да се 
полагат върху сухи повърхности, така че химичните продукти 
да са в непосредствен контакт с мръсотията. Почистващите 
препарати се нанасят от долу нагоре, например при миене на 
кола, за да се избегнат „свръхчистите“ зони, където миещият 
препарат се натрупва в по-висока концентрация и потича надо-
лу. Оставете почистващия препарат за няколко минути, преди 
да го изплакнете, но никога не го оставяйте да изсъхне върху 
почистваната повърхност. Забележка: Важно е да не се до-
пуска изсъхване на почистващия препарат. В противен случай 
почистваната повърхност може да бъде увредена.

5.9 Регулиране на наляга-
не/обем на водата

Работното налягане и обем 
на водата могат да бъдат 
регулирани от уреда посред-
ством завъртане на бутона за 
регулиране на налягане/обем 
на водата (6).

Външен контейнер за 
почистващ препарат

1. Свалете капака със смука-
телния маркуч от контейне-
ра за почистващ препарат.

2. Поставете капака със сму-
кателния маркуч върху 
външния контейнер за по-
чистващ препарат.

Капакът е съоръжен със стан-
дартна резба и съответства 
на обичайните контейнери за 
почистващи препарати. Ако 
вашият контейнер не е съо-
ръжен със стандартна резба, 
снемете филтъра от сму-
кателния маркуч и свалете 
капака. Монтирайте обратно 
филтъра към смукателния 
маркуч.

Допълнителният маркуч за 
почистващ препарат може да 
бъде изтеглен от уреда.
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7 След като използвате вашия уред 
за почистване с високо налягане

7.2 Навиване на електри-
ческия кабел и маркуча 
за високо налягане

гане трябва винаги да бъдат 
навивани внимателно.

1. Навийте електрическия ка-
бел на предвидената кука. 
Вградена щипка за добро 
придържане.

 Долната кука може да бъде 
завъртяна, така че да осво-
боди електрическия кабел. 

2. Уредът за почистване с ви-
соко налягане се предлага 
в два модела: A) с кука за 
съхранение на маркуча за 
високо налягане (14) - B) с 
макара за маркуч (13).

7.1 Съхраняване на по-
чистващия уред

Уредът трябва да се 
съхранява в помещение, 
което е с положителна 
температура!

Помпата, маркучът и аксе-
соарите трябва винаги да се 
изпразват от водата, преди да 
бъдат съхранени:

1. Спрете уреда (натиснете 
превключвателя старт/стоп 
(1) „O“ и разединете марку-
ча и аксесоарите.

2. Рестартирайте уреда и ак-
тивирайте спусъка. Оставе-
те уреда да работи, докато 
от пръскащия пистолет 
спре да излиза вода.

3. Спрете уреда и го изклю-
чете от контакта. Навийте 
електрическия кабел около 
куките, разположени от-
страни на уреда.

4. Отделете пистолета и на-

крайника за пръскане.
5. За уреди без макара за 
маркуч: Разединете мар-
куча за високо налягане, 
навийте го и го поставете в 
мястото за съхранение.

 За уреди с макара за 
маркуч: Навийте маркуча с 
високо налягане на макара-
та за маркуч.

6. Поставете пистолета за 
пръскане, дюзите и другите 
аксесоари в държачите на 
уреда.

Ако уредът случайно замръз-
не, оставете го да се размра-
зи и го проверете за повреда.

НИКОГА НЕ СТАРТИРАЙТЕ 
ЗАМРЪЗНАЛ УРЕД.

Щетите от замръзване не се 
покриват от гаранцията!

За избягване на нещастни 
случаи, електрическият кабел 
и маркучът за високо наля-

6.1.2 Механично 
въздействие 

За разкъсване на здрави пластове мръсотия може да е необхо-
димо допълнително механично действие. Такъв допълнителен 
ефект за отстраняване на упорити замърсявания, пътни на-
слоявания и др. подобни, може да се постигне с използване на 
специални миещи четки.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги 
изваждайте щепсела от кон-
такта преди поддръжка или 
почистване на уреда. 
За да осигурите дълъг и без-
проблемен експлоатационен 
живот, моля, спазвайте след-
ните съвети:

 Измийте маркуча за вода, 
маркуча за високо наля-

гане, накрайника и аксесо-
арите, преди да ги монти-
рате.

 Почистете свързващите 
елементи от прах и пясък. 

 Почистете дюзите.

Всички поправки трябва да 
се извършват в оторизиран 
сервиз с оригинални резервни 
части.

8 Поддръжка

8.1 Почистване на входния 
филтър за вода

ред употребата. Внимателно 
развийте филтъра с клещи и 
го почистете. Проверете из-
правността на филтъра, пре-
ди да го поставите отново. 

Във входната тръба за вода 
трябва винаги да се поставя 
филтър за отстраняване на 
различни замърсявания, кои-
то могат да повредят клапа-
ните на помпата.

ВНИМАНИЕ: Ако не поста-
вите филтъра, ще отпадне 
гаранцията.

8.2 Почистване на дюзата Задръстването на дюзата 
предизвиква прекалено ви-
соко налягане в помпата. По 
тази причина трябва незабав-
но да се почисти.
 
1. Спрете уреда и свалете 
дюзата. 

2. Почистете дюзата. ВАЖНО: 
Почистващият инструмент 
(11) трябва да се ползва 
само когато дюзата е сва-

7.3 Съхраняване на аксе-
соари

Стандартните аксесоари 
(пистолет и накрайник за пръ-
скане и инструментът за по-
чистване на дюзите) могат да 
бъдат съхранявани в уреда.

A

Редовно почиствайте вход-
ния филтър за вода, веднъж 
месечно или по-често, спо-
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8.3 Почистване на венти-
лационните отвори на 
уреда

Уредът трябва да се поддър-
жа чист, за да може охлаж-

8.4 Смазване на съедине-
нията 

За да сте сигурни, че бързата 
връзка и o-пръстените не из-

дащ въздух да минава през 
вентилационните отвори.

съхват, съединенията трябва 
да бъдат смазвани редовно.

лена!
3. Изплакнете дюзата в обра-
тна посока с вода.
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9 Отстраняване на неизправности

Преди да се свържете със сервиз на Nilfi sk-ALTO е необходимо да извършите следните провер-
ки:

Симптом Причина Препоръчвано действие

Уредът не се стартира Уредът не е включен в мрежата Включете уреда.
 Дефектен захранващ контакт Опитайте включване в друг контакт.
 Изгорял предпазител Заменете предпазителя. Изключете други уреди.
 Дефектен удължител Може да опитате без удължаващия кабел.

Променливо налягане Изпомпете засмукания въздух Проверете уплътняването на маркучите и техните 
съединения.
 Замърсени, износени или заяли Почистете, заменете или се обърнете към местния 
 клапани  дистрибутор на Nilfi sk ALTO.
 Износени уплътнители на Почистете, заменете или се обърнете към местния 
 помпата  дистрибутор на Nilfi sk ALTO.

Моторът се затруднява Ниско напрежение или  Задействайте спусъка на пистолета за пръскане.
 ниска температура

Уредът спира Изгорял предпазител Заменете предпазителя. Изключете други уреди. 
 Неправилно мрежово Проврете дали мрежовото напрежение с  
 напрежение ъответства на спецификациите, посочени върху  
  обозначението за модела.
 Активиран топлинен сензор Оставете уреда да се охлади за 5 минути.
 Частично задръстена дюза Почистете дюзата (виж раздел 7.2)

Предпазителят изгаря Твърде малък предпазител Заменете с предпазител, надвишаващ   
  максималната консумация на уреда в ампери. 
  Може да опитате без удължаващия кабел.

Уредът работи с Въздух във входния маркуч/ Оставете уреда да работи няколко минути при 
пулсации  помпа  отворен спусък до възстановяване на нормалното  
  работно налягане.
 Неадекватно захранване с Проверете дали захранването с вода отговаря на 
 водопроводна вода спецификацията (виж обозначението на модела) 
  Допълнителна забележка! Избягвайте да ползвате  
  дълги, тънки маркучи (мин. 1/2")
 Частично задръстена дюза Почистете дюзата (виж раздел 7.2)
 Задръстен филтър за вода Почистете филтъра (виж раздел 7.1)
 Прегънат маркуч Изправете маркуча.

Уредът се стартира  Обърнете се към най-близкия сервиз на Nilfi sk-
често и спира сам  ALTO 
  Необходима е центровка.
 Пистолетът за пръскане тече Заменете леглото/сферата/О-пръстена в клапана  
  на пистолета за пръскане.

Уредът стартира, но  Помпа/маркучи или аксесоар Изчакайте помпата/маркучите или аксесоарът да
от него не излиза вода  са замръзнали се размразят.
 Няма захранване с вода Свържете захранването с вода.
 Задръстен филтър за вода Почистете филтъра (виж раздел 7.1)
 Задръстена дюза Почистете дюзата (виж раздел 7.2)

Налягането на помпата Бутонът за регулиране на  Регулирайте с бутона до правилно работно 
спада  налягане/воден обем не е налягане.  
 правилно настроен

В случай че се появят проблеми, различни от гореспоменатите, се свържете с вашия местен 
дистрибутор на Nilfi sk-ALTO.
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10 Допълнителна информация

10.1 Условия за гаранцията Нашите общи търговски усло-
вия са приложими по отноше-
ние на гаранцията. 

Подлежи на промяна поради 
техническия прогрес.

11 Основни технически данни

Тип 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

Номинално на-
лягане

bar/
MPa

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

Почистващо 
действие кг/сила 2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,9 2,9 2,9

Воден поток
Qmax/
QIEC
л/мин

-/2,4 
галон 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

Напрежение/
фаза/честота/
ток

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

Макс. темпера-
тура на водата.

°C 60 60 60 60 60 60 60 60

Кабел м 5 5 5 5 5 5 5 5

Помпа об./мин 3400 2800 2800 2800 2800 2800 3400 2800

Размер на дю-
зата 1/8" 0.475 0.350 0.350 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370

Ниво на звуко-
вото налягане 

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

Гарантирано 
ниво на звуко-
вата мощност 

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

Вибрации съ-
гласно ISO 
5349-1 

м/сек2
< 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Тегло кг 28,1 27,1 27,1 28,1 28,1 28,1 26,3 28,1
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12 ЕС декларация за съответствие
Ние,

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

с настоящото единствено заявяваме, че продуктът:    
Изделие Описание Тип
HPW - Консуматор 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 

съответства на следните стандарти:    
Идентификационен номер и 
версия

Заглавие

EN 60335-1:2012 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: 
Основни изисквания

EN 60335-2-79:2012 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-79: 
Специализирани изисквания за уреди за почистване с високо 
налягане и пароструйки 

EN 55014-1:2006+A1:2009
+A2:2011

Електромагнитна съвместимост - Изисквания за електрически 
уреди, електрически инструменти и подобни на тях уреди - Част 
1: Излъчвания

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

Електромагнитна съвместимост (ЕМС) – Изисквания за битови 
електроуреди, електрически инструменти и подобни апарати – 
Част 2: Устойчивост на смущения – Стандарт за група устройства

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

Електромагнитна съвместимост – Част 3-2: Гранични стойности – 
Гранични стойности за излъчване на хармонични токови съставни 
(входен ток на оборудване до и включително 16 А за фаза)

EN 61000-3-11:2000 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 3-11: Гранични 
стойности - Определяне на граничните стойности на измененията 
на напрежението, флуктуациите на напрежението и фликера в 
обществените мрежи ниско напрежение за устройства с входен 
ток <= 75 A за фаза, които подлежат на условно свързване 

EN 50581:2012 Техническата документация за оценката на електрически и 
електронни продукти, по отношение на ограниченията за опасни 
вещества

В съответствие с разпоредбите на:     

Директива 2006/42/EО относно машините    
Директива 2004/108/EО за електромагнитната съвместимост     
Директива 2011/65/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества 
(RoHS)      
Директива 2000/14/EО относно шумовите емисии – Процедура за оценка на съответствието 
съгласно приложение V. 
Измерено ниво на шум: 73-80 dB(A); Гарантирано ниво на шум: 88-94 dB(A)

Хадсунд 
[Hadsund]

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

Място Дата Име, длъжност Подпис
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DK-2605 Broendby
Tel.: (+45) 4323 8100
www.nilfi sk.com

SALES COMPANIES

ARGENTINA
Nilfi sk-Advance srl. 
Herrera 1855, 6 fl oor,  Of. A-604
ZC 1293 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires – Argentina 
www.nilfi sk-alto.com 

AUSTRALIA
Nilfi sk Pty Ltd
Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown 
NSW 2148 Australia
www.nilfi sk.com.au
 
AUSTRIA
Nilfi sk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfi sk-Advance GmbH
Metzgerstraße 68
A-5101 Bergheim/Salzburg
www.nilfi sk-alto.at 

BELGIUM
Nilfi sk-Advance NV/SANilfi sk-Advance NV/SA
Riverside Business Park
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Bruxelles 1070 Brussel  
www.nilfi sk.be

CHILE
Nilfi sk-Advance S.A. 
San Alfonso 1462, Santiago 
www.nilfi sk.com

CHINA
Nilfi sk-Advance Cleaning Equipment 
(Shanghai) Co Ltd. 
No. 4189, Yindu Road
Xinzhuang Industrial Park 
Shanghai 201108
www.nilfi sk.cn 

CZECH REPUBLIC
Nilfi sk-Advance s.r.o.
Do Certous 1
VGP Park Horní Pocernice, Budova H2
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Nilfi sk-Advance OY Ab 
Koskelontie 23E 
Espoo, FI-02920 
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www.alto-fr.com

GERMANY
Nilfi sk-ALTO
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Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
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GREECE
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8, Thoukididou Str. 
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www.nilfi sk.gr

HOLLAND
Nilfi sk-Advance B.V.
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www.nilfi sk.nl 

HONG KONG
Nilfi sk-Advance Ltd. 
2001 HK Worsted Mills Ind’l Bldg.
31-39 Wo Tong Tsui St. 
Hong Kong, Kwai Chung, N.T.
www.nilfi sk.com 

HUNGARY
Nilfi sk-Advance Kereskedelmi Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy 
II. Rákóczi Ferenc út 10.
www.nilfi sk.hu 

INDIA
Nilfi sk-Advance India Limited 
Pramukh Plaza, ‘B’ Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 
Cardinal Gracious Road, Chakala 
Andheri (East), Mumbai 400 099 
www.nilfi sk.com

IRELAND
Nilfi sk-Advance 
1 Stokes Place 
St. Stephen’s Green 
Dublin 2, Ireland
www.nilfi sk-alto.ie 

ITALY
Nilfi sk-Advance S.p.A. 
Strada Comunale Della Braglia, 18 
Guardamiglio, Lombardia, I-26862 
www.nilfi sk.it

JAPAN
Nilfi sk-Advance Inc. 
1-6-6 Kita-Shinyokohama 
Kouhoku-Ku 
Yokohama 223-0059 
www.nilfi sk-advance.co.jp

KOREA
Nilfi sk-Advance Korea Co., Ltd
3F Duksoo B/D, 90 Seongsui-ro
Seongdong-gu, Seoul, Korea 
www.nilfi sk.co.kr

MALAYSIA
Nilfi sk-Advance Sdn Bhd
SD 33, Jalan KIP 10
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Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Malaysia 
www.nilfi sk.com

MEXICO
Nilfi sk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V. 
Agustin M. Chavez 1, PB-004
Col. Centro Ciudad Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.
www.nilfi sk-advance.com.mx

NEW ZEALAND
Nilfi sk-Advance NZ Ltd
Danish House
6 Rockridge Avenue
Penrose Auckland NZ 1135 
www.nilfi sk.com.au 

NORWAY
Nilfi sk-Advance AS 
Bjørnerudvejen 24 
Oslo, N-1266
www.nilfi sk-alto.no

PERU
Nilfi sk-Advance S.A.C. 
Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú 
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www.nilfi sk.com  
  
POLAND
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ul. 3-go Maja 8, Bud. B4 
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www.nilfi sk-alto.pl 

PORTUGAL
Nilfi sk-Advance, Lda. 
Sintra Business Park 
Zona Industrial Da Abrunheira
Edifi cio 1, 1o A 
Sintra, P-2710-089 
www.nilfi sk.pt

RUSSIA
Nilfi sk-Advance LLC 
Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st fl oor 
Moscow, 127015 
www.nilfi sk.ru

SLOVAKIA
Nilfi sk-Advance s.r.o.
Bancíkovej 1/A
SK-821 03 Bratislava
www.nilfi sk.sk

SOUTH AFRICA
WAP South Africa (Pty) Ltd 
12 Newton Street 
1620 Spartan, Kempton Park
www.wap.co.za

SINGAPORE
Den-Sin 
22 Tuas Avenue 2 
Singapore 
www.nilfi sk.com

SPAIN
Nilfi sk-Advance, S.A. 
Torre D’Ara 
Passeig del Rengle, 5 Plta.10ª 
Mataró, E-0830222 
www.nilfi sk.es

SWEDEN
Nilfi sk-Advance AB
Taljegårdsgatan 4
431 53 Mölndal
Website: www.nilfi sk-alto.se

SWITZERLAND
NA Sondergger AG
Nilfi sk-ALTO Generalvertretung
Mühlestrasse 10
CH-9100 Herisau
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TAIWAN
Nilfi sk-Advance Ltd. 
Taiwan Branch (H.K.) 
No. 5, Wan Fang Road, Taipei 
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THAILAND
Nilfi sk-Advance Co. Ltd. 
89 Soi Chokechai-Ruammitr 
Viphavadee-Rangsit Road 
Jomphol, Jatuchak
Bangkok 10900 
www.nilfi sk.com 

TURKEY
Nilfi sk-Advance Prof. Tem. Ek. Tic. A.S. 
Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7  
Ümraniye, Istanbul 34775
www.nilfi sk.com.tr 

UNITED KINGDOM
Nilfi sk-ALTO 
Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate 
Penrith, Cumbria 
GB-CA11 9BQ
www.nilfi sk-alto.co.uk

UNITED ARAB EMIRATES
Nilfi sk-Advance Middle East Branch 
SAIF-Zone, P. O. Box 122298
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www.nilfi sk.com 

USA
Nilfi sk-Advance
14600 21st Ave. North
Plymouth MN 55447-3408
www.nilfi sk-alto.us

Nilfi sk-Advance, Inc.
Industrial Vacuum Division
740 Hemlock Road, Suite 100
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VIETNAM
Nilfi sk-Advance Co., Ltd.            
No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward                
Ba Dinh Dist. Hanoi   
www.nilfi sk.com

HEAD QUARTER


