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HEB  תרגום הוראות ההפעלה המקוריות 

ידי - ומעלה, כמו גם על  8ידי ילדים בגילאי - השימוש במוצר זה על
, אנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או שכלית או חסרי ידע וניסיון

לשימוש  תחת השגחה, או לאחר קבלת ההוראות הנוגעות יתבצע
 בטוח במוצר והבנת הסכנות הנובעות מהשימוש בו.

 אפשר לילדים לשחק במוצר.אין ל
אין לאפשר לילדים לבצע עבודות ניקיון ותחזוקה במוצר ללא  

 אינו מומלץ.  16ידי צעירים מתחת לגיל -השגחה. שימוש במוצר זה על 

 שימוש מיועד: 
למטרות ניקוי ביתיות בלבד    מיועד  HUSQVARNAכשיר שטיפה בלחץ מ

 לשימוש לא נכון. כשהמפעיל במצב עמידה. כל שימוש אחר נחשב 
 . ולשימוש מסחרי המוצר אינו מיועד לשימוש ארוך טווח 

 
 

 בטיחות  .1

 ! אזהרה           
. אי מילוי האזהרות  קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות

וההוראות עלול להסתיים בהלם חשמלי )התחשמלות(, שריפה ו / או  
 פציעה חמורה. 

 שימרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות עתידית.  
המושג "כלי עבודה חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי העבודה שלכם, 

 המופעל באמצעות זינה מרשת החשמל או באמצעות סוללות. 
 המוצרסמלים על 

 
 

 יש לקרוא את מדריך ההפעלה

   מכשיר השטיפה בלחץ גבוה  -חיבור לרשת המים הביתית
אינו מתאים לחיבור לרשת המים הביתית. יש לבדוק את  
התקנות המקומיות והלאומיות לפני חיבור של המכשיר  

לרשת המים הביתית, ובמקרה הצורך להשתמש בשסתום 
 חזור. -אל

 
 
 

בלחץ גבוה יכול להיות מסוכן אם  סילון שטיפה 
משתמשים בו בצורה לא נכונה. אסור לכוון את  

הסילון אל עבר אנשים, אל ציוד חשמלי תחת מתח 
 או אל המכשיר עצמו.

  

   dB (A) 90 אקוסטית מובטחת רעשרמת           

אסור להשליך יחד עם הפסולת הביתית ויש להשליך 
 בהתאם לתקנות מקומיות.  בנפרד במקום המיועד לכך

אישור תאימות של כלי חשמלי זה לדירקטיבות של הקהילה  
 Directives of the European Community ))האירופית 

 דרגת אטימות לסילון מים            
 

       
 אזהרות בטיחות כלליות     
 בטיחות חשמל     

 
מהלם  סכנה! התחשמלות! סכנת פציעה כתוצאה 

 חשמלי. 
  
  מגן לזרם דלף  אספקת החשמל למוצר צריכה לכלול מפסק

(RCDהפועל בזרם שאינו גדול מ )-mA30 . 
 

 בטיחות אזור העבודה 
אזורים עמוסים  שימרו על אזור העבודה נקי ומואר היטב.  . א

 או חשוכים מזמינים תאונות. 
אל תפעילו כלי עבודה חשמלי בסביבה נפיצה, כגון בנוכחות   . ב

כלי עבודה חשמליים יוצרים  נוזלים נפיצים, גזים או אבק. 
 ניצוצות העלולים להצית אבק או אדים דליקים.

אביזרים נוספים  
] )לא כלולים (  השג את  תשומת  הלב  של  הקוראים  באמצעות  ציטוט  משמעותי  מהמסמך   , השתמש או בשטח  זה  כדי  להדגיש  נקודת   

 SC 300 יניקה  צינור   שטח מנקה  קיט למכונית 

קיט מברשת  
 מסתובבת 

כלול במוצר  –מיכל סבון   

IPx5 
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בזמן הפעלת כלי העבודה החשמלי הרחיקו ילדים וצופים  . ג
   הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאיבוד שליטה.מן הצד. 

 
 בטיחות חשמלית

תקע כלי העבודה החשמלי חייב להתאים לבית התקע   . א
)שקע(. לעולם אל תשנו את התקע בכל דרך שהיא. אל 

תשתמשו במתאמים כלשהם עם כלי עבודה חשמלי בעל 
תקעים שלא שונו ובתי תקע תואמים מפחיתים את  הארקה.  

 הסיכון להלם חשמלי )התחשמלות(
ע מסכנה, החלפתו תיעשה  אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנ . ב

על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם 
 מוסמך אחר.  

הימנעו ממגע גוף במשטחים מוארקים כגון צינורות,   . ג
הסיכון להלם חשמלי  רדיאטורים, תנורים ומקררים. 

 )התחשמלות( גבוה יותר אם גופכם מוארק.
לתנאי  אל תחשפו את כלי העבודה החשמלי לגשם או  . ד

מים החודרים לכלי העבודה מגדילים את הסיכון  רטיבות. 
 להלם חשמלי )התחשמלות(. 

אל תזיקו לפתיל הזינה. לעולם אל תשתמשו בפתיל הזינה  .ה
מהחשמל של כלי העבודה  -לנשיאה, משיכה או ניתוק

החשמלי. הרחיקו את פתיל הזינה מחום, שמנים, קצוות  
 ים או סבוכיםפתילי זינה פגומחדים או חלקים נעים. 

 מגדילים את הסיכון להלם חשמלי )התחשמלות(. 
בעבודה עם כלי עבודה חשמלי מחוץ למבנה השתמשו בכבל   .ו 

שימוש בכבל מאריך המתאים לעבודה מחוץ למבנה. 
המתאים לעבודה מחוץ למבנה מפחית את הסיכון להלם 

 חשמלי )התחשמלות(. 
דרך   רק החשמל מרשת  חשמליים עבודה כלי להזין  יש . ז

  0.03 -מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ
אמפר. יש לבדוק את תקינות מפסק המגן אחת לחודש ,  

באמצעות לחצן הביקורת שלו.  מותר שמפסק המגן יהיה  
 משותף לכמה מעגלים במתקן.

החיבור לאספקת החשמל חייב להיות מבוצע על ידי  . ח
 הישראלי.  תקן החשמלאי מוסמך ותואם את 

כבל מאריך לקוי עלול להיות מסוכן. אם משתמשים בכבל   . ט
מאריך, הכבל צריך להיות מתאים לשימוש חיצוני. יש  

לשמור על חיבורי הכבל יבשים ולא פרוסים על האדמה.  
המתח ששומר על  מומלץ להשתמש בהתקן לגלילת כבל 

 מ"מ מעל פני הקרקע. 60הכבל והמחברים לפחות 
יש לכבות ולנתק את המכשיר מהחשמל כשההתקן ללא  . י

השגחה, לאחר סיום השימוש בו או בעת ביצוע תיקון  
 ותחזוקה.

 בטיחות אישית : 
הישארו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם והשתמשו בשכל  . א

משו בכלי הישר בעת הפעלת כלי עבודה חשמלי. אל תשת
העבודה כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים,  

רגע של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת אלכוהול או תרופות.  
 כלי עבודה חשמלי עלול להסתיים בפציעה חמורה. 

  ציוד. מגן  משקפי תמיד הרכיבו . אישי מגן בציוד השתמשו  . ב
אבק, נעלי בטיחות מונעות החלקה, קסדה או  מסכת כגון מגן

 אוזניות מגן המשמשים בתנאים המתאימים יפחיתו פציעות. 
 כבוי במצב נמצא המפסק כי  וודאו . מכוונת לא הפעלה מנעו  . ג

  או  הכלי הרמת , לסוללה או  /ו  לזינה הכלי חיבור לפני
 על מונחת כשאצבעכם חשמלי עבודה כלי נשיאת. נשיאתו 

בור לחשמל של כלי עבודה חשמלי כאשר חי או ההפעלה מתג
  המפסק במצב הפעלה, מזמינים תאונות.

. החשמלי העבודה כלי הפעלת לפני כוונון  מפתחות הסירו  . ד
 כלי של מסתובב לחלק מחוברים שנשארו כוונון מפתחות
 . לפציעה לגרום עלולים העבודה

 שימרו . שלכם הטבעי הפעולה לטווח מעבר להגיע תנסו  אל .ה
כך תתאפשר שליטה  ולמת ושיווי משקל כל העת. ה יציבה על

 טובה יותר בכלי העבודה החשמלי במצבים בלתי צפויים. 
התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים.  .ו 

שימרו על שיערכם, בגדיכם וכפפותיכם הרחק מחלקים 
בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים  נעים. 

 ם. להיתפס בחלקים נעי 

 שימוש ותחזוקת כלי עבודה חשמלי : 
  העבודה בכלי השתמשו . שבידכם בכלי שימוש תאלצו  אל . א

כלי העבודה  החשמלי המתאים לצרכי העבודה הנתונה. 
המתאים יעשה את העבודה טוב יותר ובצורה בטוחה יותר  

   בנתונים להם תוכנן.
אל תשתמשו בכלי העבודה החשמלי אם המפסק אינו מפעיל או  . ב

כלי עבודה שאינו נשלט בידי המפסק שלו, אינו מכבה אותו. 
 מסוכן ויש לתקנו.

 מכלי  הסוללות את או /ו  החשמל ממקור  התקע את נתקו  . ג
 או   אביזרים החלפת, כלשהו  כוונון  ביצוע לפני החשמלי העבודה 

 את מפחיתים כאלה בטיחותיים מניעה אמצעי. הכלי אחסון 
 להפעלת כלי העבודה שלא במכוון. הסיכון

 ידם להישג מחוץ בשימוש שאינם  חשמליים עבודה כלי אחסנו  . ד
  העבודה כלי את מכירים שאינם  לאנשים תניחו  ואל ילדים של
  חשמליים עבודה כלי.  הכלי את להפעיל, אלו  הוראות  או 

 .מיומנים לא משתמשים של בידיהם מסוכנים
ו אי התאמות או  בדק. החשמלי העבודה  כלי את תחזקו  .ה

היתקעות של חלקים נעים, חלקים שבורים ותנאים אחרים 
שיכולים להשפיע על פעולת כלי העבודה. אם הכלי ניזוק, דאגו  

תאונות רבות נגרמות עקב כלים לתקנו לפני שימוש נוסף. 
 שאינם מתוחזקים כראוי.

,  וכדומה  בביטים, באביזרים, ליהחשמ  העבודה בכלי השתמשו  .ו 
  העבודה בתנאי  התחשבות תוך  אלו  בהוראות לנאמר בהתאם
 מאלו שונות  לפעולות העבודה בכלי שימוש. לבצע שיש ובעבודה 
 .מסוכנים למצבים לגרום עלול יועד שאליהן

של המאושרים  ניקוי חומרי עם רק זה במכשיר להשתמש יש . ז
השימוש בחומרי ניקוי או כימיקלים   . Husqvarnaחברת 

 אחרים עלול להשפיע לרעה על בטיחות המכשיר.
סילון שטיפה בלחץ גבוה יכול להיות מסוכן אם משתמשים בו   . ח

בצורה לא נכונה. אסור לכוון את הסילון אל עבר אנשים, אל  
 ציוד חשמלי תחת מתח או אל המכשיר עצמו.

אחרים, אלא אם כן הם אין להשתמש במכשיר בקרבת אנשים  . ט
 לובשים בגדי מגן. 

אין לכוון את סילון השטיפה כלפי המפעיל או כלפי אנשים   . י
 אחרים לשם ניקוי של ציוד הנעלה. 

 אין לרסס נוזלים דליקים. -סכנת פיצוץ  . יא
אסור לילדים או לאנשים לא מיומנים להשתמש במכשיר   . יב

 השטיפה בלחץ גבוה. 
מהווים חלק   והחיבור  ההתאמה אביזרי, הגבוה  הלחץ צינורות . יג

יש להשתמש רק בצינורות ובאביזרים  חשוב מבטיחות המכשיר. 
 . Husqvarnaהמומלצים על ידי חברת 

לשם בטיחות המכשיר, יש להשתמש רק בחלקי חילוף  . יד
 . Husqvarnaמקוריים המומלצים על ידי חברת 

חוזר נחשבים כבלתי ראויים -מים שעברו דרך שסתומי האל .טו 
 לשתייה. 

במכשיר אם כבל אספקת המתח או חלקים  להשתמש אין  . טז
חשובים אחרים במכשיר פגועים, למשל: אביזרי בטיחות, 

 צינורות לחץ גבוה, הדק ההפעלה.
 עלולים, גבוה בלחץ השטיפה במכשיר השימוש במהלך . יז

  עלולה תרסיסים של שאיפה. תרסיסים/  אירוסולים להיווצר
ה ניתן לא תרסיסים מפני הגנה  לשם. לבריאות מסוכנת להיות

או שווה ערך,  FFP 2להשתמש בנישמיות )מסכות נשימה( מסוג 
 בהתאם לסביבת הניקוי.

משמש למטרות ניקוי ביתיות בלבד כשהמפעיל במצב המכשיר  . יח
 עמידה. כל שימוש אחר נחשב לשימוש לא נכון. 

 חומרי עם, שונות לחץ ברמות פועל גבוה בלחץ השטיפה מכשיר . יט
יש לעקוב אחר  מות ניקוי שונות. משי ביצוע ולצורך שונים ניקוי

ההוראות בנוגע לחומרי הניקוי המותרים לשימוש, הוראות 
 לפעולה בחירום וסילוק של חומרי הניקוי לאשפה. 

  מעלות 0 - מ  נמוכות בטמפרטורות המכשיר את להפעיל אין  . כ
.  קפוא באזור נמצא הוא אם המכשיר את להפעיל אסור. צלזיוס

ה מקורה ולעולם אין לכסות  מבנ בתוך במכשיר להשתמש אין 
אותו במהלך השימוש. עבודה בלחץ לא נכון, חומרי ניקוי ו / או 
יישומים לא מתאימים עלולים לגרום נזק למכשיר, למשטחים, 

אינה אחראית לכל נזק  Husqvarnaלחומרים ולמכונות. חברת 
יש לעיין באתר   שייגרם כתוצאה משימוש לא נכון או פסול. 

לשם  www.husqvarna.comהאינטרנט של החברה בכתובת  
קבלת הוראות ומידע נוסף אודות השימוש, פעולות בעת חירום 

 . וסילוק לאשפה
 . במכשיר ישחקו  שלא ילדים על לפקח יש . כא
של אתר הניקוי  המיידית בסביבה שנמצא מי וכל המפעיל על .כב

לנקוט בצעדים מתאימים כדי להגן על עצמו ועל הסובבים מפני  
  במהלך ה. פגיעת פסולת וחלקיקים שעפים במהלך הפעול

 מגן  ולשים, נישמית לחבוש, בטיחות נעלי  לנעול יש העבודה 
 . מגן ובגדי מגן  משקפי, אוזניים
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להחזיק את  יש . סיכון מהווה המכשיר ידי על שנוצר הגבוה הלחץ . כג

ידית הריסוס בחוזקה בשתי הידיים. לידית הריסוס יש רתע לאחור 
כדי לדעת את גודל הרתע לאחור,  ומומנט פתאומי במהלך הפעולה.

 במפרט המוצר.   יש לעיין
במהלך השינוע: יש למקם את המכשיר בצורה אופקית על הצד  .כד

 האחורי ולאבטח עם רצועות.
 

 : ת ושימושיהם אמצעי בטיחו 
 המכשיר. ההפעלה הדק את כשמשחררים אוטומטית נעצר המכשיר

  ידית על. ההפעלה הדק על לחיצה בעת מחדש שוב לפעול יתחיל
 ידית את להפעיל ניתן לא, נעילה יש כאשר. נעילה התקן יש הריסוס
 המכשיר אם. עצמי איפוס עם  תרמי מגן יש למכשיר. הריסוס
ת אספקת החשמל. א  ינתק התרמי  המגן, המידה על יתר מתחמם

במקרה זה, יש להמתין עד שהמכשיר יתקרר. שסתום בטיחות  
 הידראולי שמשולב במכשיר מגן על המערכת מפני לחץ מוגזם. 

 

 ירות : ש
תקנו את כלי העבודה החשמלי שלכם אצל טכנאי מוסמך המשתמש  . א

 כך יובטח כי בטיחות כלי העבודה נשמרת.בחלקי חילוף זהים בלבד. 
 

 שיטות הפעלה בטוחות 
 

 הדרכה  1
קראו בקפידה את ההוראות. לשימוש נכון בציוד, יש לערוך   (א

 היכרות עם בקרות המכשיר. 
הוראות אלה להשתמש  אין לאפשר לילדים או למי שאינו מכיר  (ב

בכלי. ייתכן גם שהתקנות המקומיות מטילות הגבלות על גיל  
 המפעיל. 

יש לזכור שהמפעיל או המשתמש נושא באחריות לתאונות או   ( ג
 סכנות הנגרמות לאנשים אחרים או לרכושם. 

 
 הכנה  2
לפני השימוש, יש לבדוק את ספק הכוח והכבל המאריך לאיתור   (א

אם הכבל ניזוק במהלך השימוש, יש לנתק   סימני נזק או בלאי.  
אותו לאלתר מאספקת החשמל. אין לגעת בכבל לפני ניתוק  

 החשמל. אין להשתמש בכלי אם הכבל פגום או שחוק. 
נזקים  לפני השימוש, יש לבצע בדיקה ויזואלית של הכלי לאיתור  (ב

 והתקני הגנה חסרים או שאינם מורכבים במקומם. 
אין להפעיל את הכלי כאשר אנשים, במיוחד ילדים או חיות,   ( ג

 נמצאים בקרבת מקום. 
 . הכלי הפעלת בעת   ארוכים  ומכנסיים  קשיחות נעליים  לנעול  יש ( ד
  כאשר במיוחד, קשה   אוויר במזג במוצר   משימוש להימנע   יש (ה

 . ברקים לסופת   סכנה קיימת 
  מלאכותית תאורה תחת  או  יום באור  רק   בכלי להשתמש   יש ( ו

 . חזקה
פגומים או   ההגנה או הבטיחות  התקני אם הכלי  את  להפעיל  אין  (ז

 אינם מותקנים במקומם. 
  הפעלת לפני  ההתזה מהתקני והרגליים הידיים  את  להרחיק   יש (ח

 . המנוע
  יציבה על   לשמור  ויש  רחוקים  למקומות להגיע  להתאמץ אין  ( ט

  מדרך  על  תמיד  לשמור  יש ,  מדרונות   על   בעבודה. ומאוזנת בטוחה
 ! תרוצו  אל! לכו.  איתן  רגל 

ומר להוציא את  כל) החשמל  מאספקת הכלי  את מיידית  לנתק   יש ( י
התקע משקע החשמל, להוציא את התקן המשבת או את הסוללה  

 הנטענת(: 
 ; השגחה ללא  נותר  שהכלי   פעם בכל . א
 ; המים למקור  ניתוק או  חיבור לפני . ב
 ; בכלי תחזוקה  פעולת או ניקוי , בדיקה  ביצוע לפני . ג
 . חריג  רטט  הופעת של   במקרה . ד
 . ברגליים או בידיים  ההתזה התקני מפגיעת להיזהר   יש .ה
 . עת  בכל   מפסולת נקיים האוורור  שפתחי לוודא   יש . ו

 
 

 תחזוקה ואחסון  3

 
את הכלי מאספקת החשמל )כלומר להוציא את  מיידית יש לנתק  (א

הסוללה  את  התקע משקע החשמל, להוציא את התקן המשבת או 
 ת( לפני ביצוע פעולות תחזוקה או ניקוי. טענהנ
 

 
ידי  -יש להשתמש בחלקי חילוף ובאביזרים המומלצים על  (ב

  היצרן בלבד.
אצל איש   אותו לתקן  ו  יש לבדוק ולתחזק את הכלי באופן סדיר  ( ג

 מקצוע מוסמך בלבד. 

 כשהכלי אינו בשימוש, יש לאחסנו מחוץ להישג ידם של ילדים.  ( ד

לא ניתן להשליך את הסוללות יחד עם הפסולת הביתית. יש   (ה
להשליך את הסוללות בנפרד בהתאם לחוקים ולתקנות  

 המקומיות. 

 אזהרות בטיחות נוספות 
 

 בטיחות חשמל 
 

  סכנה! דום לב! 

פועל הוא יוצר שדה אלקטרומגנטי. בתנאים  כשהמוצר 
מסוימים עשוי שדה זה להשפיע על שתלים רפואיים פסיביים  

או אקטיביים. להקטנת הסיכון לפציעה, או אפילו למוות,  
באנשים בעלי שתלים רפואיים, מומלץ להיוועץ ברופא וביצרן  

 השתל הרפואי לפני הפעלת המוצר. 
 

 בטיחות אישית 

אם יכולותיהם   ם(כולל ילדי)מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים 
המנטלית מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם   הפיזיות, החושיות או

   האדם האחראי לבטיחותם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי
   וכן; המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה 

ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם  
   .המכשיר

  לאיתור נזקים. לפני   צע בדיקהבמקרה של רטט חזק יש לב
 בלאי. שחיקה והשימוש, יש לבדוק את המוצר לאיתור סימני 

 יש להוביל את הכלי מהידית הקדמית. 
 יש להשתמש בציוד הגנה אישי. 

  החיתוך. יש להשתמש תמיד  נילניקוי התקיש ללבוש כפפות 

 במשקפי בטיחות. 
  , ציוד הגנה כמו כפפות, נעלי בטיחות מונעות החלקה ומגן אוזניים

 בהתאם לתנאי העבודה, יקטין את הסיכון לפציעות. 
אין להשתמש במים או בחומרים כימיים לניקוי המגן או חלקים  

 מוצר. אחרים של ה
הבריחים והברגים סגורים היטב על מנת  יש לוודא שכל האומים, 

 להבטיח שהמוצר כשיר ובטוח לעבודה. 

 המסירה ללקוח.  במעמד אין לפרק את המוצר מעבר למצבו  
המוצר,   אזהרה! בעת הרכבת מגני אוזניים, ועקב הרעש שמפיק

 ייתכן שהמפעיל לא יבחין באנשים המתקרבים למקום. 
הפעלה  היש לגלות ערנות לסכנות הנגרמות לאנשים אחרים במהלך  

 הובלה של הכלי. הו
שימו לב לפעולותיכם והפעילו שכל ישר בעת   –שמרו על ערנות 

 הפעלת הכלי. 
אין להשתמש בכלי חשמלי במצב של עייפות או תחת השפעת  

 תרופות, אלכוהול או סמים. 
שמליים עלול  רגע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת כלים ח

 לגרום לפציעה חמורה. 
 
 

 הרכבה .2
  

חלק זה נותן סקירה כללית של המכשיר והאלמנטים התפעוליים  
יחד עם איורים בנושאים של הכנה, הפעלה, חיבור מים, אחסון  

 ותחזוקה על ידי המשתמש.
  . 2-10עמודים  האיורים אחר לעקוב יש– לשימוש והכנה פירוק . א
 הביתית: חיבור לרשת המים  . ב

מכשיר השטיפה בלחץ גבוה אינו מתאים לחיבור לרשת   -
המים הביתית. יש לבדוק את התקנות המקומיות  

והלאומיות לפני חיבור של המכשיר לרשת המים הביתית, 
 חזור. -ובמקרה הצורך להשתמש בשסתום אל

  10-25ובאורך של  1/2יש להשתמש בצינור גינה בגודל " -
 .4בעמוד  האיוריםמטרים. יש לעקוב אחר 

 :  חיבור למקורות מים אחרים . ג
ניתן לחבר את המכשיר ל: מכליות מים, נהרות, אגמים,  -

בורות מים וכדומה ולהפעיל במצב יניקה. יש לעקוב אחר 
 .6בעמוד  האיורים
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 : דקות  5השארת המכשיר ללא השגחה מעל   . א

 
 
 
 
 פעם שהכלי נותר ללא השגחה; בכל  -
 לפני חיבור או ניתוק למקור המים;  -
 לפני ביצוע בדיקה, ניקוי או פעולת תחזוקה בכלי;  -
 במקרה של הופעת רטט חריג. -
 יש להיזהר מפגיעת התקני ההתזה בידיים או ברגליים.  -
 יש לוודא שפתחי האוורור נקיים מפסולת בכל עת. -

 אחסון  –לאחר השימוש  . ב
 הפעולות הבאות :יש לבצע את 

 . יש לכבות את המכשיר -
יש לרוקן את המים מן המכשיר ומן האביזרים כדי   -

 למנוע נזקי כפור. 
 יש להוציא את תקע החשמל מהשקע.  -
 יש לנתק את צינור כניסת המים. -
יש לגלגל את כבל חשמל וצינור הלחץ הגבוה כדי למנוע   -

 ולאביזרים. נזק לכבל החשמל, לצינור הלחץ הגבוה 
ש לאחסן את המכשיר במקום ללא כפור. יש לעקוב אחר  -

 . 9בעמוד האיורים ש
 

 :תחזוקה, בדיקה ותיקון  . ג
 יש לבצע תחזוקה למכשיר לאחר זמן רב של אחסון.  -
לפני השימוש, יש לבדוק אם יש נזק למכשיר או לציוד.  -

 במקרה של נזק, יש לפעול בהתאם לפירוט האזהרות.
שהי שלא תוארה בהוראות הנ"ל. אין לבצע תחזוקה כל -

, נעצר, פועם, משנה את הלחץ,  פועלאם המכשיר לא 
המנוע מזמזם, הנתיך נשרף או שלא יוצאים מים, יש 

לעולם אין  .הביאו לתחנת שירות מורשית של היבואןל
 לבצע כל תיקון או תחזוקה שלא ע"י מורשים.

התיקון של המכשיר צריך להתבצע בבית מלאכה   -
תוך כדי שימוש בחלקי   Husqvarnaמורשה של חברת 

 .Husqvarnaחילוף מקוריים של 
 

 :( בלבד Rעבור דגמי ) חיבור וצימוד ידית הריסוס למכשיר . ד
את ידית   עליכם לחבר, איור D1לאחר הכנסת הסוללה,  -

בצבע כתום דקות. האור יהבהב  2תוך  הריסוס למכשיר
בעת חיפוש של המכשיר. כשיש צימוד, האור ייכבה. יש 

 . D2 באיורלעקוב אחר האיורים ש
אם הצימוד בוטל, יש להתאים מחדש על פי האיורים   -

 . D3איור שב
 . D5ויסות הכוח מסומן באור ירוק. יש לעיין באיור  -

 
 תחזוקה על ידי המשתמש .ה

 . 10יש לעיין באיורים בדף  -
 

 סילוק פסולת .ו 

 חשוב!    

  יש להשליך את המוצר במרכז האיסוף    
 והמחזור העירוני. 

 
ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש המסומן בסמל המופיע מצד ימין, 

אסור להשליך יחד עם הפסולת הביתית ויש להשליך בנפרד במקום 
המיועד לכך כדי למנוע השפעות שליליות על בריאות האדם ועל  

 הנחיות ביתי חשמלי ואלקטרוני בהתאם להסביבה. יש להשליך ציוד 
 . לחוקי המיחזור התאםבהמקומי ושל התאגיד האיסוף ותקנות 

 
 : PW 235Rתקף לדגם הנ"ל 

יש   ת. ביתיהפסולת הסוללות יחד עם את הלא ניתן להשליך 

בנפרד בהתאם לחוקים ולתקנות    להשליך את הסוללות

 המקומיות. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  מכשיר שטיפה בלחץ  נתונים טכניים 

 
  יח'

 מידה 
PW 235 PW 235R 

 W 1800 1800 הספק נקוב 

 V  (AC ) 230 230-240 מתח חשמל 

 Hz 50 50 תדר 

 A 7.8 7.8 זרם

 Class II   II רמת הגנה  

 IP IPx5 IPx5 דרגת אטימות  

 לחץ מינימום 
bar 

 בר  105 בר  105

 בר  135 בר  135 לחץ מקסימום 

 מינימוםספיקת  
l/h 

 ל/ש  350 ל/ש  350

 ל/ש  520 ל/ש  520 ספיקת מקסימום 

 בר  10 בר  Bar 10 מקסימום לחץ כניסת מים  

מקסימום טמפרטורת כניסת  
 מים

°C 

 מעלות   40 מעלות   40

מקסימום טמפרטורת כניסת  
 מים במצב שאיבה 

 מעלות  20 מעלות  20

 N <20 <20 כח רתע  

 Kg 9.6 10.4 משקל 

 ± m/s2 <2.5 ± <2.5 1 ביד עם פיה סטנדרט רטט 

 ( pAL 1רמת לחץ קול

dB(A) 

70 70 

נמדדת/   WL רמת עוצמת קול
 מובטחת 

83 83 

נמדדת/   WAL רמת עוצמת קול
 מובטחת 

90 90 

עקוב יש ל אזהרות. פירוט ראה          
    E 1-4 אחר האיורים
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 הצהרת תאימות 

בלחץ  מכשיר שטיפה, שבדיה, מצהירים באחריות הבלעדית, כי המוצר; Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarnaנו, א
וגרסאות אביזר להלן תואמות באופן מלא את ההנחיות והתקנות הבאות של האיחוד   PW 235, PW 235 Rגבוה, סוג 

 מיושמים כדלקמן. יםהאירופי וכי תקנים ו/או מפרט טכני הרמוני

 . למידע על פליטת רעש, עיין בפרק הנתונים הטכניים

 .TCF_201712 -תאימות לפליטות זרם הרמוני מתועדת ב

 
 
 
 

 
 

 
       Cornelia Gustafsson                                                                     גוסטפסון קורנליה 

                                                                         Director Product Management                   מנהל מוצר ניהול
Huskvarna 2017-12-01   Huskvarna 2017-12-01                                                                                          

   V.                          * Conformity assessment procedure according to Annex V* הליך הערכת תאימות לפי נספח 
 

 

 
 שירות תיקונים  

 תחנת שירות מורשית בלבד. להתבצע רק על ידי  םיחייבחשמלי ה כשיר השטיפה בלחץ למתיקונים 

 
 אחריות 

 

חודשים. הכלי מיועד לשימוש פרטי   12-הינה ל  PW 235 HUSQVARNAםלמכשיר שטיפה בלחץ דגהאחריות 
אחריותנו זו לתקופה הנקובה לעיל, הינה כפופה לכך שהשימוש שיבוצע על ידך בכלי הינו בהתאם להוראות  בלבד. 

החברה בו יושלמו מלוא הנתונים יום למשרדי  14השימוש וההפעלה ובמסירת ספח תעודת האחריות המצורף, בתוך 
של תעודת האחריות הכוללים את המספר הסידורי של הכלי ותאריך הקניה. האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן  

בלבד בצירוף ספח תעודת האחריות והעתק חשבונית הקניה. הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש 
ל אחריות על המוצר. האחריות ניתנת לקונה בלבד, איננה ניתנת להעברה, לשימוש מסחרי או השכרה לא תחול כ

והינה על חלק או חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד בלבד, ושאיננה בוצעה בשל מעשה ו/או מחדל של  
י שיקול  הקונה או צד ג' אחר, והכל בהתאם ובכפוף לבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת השירות של הגרעין בע"מ ועל פ

דעתה הבלעדי. במקרה של פגם כלשהו שהגרעין בע"מ אחראית לו, תהיה הגרעין בע"מ מחויבת אך ורק לתיקון  
הפגם בהתאם לתנאי תעודת אחריות זו. מובהר כי הגרעין בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או  

או לתשלום כלשהם שייגרמו, אם ייגרמו, במישרין או  עקיף ו/או תוצאתי ו/או מסתבר ו/או להוצאה ו/או להפסד ו
בעקיפין, בקשר עם הפגם, המוצרים, הרכבתם ו/או השימוש בהם. למעט האחריות המצוינת מפורשות בכתב אחריות 

זה, אין כל אחריות אחרת נכללת או משתמעת ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים 
או ע"י הלקוח או באשמתו ו/או באשמת צד ג' )לרבות עקב התקנה ו/או הובלה לא תקינה(, ו/או אי  שנגרמו ללקוח 

מילוי כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך שנמסר ללקוח במעמד הקניה )או הוראות ההפעלה המצויות באתר  
גמא קצר חשמלי, מתח לא  חברת "הגרעין בע"מ"( וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן בשוגג )לדו

מתאים, פגיעת להב בגוף קשה וכו'(. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של 
וכו', על פגיעה של  , סתימת דיזותמערכות חשמל, חלקי גומי, להבים, שרשרות, צינורות שאיבה, שק איסוף, רוכסנים

וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך על ידנו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים.   גוף זר, נפילה, שבר מכני, על תיקון
האחריות תבוטל באופן מיידי באם יבוצע שינוי, תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי, או פגיעה/השחתה של תווית  

וש, אותו ממליצה  זיהוי הכלי. תעודת אחריות זו אינה מהווה תחליף ואינה באה במקום ביטוח מפני כל נזק לגוף ולרכ
 הגרעין בע"מ ללקוח לבצע. רכישת ביטוח כאמור הינה באחריות הלקוח ועל חשבונו בלבד. 
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