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ПЕРЕДБАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

частини і бути затягнутими ними. Для роботи
на вулиці рекомендується надівати гумові
рукавички та взувати нековзне взуття. Також
слід прибирати довге волосся і надівати
головний убір. Носіть взуття, яке захищає ноги
і дозволяє зберігати рівновагу на слизьких
поверхнях.

Мийка призначена тільки для миття автомобілів, човнів, будівель тощо способом
видалення бруду, що в’ївся, за допомогою
чистої води та хімічних миючих засобів.
Тільки для використання у домашніх умовах,
не для професійного застосування, і тільки
для роботи при температурах вище 0 °С.

•
Завжди носіть захисні окуляри з бічними щитками.

ВСТУП

•
Не слід надто тягнутися або стояти на
нестійкій опорі. Необхідно весь час підтримувати правильну стійку та баланс.

Цей виріб має чимало корисних функцій, які
роблять його експлуатацію більш зручною та
приємною. При розробці особлива увага
приділялася його безпеці, продуктивності
й надійності, що робить цей пристрій простим
в обслуговуванні та експлуатації.

•

Не нахиляйте пристрій надто сильно.

УВАГА
Струмінь води під тиском може бути
небезпечним, якщо він використовується
неправильно. Забороняється спрямовувати
струмінь на людей, тварин, електричні
пристрої чи сам агрегат.
УВАГА
Цей прилад був призначений для
використання з миючими засобами, що
поставляються чи рекомендуються
виробником. Використання інших миючих
або хімічних засобів може негативно
вплинути на безпеку приладу.
УВАГА
Забороняється передавати мийку іншим
людям, якщо тільки вони не одягнені
в захисний одяг.

При використанні електричних інструментів
необхідно завжди дотримуватися основних
заходів безпеки для зниження небезпеки
виникнення пожежі, удару електричним
струмом і травм людей. Також необхідно
прочитати та звернути увагу на поради,
наведені в додаткових інструкціях з безпеки.
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
УВАГА
Уважно прочитайте всі правила безпеки.
Недотримання всіх перерахованих нижче
інструкцій може призвести до удару
електрострумом, пожежі та/або тяжких
травм.

•
Підключення до джерела живлення
має бути виконано кваліфікованим електриком і відповідати стандарту ІЕС60364-1.

•
При вивченні цього посібника ознайомтеся із застосуванням виробу та обмеженнями його використання, а також із
зазначеними потенційними небезпеками, що
стосуються цього інструмента.

•
Підключайте цей агрегат тільки до
контуру живлення, захищеного пристроєм
захисного відключення (ПЗВ) зі струмом
переривання не більше 30 мА.

•
Дотримуйтеся інструкцій з технічного
обслуговування, перелічених у цьому посібнику.

•
Використовуйте тільки подовжувачі
з водонепроникними з’єднаннями, які призначені для застосування поза приміщеннями.
Використовуйте тільки подовжувачі з електричними номінальними параметрами, які не
менше номінальних параметрів виробу.
Перевірте подовжувач перед його використанням і замініть у разі пошкодження.
Забороняється використовувати подовжувач
не за призначенням: тягнути за нього для

•
Забороняється працювати з мийкою
високого тиску, якщо будь-які запобіжні
пристрої чи кришки зняті або пошкоджені.
•
Забороняється використовувати цей
виріб, якщо ви перебуваєте під впливом
наркотиків, алкоголю чи ліків.
•
Не носіть просторий одяг, рукавички
і прикраси. Вони можуть потрапити в рухомі
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відключення. Тримайте подовжувач далі від
джерел тепла і гострих крайок. Завжди
спочатку виймайте подовжувач із розетки,
перш ніж відключати виріб від нього.

•
За жодних обставин не залишайте
виріб ввімкненим без нагляду. Вимкніть
подачу живлення. Не відходьте від виробу,
поки він повністю не припинить роботу.

•
Забороняється спрямовувати струмінь
на себе чи інших людей, щоб вимити одяг або
взяття.

•
Не допускайте потрапляння в мотор
трави, листя або мастила, щоб зменшити
небезпеку виникнення пожежі.

•
Відключайте виріб від джерела живлення, перш ніж проводити технічне обслуговування.

•
Тримайте виріб сухим, чистим, не
забрудненим змащувальною оливою чи
консистентним мастилом. При очищенні слід
користуватися чистою тканиною. За жодних
обставин не використовуйте гальмівну
рідину, бензин, продукти на нафтовій основі
чи будь-які розчинники для чищення виробу.

•
Для забезпечення безпечної роботи
приладу використовуйте тільки оригінальні
запасні частини від виробника чи затверджені
виробником.

•
Перевіряйте робочу зону перед кожним використанням мийки. Приберіть усі
предмети, такі як каміння, бите скло, цвяхи,
дріт або волосінь, які можуть бути відкинуті
агрегатом або заплутатися в ньому.

•
Забороняється використовувати прилад, якщо пошкоджено шнур живлення чи
важливі деталі, наприклад запобіжні пристрої, шланги високого тиску, пістолет.
УВАГА
Невідповідні подовжувачі можуть бути
небезпечними.
УВАГА
Щоб зменшити небезпеку удару
електричним струмом, підтримуйте всі
з’єднання в сухому стані та не тримайте їх
на землі. Забороняється чіпати штекер
мокрими руками.

•
Забороняється використовувати виріб,
якщо вимикач не працює. Несправні вимикачі
мають бути замінені в авторизованому сервісному центрі.
•
Уникайте небезпечної обстановки.
Забороняється піддавати прилад впливу дощу. Робоча зона має бути добре освітленою.
•
Забороняється використовувати шнур
живлення не за призначенням, а саме: для
перенесення, переміщення або відключення
вилки електроінструмента від мережі живлення. Не допускайте контакту шнура
живлення з джерелами тепла, оливою,
предметами з гострими крайками або
рухомими частинами. Пошкоджені чи заплутані шнури збільшують ризик ураження
електричним струмом.

Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та
знань, якщо тільки вони не перебувають під
наглядом чи отримали інструкції з використання приладу від особи, відповідальної за
їхню безпеку.
Діти мають бути під наглядом, щоб гарантувати, що вони не граються з приладом.

•
Час від часу перевіряйте подовжувач
і замінюйте його при пошкодженні у разі
необхідності. Підтримуйте рукоятки в сухому,
чистому стані, вільними від змащувальної
оливи або консистентного мастила.

•
Використовуйте виріб за призначенням. Не використовуйте мийку чи додаткові пристосування для роботи, для якої вони
не призначені. Не застосовуйте вироби для
непередбаченого використання.

•
Перед тим як починати будь-яку
операцію мийки, закрийте двері та вікна.
Очистіть зону, щоб вона була вільна від сміття,
іграшок, садових меблів чи інших предметів,
які можуть спричинити небезпеку.

•
Використовуйте рекомендовані аксесуари. Використання неправильних аксесуарів може створити небезпеку травм.
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•
Забороняється використовувати кислоти, луги, розчинники, горючий матеріал,
вибілювачі або промислові розчини в цьому
виробі. Ці продукти можуть спричинити
фізичні травми оператора і незворотне
пошкодження агрегату.

і запам’ятати їхні значення. Правильне
тлумачення цих символів дозволить краще
і безпечніше працювати з інструментом.
ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ
Конструкція з подвійною
ізоляцією

•
Тримайте двигун далеко від горючих
та інших небезпечних матеріалів.

Забороняється піддавати
впливу дощу чи
використовувати у вологих
умовах

•
Перед
кожним
використанням
перевіряйте болти і гайки на ослаблення.
Ослаблений болт або гайка можуть
спричинити серйозні проблеми з мотором.

Щоб знизити ризик
отримання травми,
користувач повинен
уважно прочитати
і зрозуміти посібник
оператора перед
використанням цього
продукту
Завжди носіть захисні
окуляри або окуляри
з бічними щитками і, у разі
необхідності, повну
лицьову маску при роботі
з цим виробом
Для зменшення небезпеки
пошкодження струменем
або травми ніколи не
спрямовуйте потік води на
людей чи свійських тварин,
а також не поміщайте
будь-яку частину тіла
в потік. Шланги, що
протікають, і арматура
можуть створити
небезпеку травматичної
інжекції. Забороняється
триматися за шланги або
арматуру
Щоб зменшити небезпеку
отримання травми при
відкиданні, міцно
утримуйте штангу обома
руками під час роботи
агрегату
Недотримання вимог про
використання виробу
в сухих умовах і вимог про
дотримання заходів
безпеки може призвести
до удару електричним
струмом

•
Перед зберіганням необхідно дати
мотору охолонути.
•
При обслуговуванні використовуйте
тільки ідентичні запасні частини. Використання будь-яких інших частин може становити
небезпеку або спричинити пошкодження
виробу.
•

Використовуйте ТІЛЬКИ холодну воду.

•
Переконайтеся в мінімальній відстані
1 м від горючих матеріалів.
•
Підключайте мийку високого тиску
тільки до окремого відгалуженого контуру.
•
Міцно утримуйте пістолет і штангу
двома руками.
•
Будьте готові до того, що пістолет
почне рухатися при натисканні на тригер
через зусилля, що виникають. Недотримання
цієї інструкції може призвести до втрати контролю і власної травми або травм інших людей.
•
Збережіть ці інструкції. Регулярно
перечитуйте їх і використовуйте для інструктажу інших користувачів. Якщо ви позичаєте
кому-небудь цей виріб, позичте йому також ці
інструкції.
УВАГА
Шланги високого тиску, арматура і муфти
дуже важливі для безпеки цього приладу.
Використовуйте тільки шланги, арматуру
і муфти, рекомендовані виробником.
ПОЗНАЧЕННЯ
Деякі з цих символів можуть бути використані
на цьому виробі. Необхідно вивчити їх
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Паливо або його пари
вибухонебезпечні та
можуть спричинити важкі
опіки або смерть
Застереження!
Забороняється
спрямовувати сопло на
людей, тварин, корпус
агрегату, джерело
живлення чи будь-які
електричні прилади
Прилад не призначений
для підключення до
водопроводу питної води
без зворотного клапана
Використовуйте насадку
тільки для чищення
плоских горизонтальних
поверхонь. Забороняється
відривати насадку від
очищуваної поверхні під
час експлуатації мийки
Тримайте руки і ноги далі
від насадки для очищення,
коли мийка в експлуатації

Обережно

ОБСЛУГОВУВАННЯ
Обслуговування потребує надзвичайної обережності та знань і має виконуватися тільки
кваліфікованим ремонтником. Для обслуговування і ремонту ми пропонуємо вам повернути виріб до найближчого авторизованого
сервісного центру. При обслуговуванні
необхідно використовувати тільки ідентичні
запасні частини.

Ці сигнальні слова та значення призначені для
пояснення рівнів ризику, пов’язаних із цим
виробом.
СИМВОЛ

СИГНАЛ
Небезпека

Застереження

Обережно

уникнути,
може
призвести до
незначних чи
середніх
травм
(Без символу
попередження
про
небезпеку).
Вказує на
ситуацію, яка
може
призвести до
пошкодження
майна

УВАГА
Щоб уникнути серйозних травм,
забороняються спроби використання цього
виробу, поки не будуть уважно прочитані та
повністю засвоєні інструкції оператора.
Якщо ви не розумієте застереження чи
інструкції в посібнику оператора,
забороняється користуватися цим виробом.
Зверніться по допомогу в клієнтську службу
компанії Greenworks Tools.
УВАГА
Експлуатація будь-якого електричного
інструмента пов’язана з небезпекою
потрапляння сторонніх предметів в очі,
що може призвести до їх серйозного
пошкодження. Перед початком роботи слід
завжди надівати захисні окуляри чи
окуляри з бічними щитками і, у разі
необхідності, повну лицьову маску.

ЗНАЧЕННЯ
Вказує на
небезпечну
ситуацію, яка,
якщо її не
уникнути,
призведе до
смерті чи
тяжких травм
Вказує на
потенційно
небезпечну
ситуацію, яка,
якщо її не
уникнути,
може
призвести до
смерті чи
тяжких травм
Вказує на
потенційно
небезпечну
ситуацію, яка,
якщо її не

ЕЛЕКТРИКА
Подвійна ізоляція
Подвійна ізоляція значить, що відкриті металеві частини ізольовані від внутрішніх металевих деталей мотора захисною ізоляцією.
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Агрегати з подвійною ізоляцією не потребують заземлення.

Мотор

Напруга

УВАГА
Система з подвійною ізоляцією призначена
для захисту оператора від ураження
електричним струмом внаслідок порушення
внутрішньої ізоляції апарата. Дотримуйтеся
всіх правил безпеки, щоб уникнути
ураження електричним струмом.
ПРИМІТКА
До технічного обслуговування апарата
з подвійною ізоляцією, що передбачає
дуже обережне поводження з ним
і наявність спеціальних знань, допускаються
тільки кваліфіковані спеціалісти. Якщо
необхідно відремонтувати апарат,
рекомендується звернутися до
найближчого авторизованого сервісного
центру. При обслуговування апарата
завжди використовуйте оригінальні
запчастини.

230 В

Подовжувач Подовжувач
довжиною
довжиною
до 25 м
до 50 м
Переріз
Переріз
2×1,5 мм²
2×2,5 мм²

СПЕЦИФІКАЦІЇ
Модель
Номінальна
напруга
Номінальний
тиск
Допустимий
тиск
Номінальна
потужність
Номінальна
продуктивність
Максимальна
продуктивність
Максимальний
тиск води
на вході
Максимальна
температура
води на вході
Виміряний
рівень
звукової
потужності
Виміряний
рівень
звукової
потужності
Рівень захисту
Рівень вібрації

ЕЛЕКТРИЧНЕ З’ЄДНАННЯ
Цей виріб обладнано прецизійним вбудованим електромотором. Він має підключатися
до джерела живлення 230 В, 50 Гц, тільки
змінний струм (звичайне побутове джерело
живлення). Забороняється експлуатувати цей
виріб з постійним струмом. Значне падіння
напруги призведе до браку потужності та
перегріву мотора. Якщо виріб не працює при
підключенні до розетки, ще раз перевірте
джерело живлення.
Подовжувачі (див. мал. 1)
Поперечний переріз будь-якого використовуваного подовжувача має бути пропорційним
його довжині, тобто чим довший кабель, тим
більший має бути поперечний переріз; мають
використовуватися кабелі з рівнем захисту
IPX5. Використовуйте таблицю для визначення мінімального розміру проводу, необхідного для подовжувача.

G20
220—240 В, 50 Гц
8 МПа
11 МПа
1500 Вт
5,6 л/хв
7,6 л/хв
0,7 МПа
40 °С
80 дБ (А), k: 3 дБ (А)

87,6 дБ (А), k: 3 дБ (А)

IPX5
<2,5 м/с², k=1,5 м/с²

ОПИС (див. мал. 1, стор. 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Ручка з кнопкою запуску
Трубка
Рукоятка
Тримач пістолета
Перемикач «Ввімк./Вимк.»
Резервуар миючого засобу
Вхідний патрубок
Шланг високого тиску
Фіксатор
Випускний отвір
Сопло

СКЛАДАННЯ

-

Розпакування
Цей пристрій не потребує складання.
•
Акуратно витягніть виріб і аксесуари
з коробки.

Поворотне сопло
Регульоване струминне сопло
З’єднувач водоприймача
Кнопка запуску і трубка
Шланг високого тиску
Гвинт (4)

Збирання штанги для пістолета мийки
(див. мал. 2)

Якщо з’явилися запитання, звертайтеся
у клієнтську службу компанії Greenworks
Tools. Використання виробу, який може бути
неправильно попередньо зібраний, призведе
до тяжких травм.

•
Щільно вставте охоплюваний кінець
байонетного рознімача (12) штанги в кінець,
що охоплює (13). Потім притисніть штангу до
пістолета і повертайте за годинниковою
стрілкою до фіксації, щоб забезпечити
герметичність з’єднання.

•
Уважно перевірте виріб, щоб переконатися, що немає поломок або пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування.

Збирання з’єднувача водоприймача
(див. мал. 3)

•
Збережіть заводську упаковку до
завершення гарантійного періоду. Потім утилізуйте її відповідно до місцевих нормативів.

•
чем.

•
Якщо будь-які частини пошкоджені чи
відсутні, зверніться по допомогу в клієнтську
службу компанії Greenworks Tools.

Поєднайте з’єднувач із водоприйма-

•
Затягніть з’єднувач, повернувши його
за годинниковою стрілкою.
Збирання ручки (див. мал. 4)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Якщо будь-які деталі пошкоджені чи
відсутні, забороняється користуватися цим
виробом доти, поки ці компоненти не
будуть замінені. Використання цього
агрегату з пошкодженими або відсутніми
компонентами може призвести до
серйозних травм.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Не намагайтеся переробити цей виріб чи
виготовити аксесуари, не рекомендовані
для використання з ним. Будь-які подібні
переробки або зміни — це неправильна
експлуатація, що може призвести до
виникнення небезпечної ситуації
з можливим отриманням тяжких травм.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Забороняється підключати виріб до
джерела живлення до завершення
складання. Недотримання цієї вимоги може
призвести до випадкового запуску
і можливих тяжких травм.

•
Встановіть ручку, як показано на
відповідному малюнку.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Застосування
Мийка високого тиску може використовуватися для таких цілей:
•
Видалення бруду та плісняви з майданчиків, двориків з цементним покриттям
і стін.
•
Очищення машин, човнів, мотоциклів,
садових меблів та пристроїв для барбекю.
Приєднання шланга високого тиску до ручки
куркового вимикача (див. мал. 5)
Встановлення
•
Вставте з’єднувач (14) на шлангу
високого тиску в кріплення (15) ручки
з кнопкою запуску.

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Зняття

-

•
Натисніть зворотну кнопку (16) та
витягніть шланг високого тиску за кріплення.

Основний пристрій
Бачок для миючого засобу
Інструкція з експлуатації
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Підключення подачі води до мийки
(див. мал. 6)

Перед приєднанням садового шланга до
мийки високого тиску:

Джерелом води має бути водопровідна мережа. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати гарячу
воду чи воду зі ставків, озер тощо. Для зручності використання апарат оснащено самозакручувальним шлангом.

•
Пропускайте воду через шланг упродовж 120 секунд, щоб очистити його від
сміття.
•

Перевірте фільтр на вході води.

•
Якщо фільтр пошкоджено, забороняється використовувати агрегат доти, поки
фільтр не буде замінено.

ПРИМІТКА
При використанні самозакручувального
шланга переконайтеся, що він не
перетискається під час роботи мийки, бо це
може спричинити поломку насоса.
ОБЕРЕЖНО
При підключенні апарата до водопроводу
(не до системи подачі питної води)
необхідно дотримуватися місцевого
законодавства, правил місцевої
адміністрації чи місцевої компаніїпостачальника води).
Для гарантії, що забруднюючі речовини не
потраплять у систему подачі води, агрегат
не має приєднуватися безпосередньо до
системи подачі питної води.
Якщо агрегат підключений до системи
подачі питної води, необхідно
використовувати вбудовані в систему або
приєднані до неї пристрої, що запобігають
зворотному потоку. Встановлення має бути
прийняте місцевою адміністрацією або
компанією-постачальником води та має
виконуватися професійним технічним
персоналом. Пристрої запобігання зворотному потоку мають відповідати категоріям
рідини і вимогам щодо уникнення
зворотного сифонування відповідно до
стандартів EN 60335-2-79:2009.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Завжди відключайте пристрій від мережі
електроживлення, коли залишаєте його без
нагляду.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Подовжувальні шнури, що не відповідають
зазначеним вище вимогам, можуть бути
небезпечними. Якщо використовується
подовжувальний шнур, то він має бути
придатним для зовнішніх робіт, а його
рознімач має бути сухим і розташованим
над поверхнею землі. Для цього
рекомендується використовувати шнур на
котушці, на якій рознімач розміщено над
поверхнею землі не менше ніж на 60 мм.

ПРИМІТКА
Має бути щонайменше 3 м вільного
садового шланга між вхідним патрубком
мийки і садовим краном.
•
При повністю закритому садовому
крані приєднайте кінець садового шланга до
муфти на вхідному патрубку води мийки.
Використання пістолета (див. мал. 7)
Постійно тримайте пістолет обома руками,
щоб забезпечити більш надійний контроль
і безпеку.
•
Натисніть кнопку запуску (17), щоб
розпочати роботу з мийкою високого тиску.
•
Відпустіть спусковий важіль, щоб
зупинити подачу потоку води через сопло.
Щоб ввімкнути блокування:
•
Переведіть кнопку блокування (18)
в положення «Увімк.».
Щоб відключити блокування:
•
Переведіть кнопку блокування в положення «Вимк.».
Використання сопел (див. мал. 8)
ОБЕРЕЖНО
НІКОЛИ не замінюйте сопла, не увімкнувши
попередньо блокування пістолета, і НІКОЛИ
не спрямовуйте штангу в обличчя собі та
іншим людям.
Щоб приєднати сопло до штанги:
•
Вимкніть мийку і відключіть подачу
води. Натисніть на спусковий важіль, щоб
скинути тиск води.
•
Ввімкніть блокування пістолета, засунувши кнопку блокування в паз до клацання.
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•
Натисніть кнопку на штанзі та вставте
сопло в неї, вирівнявши штифт на соплі за
квадратним отвором.

•
Переконавшись, що перемикач в положенні «Вимк.», приєднайте мийку до
джерела живлення.

•
Поверніть сопло, щоб відрегулювати
форму струменя.

•
Переведіть вимикач у положення
«Увімк.» (І), щоб запустити двигун.

Додавання миючого засобу в мийку
високого тиску (див. мал. 9—10)

•
Ввімкніть надходження води, потім
натисніть спусковий важіль високого тиску.

Використовуйте тільки миючі засоби, призначені для мийок високого тиску; побутові
миючі засоби, кислоти, луги, вибілювачі,
розчинники, горючі речовини чи промислові
розчини можуть пошкодити насос. Багато
миючих засобів можуть потребувати змішування перед використанням.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
При обслуговуванні використовуйте лише
ідентичні запасні частини. Використання
будь-яких інших частин може створити
небезпечну ситуацію або спричинити
пошкодження виробу.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Перед перевіркою, очищенням чи
обслуговуванням агрегату відключіть
мотор, зачекайте, поки всі рухомі частини
зупиняться, і від’єднайте штекер від
джерела живлення. Недотримання цих
інструкцій може призвести до важких травм
чи пошкодження майна.

Приготуйте миючий розчин, як зазначено на
ємності з розчином.
ПРИМІТКА
У разі потреби використовуйте лійку, щоб
запобігти розливанню миючого засобу за
межі резервуара. Якщо миючий засіб
розлився під час наповнення, перед
використанням необхідно переконатися,
що пристрій чистий і сухий.

Загальне технічне обслуговування
Уникайте використання розчинників для очищення пластикових деталей. Більшість пластмас схильні до руйнування у разі впливу
різних типів комерційних розчинників і можуть бути пошкоджені при їх застосуванні.
Користуйтеся чистою тканиною для видалення бруду, пилу, оливи, консистентного мастила тощо.

Для додавання мила:
•

Залийте миючий засіб у резервуар.

•
Прикріпіть резервуар для миючого
засобу до пістолета.
•
Запустіть мийку і розпорошуйте миючий засіб на суху поверхню, здійснюючи одноманітні, довгі, перекриваючі один одного рухи
пістолетом. Щоб запобігти утворенню смуг, не
допускайте висихання миючого засобу на
поверхні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Ніколи не допускайте, щоб гальмівні
рідини, бензин, продукти на нафтовій
основі, проникаючі оливи тощо
контактували з пластиковими деталями.
Хімічні речовини можуть пошкодити,
ослабити чи зруйнувати пластмасу, що
може призвести до серйозних травм. Тільки
деталі, що входять до переліку деталей,
призначені для ремонту чи заміни клієнтом.
Усі інші деталі мають замінятися
в авторизованому сервісному центрі.

Ввімкнення і вимкнення мийки високого
тиску (див. мал. 11)
ОБЕРЕЖНО
Не вмикайте насос при від’єднаному
і вимкненому джерелі подачі води.
•
Ввімкніть подачу води в садовий
шланг, потім натисніть тригер високого тиску,
щоб скинути тиск повітря. Після того як потік
води став безперервним, відпустіть тригер.

Заміна шнура живлення
Якщо необхідна заміна шнура живлення, це
має виконуватися в авторизованому сервіс10

ному центрі, щоб уникнути виникнення небезпечної ситуації.

неконтрольовану утилізацію відходів, утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, слід застосовувати системи
збирання та повернення чи звернутися до
місця придбання цього виробу. Продавці
можуть приймати цей виріб для екологічно
безпечної переробки.

Технічне обслуговування сопла
(див. мал. 12)
Надмірний тиск насоса (відчуття пульсації при
натисканні на тригер) може бути результатом
засмічення чи забруднення сопла.
•
Відключіть мийку високого тиску від
джерела живлення.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

•
Вимкніть мийку та відключіть подачу
води. Натисніть тригер для скидання тиску
води.
•
Зніміть
штанги.

сопло

з

Термін гарантійного обслуговування на інструменти
ТМ GREENWORKS становить:
- 2 роки (24 місяці) для виробів, що використовуються
власниками для власних (некомерційних) потреб;

розпилювальної

- 1 рік (12 місяців) для всієї професійної техніки серії 82 В,
а також усіх акумуляторних ручних інструментів серії
24 В (шуруповертів, дрилів, лобзиків, циркулярних пил,
гайковертів,
ліхтарів,
багатофункціональних
інструментів, ручних пилососів, шліфувальних машин та
ін.), які використовуються в комерційних цілях і обсягах;

ПРИМІТКА
Забороняється спрямовувати
розпилювальну штангу в обличчя.
•
Використовуйте вирівняну скріпку або
інструмент для прочищення сопла, видаліть
сторонній матеріал, що засмітив сопло чи
звузив його отвір.
•
За допомогою садового
очистіть/змийте сміття з сопла.
•

Приєднайте сопло до штанги.

•

Ввімкніть подачу води.

- 1 рік (12 місяців) для всіх акумуляторних батарей, які
використовуються з професійними інструментами серії
82 В і всіма іншими акумуляторними інструментами, що
застосовуються в комерційних цілях і обсягах (якщо інше
не зазначено в спеціальному контракті між Продавцем
і Покупцем);

шланга

- 2 роки (24 місяці) для акумуляторних батарей, що
використовуються для особистих (некомерційних)
потреб.
Гарантійний термін вираховується з дати продажу
товару через роздрібну торговельну мережу. Ця дата
зазначена в касовому чеку або іншому документі, що
підтверджує факт придбання інструменту або АКБ. У разі
усунення недоліків протягом гарантійного терміну він
подовжується на період, упродовж якого пристрій не
використовувався споживачем. Гарантійні зобов’язання
не підлягають передачі третім особам.

ЗБЕРІГАННЯ МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ
Зберігайте в сухому, закритому, незамерзаючому приміщенні, де погодні умови не
можуть пошкодити виріб. Необхідно завжди
зливати воду з пістолета, шланга і насоса.

ОБМЕЖЕННЯ

ПРИМІТКА
Рекомендується використовувати засіб
захисту насоса для запобігання
пошкодженням від холодної погоди під час
зберігання в зимові місяці.

Гарантійне обслуговування покриває дефекти, пов’язані
з якістю матеріалів і заводського збирання інструментів
TM
GREENWORKS.
Гарантійне
обслуговування
поширюється на інструменти, продані на території
України, починаючи з 2019 року, які мають гарантійний
талон або товарний чек, що дозволяє здійснити
ідентифікацію виробу за моделлю, серійним номером,
кодом або датою виробництва та продажу. Гарантія
виробника не поширюється на такі випадки:

УТИЛІЗАЦІЯ

1. Несправності інструмента, що виникли внаслідок
природного зносу виробу, його вузлів, механізмів,
а також приладь, таких як: електричні кабелі, ножі та
різальні полотна, приводні ремені, фільтри, вугільні
щітки, затискні пристрої і тримачі;

Це маркування показує, що цей виріб не може
утилізуватися з побутовими відходами на
території ЄС. Щоб запобігти можливому
збитку для довкілля чи здоров’я людей через
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2. Механічні пошкодження, викликані порушенням
правил експлуатації або зберігання, обумовлених
в Інструкції з експлуатації;

10. Пошкодження, що з’явилися внаслідок самостійної
модифікації або розкриття інструмента поза АСЦ;
11. Ремонт, здійснений з використанням запчастин,
змінних деталей або додаткових компонентів, які не
поставляються офіційним дистриб’ютором чи не
схвалені до використання цією компанією, а також на
пошкодження, що з’явилися внаслідок використання
неоригінальних запчастин.

3. Пошкодження, що виникли внаслідок неналежного
використання інструмента (використання не за
призначенням);
4. Пошкодження, що з’явилися внаслідок перегрівання,
перевантаження, механічних впливів, проникнення
в корпус інструмента атмосферних опадів, рідин, комах
або речовин, які не є відходами, супроводжуючими його
застосування за призначенням (стружка, тирса);

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для усунення несправності, що виникла протягом
гарантійного терміну, Ви можете звернутися
в авторизований сервісний центр (АСЦ) GREENWORKS
або до офіційного дистриб’ютора компанії, зазначеного
в Інструкції, а також на сайті gwt.in.ua.

5. Пошкодження,
які
виникли
внаслідок
перевантаження інструмента, що призвело до
одночасного виходу з ладу 2-х і більше компонентів
(ротор і статор, електродвигун та інші вузли або деталі).
До безумовних ознак перевантаження виробу
належать, окрім інших, поява кольорів мінливості,
деформації або оплавлення деталей і вузлів виробу,
потемніння або обвуглювання ізоляції, ушкодження
проводів електродвигуна під впливом високої
температури;

Підставою для надання послуги з гарантійного
обслуговування в межах цих зобов’язань є правильно
оформлений гарантійний талон, що містить інформацію
про артикул, серійний номер, дату продажу
інструмента, засвідчений підписом та печаткою
Продавця. Якщо буде встановлено, що поломка
інструмента пов’язана з порушенням гарантійних умов
виробника, то Вам буде запропоновано платне
обслуговування в одному з АСЦ GREENWORKS.
Ці гарантійні зобов’язання підлягають періодичним
оновленням, щоб відповідати новій продукції компанії.
Копія останньої редакції гарантійних зобов’язань буде
доступна на сайті www.greenworkstools.eu і на
україномовній версії сайту gwt.in.ua.

6. Пошкодження, що виникли через недотримання
термінів технічного обслуговування, зазначених
в Інструкції з експлуатації;
7. Пошкодження, що виникли через невідповідність
параметрів електромережі вимогам до електромережі,
зазначеним на інструменті;
8. Пошкодження, викликані очищенням інструментів
з використанням хімічно агресивних рідин;

Офіційний сервісний партнер ТМ GREENWORKS в
Україні — ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ». Адреса: Україна,
м. Харків, БЦ «Южний», пров. Сімферопольський, 6.
Телефон: 0800-337-567.

9. Інструменти, що пройшли обслуговування або ремонт
поза авторизованим сервісним центром (АСЦ)
GREENWORKS;
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Засоби малої механізації садово-городнього та лісогосподарського застосування механізовані
торговельних марок Greenworks Tools, Greenworks відповідають вимогам стандартів і технічних
регламентів України.

Виробник: Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.
Адреса: 213000, Китайська Народна Республіка, провінція Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу,
шоссе Тсінганг, 65.
Країна виробництва: Китай.
Офіційне представництво та імпортер в Україні: товариство з обмеженою відповідальністю
«ЄВРОАРТ КОМПАНІ».
Адреса: 61052, Україна, м. Харків, пров. Сімферопольський, 6. Телефон: 0800-337-567.
ДАНІ ПРО МЕРЕЖІ АСЦ GREENWORKS
№ Організація
з/п
1
ТОВ
«ЄВРОАРТ
КОМПАНІ»

Місто

Адреса

Телефон

Харків

БЦ «Южний»,
пров. Сімферопольський, 6

0-800-337-567

Забороняється викидати електроінструмент разом із побутовими відходами!
Електроінструмент, що відслужив свій термін і не підлягає відновленню, має утилізуватися
відповідно до норм, діючих у країні експлуатації.
В інших обставинах:
-

не викидайте електроінструмент разом із побутовим сміттям;

-

рекомендується звертатися до спеціалізованих пунктів вторинної переробки сировини.

Дату виробництва вказано на етикетці пристрою в форматі: Місяць/Число/Рік.
Утилізація
Електроприлади, акумуляторні батареї, приладдя та упаковку треба здавати на екологічно чисту
повторну переробку.
Не викидайте електроприлади й акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!
Лише для країн ЄС
Відповідно до європейських директив 2012/19/EU і 2006/66/EC відпрацьовані електроінструменти,
пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки мають здаватися окремо
й утилізуватися екологічно чистим способом.
УВАГА!
У разі припинення електропостачання або при відключенні інструмента від електромережі
зніміть фіксацію (блокування) вимикача і переведіть його в положення «Вимкнено» для
виключення подальшого мимовільного ввімкнення інструмента.
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