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• Під час вивчення цього посібника ознайомтеся
з обмеженнями і сферою застосування апарата, а також потенційними джерелами небезпеки, пов’язаними з мийкою. Виконуючи технічне
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• Не одягайте просторе вбрання, рукавички та
прикраси. Вони можуть бути затягнуті рухомими
деталями. Під час роботи на відкритому повітрі
рекомендується надівати гумові рукавички і
нековзке взуття. Крім того, довге волосся має
бути прибране та прикрите. Носіть взуття, яке
захищає ваші ноги і допомагає стійко стояти на
слизьких поверхнях.

• Щоб гарантувати безпечну роботу апарата, використовуйте тільки оригінальні запчастини від виробника або запчастини, схвалені виробником.
• Не користуйтеся апаратом, якщо шнур живлення або інші важливі частини пошкоджені,
наприклад пристрої безпеки, шланги високого
тиску, спусковий важіль, пістолет.

• Завжди носіть захисні окуляри з бічним захистом.

УВАГА!
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 розміщується над поверхнею
землі не менше ніж на 60 мм.

• Не тягніться занадто далеко і не стійте на нестійкій основі. Постійно стежте за своєю стійкістю та рівновагою.
УВАГА!
Струмінь води під тиском може бути небезпечним,
якщо він неправильно використовується. Не можна
спрямовувати струмінь на людей, тварин, електричні
прилади чи сам апарат.

УВАГА!
Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом,
стежте за тим, щоб усі підключення були сухими та заземленими. Не торкайтеся вилки мокрими руками.

УВАГА!
Використовуйте тільки рекомендовані мийні засоби,
що поставляються виробником. Застосування інших
мийних засобів чи хімікатів може негативно позначитися на безпеці апарата.

• Щоб зменшити ризик отримання травми, не дозволяйте дітям або непідготовленим людям користуватися мийками високого тиску. Не допускайте дітей і сторонніх спостерігачів до робочої зони. Всі сторонні особи мають перебувати
на безпечній відстані від робочої зони.

УВАГА!
Передавати мийку іншим людям можна тільки в
тому разі, якщо вони в захисному одягу.

• Використовуйте апарат за призначенням. Не
застосовуйте мийку чи додаткове пристосування до неї для виконання роботи, для якої вона
не призначена. Дотримуйтеся зазначених для
цього апарата сфер застосування.

• Підключення до джерела електроживлення
має бути виконано кваліфікованим електриком
та відповідати переліку правил IEC 60364-1.
• Підключайте апарат тільки до електромережі,
обладнаної пристроєм захисного відключення
(ПЗВ), який відключить апарат від електроживлення, якщо сила струму перевищить 30 мА.

• Використовуйте тільки рекомендовані аксесуари. Застосування невідповідних аксесуарів
може призвести до отримання травм.

• Використовуйте тільки такі подовжувальні шнури, які мають водонепроникні контакти і можуть використовуватися на відкритому повітрі.
Подовжувальні шнури повинні мати електричні параметри, що відповідають параметрам
апарата. Перевірте подовжувальний шнур перед використанням і замініть його, якщо він
пошкоджений. Не піддавайте подовжувальний
шнур деформаціям і не тягніть за нього, щоб
відключити апарат від джерела електроживлення. Тримайте шнур далі від джерел тепла і
предметів з гострими краями. Завжди спочатку
виймайте подовжувальний шнур з розетки, а
потім відключайте апарат від подовжувального
шнура.

• Оператору забороняється залишати мийку, що
працює, без нагляду. Обов’язково вимикайте
живлення. Дочекайтеся повної зупинки апарата.
• Не допускайте потрапляння в мотор трави, листя, мастила, щоб зменшити ризик займання.
• Тримайте апарат сухим, чистим, не допускайте потрапляння на нього мастильних речовин.
Завжди протирайте мийку чистою ганчіркою.
Ніколи не використовуйте для чищення апарата гальмівну рідину, продукти на нафтовій основі або розчинники.

• Не спрямовуйте струмінь на себе або інших
людей, щоб помити одяг чи взуття.

• Перевіряйте робочу зону перед кожним увімкненням. Приберіть такі об’єкти, як каміння,
уламки скла, цвяхи, дроти або шнури, які можуть пошкодити мийку у разі контакту з нею.

• Перш ніж проводити технічне обслуговування
апарата, від’єднайте його від джерела електроживлення.

• Не користуйтеся апаратом, якщо в ньому не працює вимикач. Несправний вимикач необхідно
замінити в авторизованому сервісному центрі.
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• Не працюйте в небезпечній обстановці. Не вмикайте мийку під дощем. Робоча зона має бути
добре освітленою.

• Використовуйте ТІЛЬКИ холодну воду.
• Тримайтеся на відстані щонайменше 1 м від горючих матеріалів.

• Не піддавайте шнур деформації. Ніколи не
використовуйте шнур, щоб нести апарат або
висмикувати вилку з розетки. Тримайте шнур
подалі від джерел тепла, мастила, гострих або
рухомих предметів. Негайно замініть пошкоджений шнур. Такий шнур підвищує ризик ураження електричним струмом.

• Підключайте мийку високого тиску тільки до
окремого джерела живлення.
• Обома руками міцно тримайте пістолет і штангу. Будьте готові до того, що ручка пістолета
почне рухатися після натискання на спусковий
важіль через зусилля, що виникають. Інакше
оператор може втратити контроль, зашкодити
собі та іншим.

• Час від часу перевіряйте подовжувальний шнур
і замінюйте його, якщо він пошкоджений. Тримайте ручки сухими, чистими, не допускайте
потрапляння на них мастильних і хімічно агресивних речовин.

• Збережіть ці правила. Регулярно перечитуйте
їх та використовуйте, щоб інструктувати інших
користувачів цього апарата. Якщо цей пристрій
передається іншому користувачу, необхідно також передати ці правила.

• Перш ніж розпочинати миття, закрийте вікна і
двері. Приберіть із зони, що очищується, сміття, іграшки, вуличні меблі та інші об’єкти, які
можуть виявитися джерелом небезпеки.

УВАГА!
Справність шланга високого тиску, фітингів і патрубків
мають велике значення для безпечної експлуатації. Використовуйте лише ті шланги, фітинги і патрубки, які
рекомендовані виробником.

• Не використовуйте кислоти, луги, розчинники,
легкозаймисті речовини, відбілювачі та промислові розчини в цьому апараті. Ці речовини
можуть спричинити фізичні пошкодження оператора і пошкодити апарат.

УВАГА!
Не користуйтеся апаратом, якщо шнур живлення чи
інші важливі частини пошкоджені, наприклад пристрої
безпеки, шланги високого тиску, спусковий важіль, пістолет.

• Тримайте мотор подалі від легкозаймистих і небезпечних речовин.
• Перевіряйте болти і гайки перед використанням та в разі потреби затягуйте їх. Незатягнутий болт або гайка можуть спричинити серйозне пошкодження мотора.

УВАГА!
Небезпека вибуху! Не розбризкуйте горючі рідини
поряд із мийкою.

• Перш ніж поставити апарат на зберігання, дочекайтеся його охолодження.

СИМВОЛИ
На апараті можуть бути деякі з наведених далі
умовних позначень. Ознайомтеся з ними і з’ясуйте їхні значення. Правильне розуміння цих позначень спрощує роботу з апаратом і забезпечує дотримання запобіжних заходів.

• Для заміни деталей апарата використовуйте тільки ідентичні запчастини. Застосування
будь-яких інших запчастин може створити небезпеку і призвести до пошкодження апарата.
ПОЗНАЧЕННЯ

НАЗВА
Небезпека

ПРИЗНАЧЕННЯ/ ПОЯСНЕННЯ
Вказує на можливу небезпеку отримання травми

В

Вольти

Електрична напруга

А

Ампери

Сила електричного струму

Гц

Герци

Частота (циклів на секунду)

Вт

Вати

Потужність

хв

Хвилини

~

Змінний струм

Час
Тип струму
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ПОЗНАЧЕННЯ

НАЗВА

ПРИЗНАЧЕННЯ/ ПОЯСНЕННЯ

…/хв

На хвилину

Кількість обертань, ударів, колова швидкість, обертів тощо
на хвилину

Небезпека вологи Не використовуйте під дощем та у вологих місцях
Посилання
на інструкцію
з експлуатації

Перш ніж розпочати роботу з мийкою, уважно прочитайте
цю інструкцію з експлуатації, щоб зменшити ризик
отримання травми

Захист очей

Під час експлуатації цього апарата завжди носіть захисні
окуляри і в разі потреби захисну маску

Щоб зменшити ризик пошкодження струменем, ніколи не
спрямовуйте струмінь на людей, тварин і не підставляйРизик пошкодженте ніяку частину тіла під струмінь. Шланги і фітинги, що
ня струменем
протікають, також можуть призвести до травмування струменем. Не тримайтеся за шланги і фітинги
Відкидання

Щоб зменшити ризик отримання травми у разі відкидання,
міцно тримайте штангу обома руками під час роботи мийки

Ураження
електричним
струмом

Недотримання правил використання апарата в сухих умовах та правил безпеки може призвести до ураження електрострумом

Ризик вибуху

Паливо і його пари вибухонебезпечні, вони можуть спричинити серйозні опіки і навіть смерть

Небезпека отримання травми

Увага! Ніколи не спрямовуйте пістолет на людей,
тварин і корпус апарата, джерело електроживлення
та електроприлади

Не підключайте
до системи подачі Пристрій не призначений для підключення до водопроводу
питної води без з питною водою без зворотного клапана
зворотного клапана
Не піднімати

Використовуйте насадку для чищення тільки на рівній
горизонтальній поверхні. При роботі з мийкою під тиском
не відривайте насадку для чищення від поверхні,
що очищається
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РІВНІ РИЗИКУ
Ці сигнальні слова і їхні значення призначені для зазначення рівня ризику, пов’язаного з цим апаратом.
ПОЗНАЧЕННЯ

СИГНАЛЬНЕ СЛОВО

ЗНАЧЕННЯ

НЕБЕЗПЕКА!

Вказує на небезпеку, яка загрожує та може призвести
до серйозних травм або навіть смерті, якщо не вжити
відповідних заходів

УВАГА!

Вказує на можливу небезпеку, яка може призвести
до серйозних травм або навіть смерті, якщо не вжити
відповідних заходів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Вказує на можливу небезпеку, яка може призвести
до травм малої чи середньої тяжкості, якщо не вжити
відповідних заходів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

(Без позначення небезпеки). Вказує на ситуацію, яка
може призвести до матеріального збитку

ОБСЛУГОВУВАННЯ
До технічного обслуговування апарата, що має
на увазі дуже обережне поводження з ним і наявність спеціальних знань, допускаються тільки
кваліфіковані фахівці. Якщо необхідно відремонтувати пристрій, рекомендується звертатися до
АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ. Під
час обслуговування апарата використовуйте тільки ідентичні запчастини.

ПОДОВЖУВАЛЬНІ ШНУРИ (мал. 1)
Поперечний переріз будь-якого використовуваного подовжувального шнура має бути пропорційним
його довжині, тобто чим довший шнур, тим більший поперечний переріз. Використовувані шнури
повинні мати рівень захисту IPX5.
Використовуйте наведену таблицю, щоб визначити мінімальний розмір проводу, необхідний для
подовжувального шнура.

УВАГА!
Щоб уникнути серйозних травм, не намагайтеся користуватися цим апаратом доти, поки ви не прочитаєте
і не засвоїте інструкцію з експлуатації. Якщо вам незрозумілі попередження і правила в інструкції, не користуйтеся цим пристроєм. Зв’яжіться зі службою підтримки Greenworks Tools для отримання консультації.

УВАГА!
Під час експлуатації будь-якого електроінструменту
існує небезпека потрапляння в очі сторонніх предметів, що загрожує серйозним пошкодженням органів
зору. Під час експлуатації електроприладу завжди носіть захисні окуляри з бічним захистом і в разі потреби захисну маску.

Мотор

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ПРАВИЛА!

Напруга

Подовжувальний
шнур довжиною
до 25 м

Подовжувальний
шнур довжиною
до 50 м

230 В

Переріз 3×1,5 мм²

Переріз 3×2,5 мм²

УВАГА!
У робочій зоні тримайте подовжувальний шнур чистим. Розташовуйте шнур так, щоб він не чіплявся за
громіздкі речі, інструменти та інші перешкоди під час
роботи з електроінструментом. Недотримання цього
правила може призвести до серйозних травм.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
ЕЛЕКТРИЧНЕ З’ЄДНАННЯ
Цей апарат оснащений прецизійним електричним
мотором. Він має бути підключеним до джерела
змінного струму 230 В, 50 Гц (звичайний побутовий струм). Не підключайте цей апарат до джерела постійного струму. Значне падіння напруги
може спричинити втрату потужності і перегрів мотора. Якщо апарат не працює після підключення
до розетки, перевірте наявність струму в мережі.

УВАГА!
Перевіряйте подовжувальні шнури перед кожним використанням. Якщо шнур пошкоджений, негайно замініть його. Ніколи не використовуйте апарат із пошкодженим шнуром, бо торкання пошкодженої зони може
призвести до ураження електрострумом і серйозних
травм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

GPWG7

GPWG8

230/50

230/50

Номінальний тиск, МПа

13

14

Допустимий тиск, МПа

15

16

2500

2800

Номінальна витрата води, л/хв

7,3

7,8

Максимальна витрата води, л/хв

8,3

8,3

Максимальний тиск води на вході, МПа

0,7

0,7

Максимальна температура води на вході, °С

60

60

LpA=87, KpA=3

LpA=87, KpA=3

LwA=97

LwA=97

IPX5

IPX5

3,3, K=1,5

3,3, K=1,5

Номінальна напруга/частота струму, В/Гц

Номінальна потужність, Вт

Рівень звукового тиску, дБ (А)
Рівень звукової потужності, дБ (А)
Рівень захисту
Рівень вібрації, м/с²

ОПИС
ОПИС ДЕТАЛЕЙ МИЙКИ (мал. 2)
Безпечне використання апарата потребує розуміння інформації про нього, зазначеної в цій інструкції з
експлуатації, а також знання виконуваного завдання.
Кнопка запуску
Бобина для шланга високого тиску

Верхня ручка

Пістолет і насадка в зборі

Вимикач
Шнур живлення

Колесо
Резервуар для мийного засобу

Перед використанням цієї мийки ознайомтеся з усіма робочими функціями та правилами безпеки.
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ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГА ВИСОКОГО ТИСКУ
Зручна котушка для шланга використовується для
зберігання шланга високого тиску, коли мийка не
використовується.

• Якщо якісь частини пошкоджені або відсутні,
звертайтеся в службу підтримки Greenworks Tools.
УВАГА!
Якщо якісь частини пошкоджені або відсутні, не вмикайте апарат доти, поки ці частини не будуть замінені.
Використання пристрою з пошкодженими або відсутніми частинами може призвести до серйозних травм.

МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ ШНУРА ЖИВЛЕННЯ
Шнур живлення можна обернути навколо гачків
при зберіганні.

УВАГА!
Не намагайтеся переробити цей апарат чи виготовити
приладдя, не рекомендовані до застосування з ним.
Будь-які подібні переробки або зміни класифікуються
як неправильна експлуатація і можуть призвести до
виникнення небезпечної ситуації, яка може спричинити серйозну травму.

БАЧОК ДЛЯ МИЙНОГО ЗАСОБУ
Зніміть кришку з бачка для мийного засобу, щоб
влити речовину в мийку високого тиску.

УВАГА!

СПУСКОВИЙ ВАЖІЛЬ
Натисніть на спусковий важіль, щоб надходив
струмінь води високого тиску.

Не підключайте апарат до джерела електроживлення,
поки складання не завершене. Недотримання цього
правила може призвести до серйозних травм.

ЗАСУВКА СПУСКОВОГО ВАЖЕЛЯ
Засувка спускового важеля захищає від його необережного натискання.

ПОВОДЖЕННЯ З РУЧКОЮ (мал. 3)
• Натисніть і утримуйте кнопку збоку верхньої
ручки (1), коли вона вставляється в раму (2).

ВИМИКАЧ
Вимикач для ввімкнення і вимкнення мийки високого тиску.
КУРКОВИЙ ВИМИКАЧ І РОЗПИЛЮВАЧ
Курковий вимикач і розпилювач дають змогу керувати тиском при натисканні куркового вимикача
для ввімкнення насоса розпилення води з використанням насадки з потрібним соплом.
СКЛАДАННЯ
ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗПИЛЮВАЧА (мал. 4)
• Вставте кінець розпилювальної насадки в ручку з кнопкою запуску та поверніть за годинниковою стрілкою, щоб закріпити.

РОЗПАКУВАННЯ
Цей апарат потребує складання.
• Акуратно розкрийте коробку, потім витягніть
апарат і приладдя до нього.

• Потягніть за розпилювальну насадку, щоб переконатися в тому, що вона надійно закріплена.

УВАГА!
Новий апарат пересилається в частково складеному
вигляді, як описано нижче.

У разі виникнення запитань звертайтеся в службу
підтримки Greenworks Tools. Використання неправильно складеного апарата може призвести до
серйозних травм.
• Уважно розгляньте апарат, щоб переконатися,
що немає поломок або пошкоджень.
• Не викидайте упаковку до завершення гарантійного терміну.

8

ПРИЄДНАННЯ ШЛАНГА ВИСОКОГО ТИСКУ
ДО РУЧКИ КУРКОВОГО ВИМИКАЧА (мал. 5)
• Поєднайте шланг високого тиску з ручкою куркового вимикача і встановіть на місце (мал. 5.1).

ПІДКЛЮЧЕННЯ МИЙКИ ДО ДЖЕРЕЛА
ВОДОПОСТАЧАННЯ (мал. 6)
• Розгорніть садовий шланг.
ПРИМІТКА

• Встановивши шланг на місце, зафіксуйте його,
повернувши фіксатор шланга за годинниковою
стрілкою до повного затягування (мал. 5.2).

Довжина вільного шланга між патрубком прийому води
і краном має бути не менше 3 м.

• Коли кришка садового шланга повністю знята,
прикріпіть один кінець садового шланга до з’єднувального патрубка. Затягніть руками. Вода, що тече
через зворотний клапан, непридатна для пиття.

Садовий
шланг
Впуск води

ПРИЄДНАННЯ САДОВОГО ШЛАНГА ДО МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ
Джерелом води має бути водопровідна мережа.
Ніколи не використовуйте гарячу воду або воду зі
ставків, озер тощо.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перш ніж приєднати садовий шланг, виконайте
перераховані нижче дії.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Мийка високого тиску може використовуватися
для таких цілей:

• Промийте шланг водою протягом 2 хвилин,
щоб очистити його.

• очищення майданчиків, двориків з цементною
підлогою і стін від бруду та цвілі;

•

• миття машин, човнів, мотоциклів, вуличних меблів і установок для барбекю.

Перевірте вхідний фільтр води.

• Якщо фільтр пошкоджений, не використовуйте
апарат доти, поки фільтр не буде замінений.

Для створення високого тиску пересуньте назад
корпус сопла, не використовуйте мило під час застосування високого тиску (мал. 7.1).

• Якщо фільтр забруднений, прочистіть його,
перш ніж підключати садовий шланг до апарата.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
При підключенні апарата до водопроводу (не до системи подачі питної води) обов’язково дотримуйтеся правил місцевої адміністрації або водопостачальної компанії. Щоб не допустити потрапляння забруднюючих
речовин у систему водопостачання, забороняється безпосередньо підключати апарат до системи подачі питної води. Для підключення апарата до системи подачі
питної води необхідно використовувати вбудовані або
приєднані пристрої, які не допускають зворотної течії.
Встановлення таких пристроїв має прийматися органами контролю з боку місцевої адміністрації або водопостачальної компанії та виконуватися технічними
фахівцями. Пристрої, що не допускають зворотної
течії, мають відповідати необхідним категоріям рідин
і задовольняти вимоги щодо недопущення зворотної
течії відповідно до EN 60335-2-79/A2: 2007.

7.1
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Поверніть сопло, щоб відрегулювати форму струменя (мал. 7.1.1).

Для створення низького тиску пересуньте корпус
сопла, щоб застосовувати мило (мал. 7.2).

7.2
ДОДАВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МИЙНОГО
ЗАСОБУ (мал. 7.3)
Використовуйте тільки ті мийні засоби, які призначені для мийок високого тиску. Побутові мийні
засоби, кислоти, луги, відбілювачі, розчинники, займисті речовини або промислові розчини можуть
пошкодити насос. Багато мийних засобів потребують попереднього змішування перед використанням. Підготуйте мийний розчин, дотримуючись інструкцій на упаковці мийного концентрату.

Додавання:
• Встановіть пристрій у вертикальному положенні на рівній поверхні.
•

Зніміть кришку резервуара для мийного засобу.

•

Залийте мийний засіб у резервуар.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Використовуйте тільки рекомендовані з пристроями
високого тиску засоби для чищення. Не використовуйте
відбілювачі та засоби для чищення з умістом хлору чи
кислот.

ПРИМІТКА
Якщо необхідно, використовуйте лійку, щоб запобігти
розливанню мийного засобу за межі бачка. Якщо будьяка кількість мийного засобу пролилася в процесі наповнення, то перш ніж продовжити роботу, впевніться,
що пристрій чистий і сухий.

•

Перевстановіть кришку.

ЗАПУСК І ЗУПИНКА МИЙКИ (мал. 8)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не запускайте насос, якщо джерело води від’єднано і
вимкнено.

•

Підключіть садовий шланг.

• Увімкніть надходження води, потім натисніть
спусковий важіль, щоб скинути тиск повітря. Після
того як потік води став безперервним, відпустіть
спусковий важіль.

7.3

ПРИМІТКА

НАНЕСЕННЯ МИЙНОГО ЗАСОБУ
Мийний засіб наноситься при низькому тиску у
великій кількості для максимальної ефективності.
Під час роботи з цим пристроєм мийний засіб не
можна наносити під високим тиском.
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Якщо пристрій для миття під тиском починає вібрувати, а струмінь води подається переривчасто, вимкніть
пристрій і випустіть повітря з системи. Садовий шланг
має бути надійно приєднаний і не мати петель, які можуть перешкоджати проходженню повітря в системі та
спричиняти вібрацію. Ця процедура може зайняти приблизно 2 хвилини і більше.

ЗАГАЛЬНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Не використовуйте розчинники при чищенні пластикових частин. Більшість пластмас схильна до
пошкодження при взаємодії з різними видами комерційних розчинників. Використовуйте чисту тканину для видалення бруду, пилу, оливи, жиру тощо.

Вимикач

УВАГА!
Ніколи не допускайте того, щоб гальмівна рідина, бензин, продукти на нафтовій основі, мастильні оливи тощо
вступали в контакт із пластиковими частинами апарата.
Хімікати можуть пошкодити, послабити або зруйнувати
пластмасу, що може спричинити серйозну травму. Дозволяється замінювати і ремонтувати тільки ті деталі, які
вказані в списку запчастин, дозволених до самостійної
заміни. Всі інші частини установки мають замінюватися
тільки в авторизованому сервісному центрі.

• Переконайтеся, що вимикач в положенні
«OFF» («ВИМК.»), і підключіть мийку до джерела
електроживлення.
• Натисніть кнопку «УВІМК.» (I) на вимикачі, щоб
запустити двигун.
• Щоб вимкнути двигун, відпустіть кнопку запуску
і натисніть кнопку «ВИМК.» (O) на вимикачі.
ПРИМІТКА
Пристрій миття під тиском може бути увімкнений, а
система перебувати під тиском, навіть якщо не чутна
робота насоса та/або двигуна. Будьте уважні під час
перебування поруч із пристроєм.

ЗАМІНА ШНУРА ЖИВЛЕННЯ
Якщо виникла необхідність заміни шнура живлення, з метою безпеки це має бути зроблено тільки в
авторизованому сервісному центрі.
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СОПЕЛ (мал. 9)
Надлишковий тиск насоса (відчувається як пульсація при натисканні спускового важеля) може бути
результатом засмічення або забруднення сопла.

УВАГА!
Надійно утримуйте курковий вимикач обома руками.
Ручка з курковим вимикачем може смикнутися при
натисканні куркового вимикача через протидіючу силу.
Недотримання цієї вказівки може призвести до втрати
контролю і нанести травму вам або оточуючим.

•

• Вимкніть мийку і відключіть подачу води. Натисніть на спусковий важіль, щоб скинути тиск води.
•

ЗБЕРІГАННЯ МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ
Зберігайте мийку в сухому, закритому, приміщенні,
що не промерзає, в якому погодні умови не зможуть пошкодити апарат. Завжди зливайте воду з
пістолета, шлангів і насоса.
ПРИМІТКА
Щоб запобігти пошкодженню насоса при зберіганні в
холодну пору року, рекомендується використовувати
спеціальне захисне покриття.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Відключіть мийку високого тиску від мережі.

Зніміть насадку зі штанги.
ПРИМІТКА
Ніколи не спрямовуйте штангу собі в обличчя.

• За допомогою випрямленої канцелярської
скріпки або спеціального інструмента для чищення сопел видаліть усі сторонні речовини, що спричинили засмічення.
• За допомогою садового шланга промийте сопло від усіх залишків сміття.
•

Знову надіньте сопло на штангу.

•

Увімкніть подачу води.

УВАГА!
При обслуговуванні апарата використовуйте тільки
ідентичні запчастини. Використання будь-яких інших
запчастин може створити небезпеку і призвести до
пошкодження пристрою.

УВАГА!
Перед проведенням огляду, очищення чи обслуговування апарата відключіть двигун і дочекайтеся зупинки
всіх рухомих деталей, а також вийміть шнур живлення
з розетки. Недотримання цих правил може призвести
до серйозних травм або матеріальних збитків.
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ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
НЕСПРАВНІСТЬ

МОЖЛИВА ПРИЧИНА

УСУНЕННЯ

Вимикач у положенні «Вимк.» (О)

Встановіть вимикач у положення «Увімк.»
(І). Натисніть курковий вимикач

Кабель живлення не підключений
Підключіть кабель живлення до мережі
до електромережі
Двигун не
запускається

Подовжувальний кабель
несправний

Перевірте роботу пристрою без
подовжувального кабелю

У розетці живлення недостатня
напруга

Перевірте роботу від іншої розетки

Спрацював автоматичний
вимикач тиску води

Дочекайтеся охолодження та запустіть
пристрій знову

При ввімкненому живленні натисніть
Вимикач у положенні «Увімк.», але
курковий вимикач пристрою,
курковий вимикач не натиснутий
який активує автоматичний вимикач
Замалий діаметр садового
шланга

Використовуйте 1-дюймовий (25 мм)
чи 5/8-дюймовий (16 мм) садовий шланг

Недостатній напір води

Перевірте садовий шланг щодо відсутності
петель, протікання та засмічення

Немає високого тиску Недостатня подача води

Нерівномірний
вихідний тиск

Повністю відкрийте кран подачі води

Засмічений фільтр на вході
подачі води

Зніміть фільтр і промийте його в теплій воді

Сопло насадки встановлено
в положення низького тиску

Встановіть сопло насадки в положення
високого тиску

Недостатня подача води

Повністю увімкніть воду. Перевірте
садовий шланг щодо відсутності петель,
протікань і засмічення

Насос усмоктує повітря

Перевірте шланги та арматуру на
герметичність. Вимкніть пристрій і прочистіть
насос, натискаючи курковий вимикач до
появи рівного струменя води з насадки

Засмічений фільтр на вході
подачі води

Зніміть фільтр і промийте його в теплій воді

Вихідне сопло засмічене

Продуйте сопло чи видаліть бруд
за допомогою тонкої голки

Вапнування розпилювача,
шланга чи насадки

Пропустіть очищений оцет через
резервуар для мийних засобів

Можливо, не установлений
селекторний перемикач і
Правильно оберіть резервуар (А чи В)
неправильно обраний резервуар

Мийний засіб не
подається

Ємність з мийним засобом
чи всмоктувальна трубка не
встановлені належним чином

Перевірте з’єднання

Надто густий мийний засіб

Розбавте мийний засіб

Засмічений фільтр у трубці
всмоктування мийного засобу

Пропустіть теплу воду через фільтр для
усунення засмічення

Пошкоджена чи засмічена трубка Усуньте засмічення або замініть трубку
всмоктування мийного засобу
усмоктування мийного засобу
Сопло насадки встановлено в
положення високого тиску

Встановіть сопло насадки в положення
низького тиску

Вихідне сопло засмічене

Продуйте сопло чи видаліть бруд
за допомогою тонкої голки

НЕСПРАВНІСТЬ
З’єднання садового
шланга протікає
Протікання
розпилювача,
подовжувача або
насадки

Насос надто шумить

Протікання води
з насоса (допустимо
до 10 крапель
на хвилину)
Протікає олива

МОЖЛИВА ПРИЧИНА
Арматура ослабла

Затягніть арматуру

Немає гумової прокладки або
вона зношена

Встановіть нову прокладку

Встановлено браковане чи
Зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію
пластикове ущільнювальне кільце

Насос усмоктує повітря

Перевірте шланги та арматуру на
герметичність. Вимкніть пристрій і прочистіть
насос, натискаючи курковий вимикач до
появи рівного струменя води з насадки

Фільтр подачі води засмічений

Зніміть фільтр і промийте його в теплій воді

Арматура ослабла

Перевірте надійність затягування
арматури

Гідравлічні ущільнення
пошкоджені або зношені

Зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію

Сальники пошкоджені
або зношені

Зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію

Напруга живлення нижче
допустимої

В цей контур має подаватися тільки вода
під тиском

В системі є залишковий тиск

Вимкніть пристрій, натисніть курковий
вимикач для скидання тиску в
розпилювачі, потім увімкніть пристрій

Спад напруги через
Двигун гудить, але не
використання подовжувального
працює
кабелю

Немає води

УСУНЕННЯ

Відключіть усі подовжувальні кабелі
та підключіть пристрій безпосередньо
до розетки живлення

Мийка тривалий час не
використовувалася

Зателефонуйте на безкоштовну гарячу
лінію

Залишкове тертя компонентів.
Пристрій може гудіти

Вимкніть подачу води і увімкніть живлення
на 2—3 секунди, повторіть операцію пару
разів або до запуску двигуна

Вузол швидкого підключення
встановлений навпаки

Перевірте встановлення перехідника на
впуску (G2) води в пристрій і встановлення
швидкознімного рознімача (G1) на садовому шлангу

Подачу води відключено

Увімкніть подачу води

Петля на садовому шлангу

Усуньте петлю на садовому шлангу

УТИЛІЗАЦІЯ
Цей значок сигналізує про те, що продукт не може бути утилізований разом із іншими побутовими відходами на всій території Європейського Союзу. Щоб запобігти нанесенню можливої
шкоди навколишньому середовищу або здоров’ю людей внаслідок безконтрольної утилізації
сміття, продукт має бути відповідним чином перероблений, щоб забезпечити екологічно чисте повторне використання матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій,
скористайтеся, будь ласка, системами повернення та збирання відходів або зв’яжіться з організацією,
в якій був придбаний цей апарат. Вони можуть забрати його для подальшої екологічно безпечної переробки.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН
Термін гарантійного обслуговування на інструменти ТМ GREENWORKS становить:
- Термін гарантійного обслуговування на інструменти Greenworks Tools становить 3 роки (36
місяців) для фізичних осіб, які використовують
придбані вироби для особистих (не комерційних)
потреб.
- Термін гарантійного обслуговування на акумуляторні батареї Greenworks Tools становить
2 роки (24 місяці) для фізичних осіб, які використовують придбані вироби для особистих (не
комерційних) потреб.
- Для організацій і фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність з використанням інструментів та акумуляторних батарей
Greenworks, гарантійний термін становить 1 рік
(12 місяців).
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, протягом якого пристрій не використовувався споживачем. Гарантійні зобов’язання не
підлягають передачі третім особам.
ОБМЕЖЕННЯ
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:
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;
2. Механічні пошкодження, викликані порушенням правил експлуатації або зберігання, обумовлених в Інструкції з експлуатації;
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);
5. Пошкодження, які виникли внаслідок переван-

таження 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;
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;
9. Інструменти, що пройшли обслуговування або
ремонт поза авторизованим сервісним центром
(АСЦ) GREENWORKS;
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.
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 https://gwt.in.ua
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
https://greenworkstools.eu і на україномовній версії сайту https://gwt.in.ua.
Офіційний сервісний партнер ТМ GREENWORKS
в Україні — ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ». Адреса: Україна, м. Харків, БЦ «Южний», пров. Сімферопольський, 6. Телефон: 0800-337-567.
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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
№ з/п

Організація

Місто

Адреса

Телефон

1

ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ»

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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