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LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. 

 
SIKKERHEDS REGLER 

 
ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. 
 
ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg for at maskinen ikke benyttes I nærheden af børn eller 
kæledyr. Højtryksrenseren må ikke anvendes af børn eller af ikke oplærte personer. 
 
ADVARSEL: Vær opmærksom på hvordan maskinen virker, vær opmærksom på hvordan strøm 
og vand afbrydes. 
 
ADVARSEL: Vær årvågen og opmærksom på hvad du foretager dig. 
 
ADVARSEL: Maskinen må ikke anvendes hvis du er træt eller under indflydelse af alkohol, 
medicin eller narkotiske midler. 
 
ADVARSEL: Maskinen må ikke anvendes nær andre personer. 
 
ADVARSEL: Lad være med at række for langt med maskinen. Stå ikke på ustabil grund, sørg for 
hele tiden at være I balance. 
 
ADVARSEL: Følg vejledningen vedrørende vedligeholdelse. 
 
ADVARSEL: Maskinen skal være tilsluttet en strømforsyningskilde med korrekt udført  
jordforbindelse. Sikre altid før at maskinen tilsluttes elektricitet, at ledningen er intakt, og at 
maskinen er i god stand. 
 
ADVARSEL: Kontakt en autoriseret elektriker for at kontrollere tilslutningen af 
jordforbindelsen, hvis der er tvivl. Forkert tilslutning af jordforbindelse kan være farlig.  
 
ADVARSEL: Brug kun 3-lednings forlængerledning med jord med bskyttelsesgrad IPX5. Brug 
kun en forlængerledning , der er dimensioneret til forholdene og er beregnet til udendørs brug og 
stik der er af en vandtæt konstruktion. Brug ikke beskadiget forlængerledninger. Kontroller altid 
ledningens stand før brug. Beskadigede forlængerledninger er farlige. Træk aldrig i ledningen for 
at få den ud ad kontakten. Hold ledningen væk fra varme og skarpe kanter. Afbryd altid 
forlængerledningen ved stikkontakten før maskinen adskilles fra forlængerledningen. 
 
ADVARSEL: Ledningen må kun udskiftes af fagmand, der må ikke ændres på længden . 
 
ADVARSEL: Maskinen må ikke benyttes i kraftig vind eller regn. Maskinen må ikke berøres af 
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våde hænder eller barfodet. Alle forbindelser skal holdes tørre og væk fra jorden. Hold maskinen 
tør. 
 
ADVARSEL: Det er nødvendigt at aktiverer aftrækkeren inden for et minut efter maskinen er 
tændt. Ellers vil vandets temperatur i maskinen stige til et punkt der vil ødelægge maskinens 
indre. 
ADVARSEL: Når maskinen kører, skal der holdes en konstant vandforsyning. Uden 
vandcirkulation vil maskinens pakninger blive ødelagt. 
 
ADVARSEL: Det er nødvendigt at åbne for strålerøret inden for et minut efter maskinen er 
startet. Ellers vil det cirkulerende vands temperatur inde i maskinen nå et kritisk punkt, som vil 
beskadige pakningerne inden i maskinen. 
 
ADVARSEL: Maskinen tåler ikke stærk kulde. 
 
ADVARSEL: Der må kun benyttes rent eller filtreret vand i maskinen. Anbring maskinen så tæt 
som muligt på vandforsyningskilden. 
 
ADVARSEL: Højtryksrensere kan være farlige hvis de ikke bruges efter forskrifterne. Strålen 
må ikke rettes mod levende væsner, elektronisk udstyr eller sig maskinen selv. 
 
ADVARSEL: Ret ikke strålen mod dig selv eller andre for at rengøre tøj eller fodtøj. 
 
ADVARSEL: Sluk for strømmen før der foretages vedligeholdelse. 
 
ADVARSEL: Brug kun originale reservedele. Benyt ikke maskinen inden ødelagte dele er 
udskiftet 
 
                                                                OVERSIGT 

 
Beskrivelse af delene 
 
1. Højtryksrenser 
2. Haveslange 
3. Vandhane 
4. Vandudtag 
5. Højtryksslange  
6. Vandindtag  
7. Pistol  
8. Stikkontakt 
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MONTERINGS INSTRUKTIONS 
 
Trin 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsæt pistolholderen i maskinen, som på figuren.  
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Montering af terrassevaskeren. 
 

Bemærk, for at undgå at beskadige terrassens overflade prøv altid at højtryksrense et lille hjørne, 
før du fortsætter. Dette gælder for øvrigt på alle overflader. 
 
 
 
   UDPAKNING 
 
Kontroller at højtryksrenseren ikke har taget skade under transporten og at der ikke mangler 
noget. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montering af hjulene. 
KORREKT BRUG AF HØJTRYKSRENSEREN 

Højtryksrenseren er ikke beregnet til professionelt brug. 
Det er absolut forbudt at anvende højtryksrenseren i potentielle eksplosive omgivelser eller områder. 
Arbejdstemperaturen må ligge inden for intervallet: +5 og + 40 grader C. 
Det er ikke tilladt at ændre på højtryksrenseren eller pistolen. 
Enheden må konstant tilføres koldt vand (mindst 3-4 l/min) 
En udtørring vil lave alvorlig skade på pakninger og ventiler. 
Det kolde vand der tilføres højtryksrenseren skal være rent og må ikke indeholde sandkorn eller 
kemikalier. 
Højtryksrenseren kan anvendes som vist på nedenstående tegninger: 
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Højtryksrenseren er en teknologisk avanceret multifunktionel maskine med stor driftssikkerhed. 
Den er beregnet til brug ved vask og rengøring af biler, cykler og andet udendørs udstyr, i haven, 
på fliser, i drivhus  osv.. 

 
Råd før start 

Automatisk ON/OFF: 
¨ 
Motoren på denne højtryksrenser kører konstant, hvis maskinen ikke er tilsluttet vand, og skal 
altid være tilsluttet vand, når afbryderen står på ON. 
Efter at have fulgt opstartsanvisningerne i denne manual, sættes højtryksrenseren på ON og 
pistolaftrækkeren aktiveres. Se den del af manualen med overskriften “Anvendelse” for 
yderligere detaljer. 
 
Tømning for luft: 
 
Det er vigtigt at pistolen er tømt for luft før anvendelse af højtryksrenseren. Tryk på aftrækkeren 
for at få alt luft der måtte være inde i enheden eller slangen ud. Fortsæt med at trykke indtil der 
kommer en jævn vandstrøm ud af strålerøret.  (Denne procedure kan tage op til 2 minutter). Se 
den del af manualen med overskriften “Anvendelse” for yderligere detaljer. 
 

ANVENDELSE 
! Maskinen må KUN tilsluttes den kolde vandhane. 
! Motoren på denne højtryksrenser kører konstant.  Derfor skal maskinen afbrydes når 

aftrækkeren ikke har været aktiveret i eet minut, ellers brænder motoren sammen. 
- Forbind din vandslange til indgangen på maskinen og tilslut strålepistolen til udløbsslangen. 
- Saml strålepistol og lanse. 
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- Kontroller at gaze-filteret ikke er stoppet. 
- Tilslut vandforsyningsslangen. 
- Kontroller at slangen ikke har knæk. 
- Åben for vandet og kontroller for lækager. 
- Tryk på aftrækkeren for at tømme maskine og slange for luft. 
- Tænd for strøm i væg og på maskinens kontakt. 
- Løsen aftrækkeren og anvend højtryksrenseren. 
 
Påfyldning og brug af rengøringsmiddel. 
Fyld beholderen med rengøringsmiddel med høj biologisk nedbrydelighed. 
 
 
 
 
 
Anbefalet fremgangsmåde ved korrekt rensning med højtryksrenseren. 
Opløs snavset ved at påføre rengøringsmiddel blandet med vand på den tørre overflade. 
På lodrette flader arbejder man nedefra og opefter. Lad rengøringsmidlet virke i 1 -2 minutter, 
men lad ikke overfladen tørre ud. Anvend derefter højtryksstrålen, idet dysen holdes i en afstand 
på mindst 30 cm fra overfladen, og arbejder nedefra og opefter. Lad ikke vandet løbe over 
overflader, der ikke er vasket. 

 
For at undgå beskadigelse af højtryksrenseren må vandstrålen ikke afbrydes i mere end 10 
minutter, når den er i drift.  
 

Efter anvendelse 
1. Sluk maskinen (Sæt kontakten i off position) 
2. Tag ledningen ud af vægen. 
3. Sluk for vandforsyningen. 
4. Tryk på aftrækkeren for at tage trykket af systemet. 
5. Tag vandtilførselsslangen af højtryksrenseren. 
6. Tør alle enhedens overflader med en ren tør klud. 
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7. Aktiver strålepistolens sikkerhedslås. 
VIGTIGT: Sluk ALTID maskinens motor FØR der slukkes for vandforsyningen. 
Der vil ske alvorlig skade på maskinen, hvis enheder kører uden vand. 
VIGTIGT: Afmonter ALDRIG højtryksslangen fra maskinen mens der er tryk på 
maskinen. For at tage trykket af enheden: sluk motoren, slå vandforsyningen fra og tryk 
på aftrækkeren nogle gange. 
 

  REGULERBAR RENGØRINGSLANSE 
Den elektriske motor er udstyret med en termosikring. Denne får motoren til at stoppe, 
hvis den overhedes. Vent 5 -10 min før, der startes igen. Hvis motoren igen slår fra, 
kontakt da leverandøren af højtryksrenseren. 
 

REGULERBAR RENGØRINGSLANSE 
Tænd højtryksrenseren. Reguler strålen på rengøringslansen til det ønskede fra enten en samlet 
stråle (fig 1) til en vifte (fig 2). 
 

 
 
 
 

                  Fig 1           Fig 2                      Fig 3    

VANDINDTAGET 
 
ADVARSEL Afbryd for den elektriske strømforsyning inden der udføres vedligeholdelse på 

højtryksrenseren.  
Filteret ved vandindtaget på maskinen skal kontrolleres og renses regelmæssigt for at tilsikre 
pumpen en uhindret tilgang af vandforsyningen (fig 3). Højtryksrenseren er udstyret med et 
lukket smøringssystem, der betyder, at det ikke er nødvendigt at smøre med yderligere olie. 

 
FLYTTE- OG OPBEVARINGSINSTRUKTION 

Højtryksrenseren er udstyret med hjul, så den er let at flytte omkring. 
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Højtryksrenseren skal opbevares indendørs. Hvis du skal opbevare højtryksrenseren i omgivelser, 

hvor der er fare for frost eller hvis du sikke skal anvende den i mere end 3 måneder, foreslår vi at 
du påfylder antifrost-væske (af samme type som til en bil) inden du sætter den væk. 
Vær opmærksom på at når du igen starter renseren op kan små lækager forekomme. Disse 
lækager vil forsvinde efter nogle timers brug. 

Efter længere opbevaring uden brug, kan der dannes kalkaflejringer inden i maskinen, der gør det 
svært at starte den igen. I et sådan tilfælde anbefales det at slå strømforsyningen fra og roter 
motoren manuelt nogle gange inden maskinen startes op. 

Pas på ikke at beskadige det elektriske kabel. Hvis det bliver beskadiget, skal det da udskiftes 
med et identisk kabel. Kun autoriseret personel må udskifte kablet. 

TEKNISKE DATA 
 

HØJTRYKSRENSER 110 bar Art nr 75001020 

Arbejdstryk 110 bar 

Vandgennemstrømning 5.7 l/min 

Max. Tryk vandforsyning 7.5 l/m 

Motoreffekt 1850W 

Strømforsyning/frekvens 230V/50Hz 

Motor omdrejninger 2.800 rpm 

 Maks. vand temperatur 50 � 

Støjniveau  Lwa / lpa 99 dB / 81 dB 

 Vægt 7.5  kg 

Dimensioner 43 x 28.5 x 51.5 cm 
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ELECTRISK DIAGRAM 
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FEJLFINDING 

 
FEJL MULIG GRUND UDBEDRING 

Maskinen 
starter ikke, 
når der 
trykkes på 
startknappen 

Stikket er ikke sat ordentligt i 
væggen eller kontakten er i stykker. 
 
Den elektriske spænding er lavere 
end minimumskravet. 
 
Pumpen sidder fast. 
 
Termosikringen er slået til. 

Kontroller stik, stikkontakt og 
sikringer. 
 
Kontroller at der er tilstrækkelig 
spænding. 
 
Se under: Længere Opbevaring. 
 
Sluk maskinen og lad den køle nogle 
minutter. 
 
Lad strålerøret stå åben. 

Vandet 
kommer i stød 

Pumpen er ikke tømt for luft. 
 
Ventilerne er beskidte eller slidte. 

Kontroller at slanger og forbindelser 
er lufttætte. 
Aflever maskinen til service. 

Maskinen er 
utæt for vand. 

Maskinen er utæt for vand. Aflever maskinen til service. 

Motoren 
stopper 
pludseligt. 

Termosikringen er slået til på grund 
af overhedning. 

Kontroller at der er tilstrækkelig 
spænding. 
Sluk maskinen og lad den køle nogle 
minutter. 
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Pumpen giver 
ikke det 
nødvendige 
tryk. 

Filteret ved vandindløbet er stoppet. 
 
Der er luft i systemet. 
 
Der er skidt i pumpen. 
 
Ventiler sidder fast. 
 
Afgangsventilen er stoppet 
 
 
Lanse eller dyse er slidt. 

Rens filteret. 
Kontroller at slanger og forbindelser 
er lufttætte. 
 
Kontroller at tilgangsslangen ikke er 
utæt. 
Rens eller udskift ventiler. 
 
Løsen og skru reguleringsskrue i igen. 
 
Check og skift 

BEMÆRK, hvis ledningen er beskadiget må den, af sikkerhedsmæssige 
grunde kun udskiftes af leverandøren. 
 
EU-OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING: 
 
Den underskrevne QUINE APS bekræfter, at produktet som er defineret i denne vejledning, er i 
overensstemmelse med følgende direktiver: 
 
98/37/EEC Maskindirektivet 
72/23/EEC Lavspændingsdirektivet 
89/336/EEC EMC direktivet 
93/68/EEC CE mærkningsdirektivet 
 
Med venlig hilsen 
 
QUINE ApS, 
Middelfartvej 3 
9220  Aalborg Øst 
 
”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der 
kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.  
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og 
elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elek- 
tronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal 
indsamles særskilt.  
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre 
indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal 
indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.” 
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Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller 
elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale 
indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med 
bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for 
genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 
 
 
 
 
 
 
 


