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Bäste kund,
tack så mycket för att du valde en 
kvalitetsprodukt från STIHL.
Denna produkt har tillverkats med 
moderna tillverkningsmetoder och 
omfattande kvalitetssäkringsåtgärder. 
Vi försöker göra allt för att du ska bli nöjd 
med produkten och kunna arbeta med 
den utan problem.
Kontakta din återförsäljare eller vår 
generalagent om du har frågor som 
gäller din produkt.
Med vänliga hälsningar

Hans Peter Stihl
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Symboler

Alla symboler, som finns på maskinen är 
förklarade i denna skötselanvisning.

Markering av textavsnitt

Varning för olycksrisk och skaderisk för 
personer samt varning för allvarliga 
materiella skador.

Varning för skador på maskinen eller 
enstaka komponenter.

Teknisk vidareutveckling

STIHL arbetar ständigt med 
vidareutveckling av samtliga maskiner; 
vi måste därför förbehålla oss rätten till 
ändringar av leveransomfattningen när 
det gäller form, teknik och utrustning.
Det innebär att inga anspråk kan ställas 
utifrån information och bilder i den här 
bruksanvisningen.

– Minderåriga får inte arbeta med 
högtryckstvätten – undantaget de 
som fyllt 16 år och som utbildas 
under uppsikt.

– Håll barn under uppsikt och se till att 
de inte leker med maskinen.

– Maskinen får endast överlämnas 
eller lånas ut till personer som är 
förtrogna med modellen och dess 
hantering. Skötselanvisningen ska 
alltid följa med.

– Använd inte maskinen när personer 
utan skyddskläder befinner sig i 
arbetsområdet.

– Inför alla slags arbeten på 
maskinen, t.ex. rengöring, 
underhåll, byte av reservdelar – dra 
ut stickkontakten!

Följ gällande säkerhetsföreskrifter, t. ex. 
från Arbetsmiljöverket.
När maskinen inte används ska den 
förvaras så att ingen kan skadas. Se till 
att ingen obehörig kan använda 
maskinen. Dra ut stickkontakten.
Personer som på grund av sin fysiska, 
sensoriska eller mentala förmåga inte 
kan hantera maskinen på ett säkert sätt 
får endast arbeta med maskinen under 
uppsikt av eller enligt anvisningar från 
en ansvarig person.
Användaren ansvarar för olyckor och 
risker som uppträder gentemot andra 
personer eller deras egendom.
Om du använder maskinen för första 
gången: Låt försäljaren eller annan 
sakkunnig förklara hur man arbetar 
säkert med den.
I vissa länder kan användning av 
bullrande maskiner vara begränsad 
enligt lokala föreskrifter. Följ 
föreskrifterna som gäller i landet.
Olämpliga förlängningssladdar kan vara 
farliga. Vid utomhusbruk får endast 
godkända och korrekt märkta 
förlängningssladdar med tillräcklig 
kabelarea användas.
Ta aldrig i stickkontakter, anslutnings- 
och förlängningssladdar eller 
kontaktanslutningar med våta händer.
Kontrollera alltid att högtryckstvätten är i 
föreskriftsenligt skick innan arbetet 
påbörjas. Kontrollera i synnerhet 
anslutningskabeln, stickkontakten, 
högtrycksslangen, spolanordningen och 
säkerhetsanordningarna.
Arbeta aldrig med en skadad 
högtrycksslang – byt genast.

Om denna bruksanvisning Säkerhetsanvisningar och 
arbetsteknik

Det höga vattentrycket 
och strömanslutningen är 
särskilt farliga.

Läs noga igenom hela 
skötselanvisningen före 
första 
användningstillfället och 
spara den på en säker 
plats för senare bruk. Om 
anvisningarna i 
skötselanvisningen inte 
följs kan det medföra 
livsfara.

Varning!
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Använd inte maskinen om inte alla 
komponenter är i gott skick.
Högtrycksslangen får inte köras över, 
utsättas för dragpåkänning, böjas eller 
vridas.
Flytta inte maskinen genom att dra i 
högtrycksslangen eller 
anslutningskabeln.
Högtrycksslangen måste vara godkänd 
för maskinens arbetstryck.
Tillåtet arbetstryck, högsta tillåtna 
temperatur samt slangens 
tillverkningsdatum anges på 
högtrycksslangens yttermantel. På 
armaturerna anges tillåtet tryck och 
tillverkningsdatum.

Tillbehör och reservdelar

– Högtrycksslangar, armaturer och 
anslutningar är viktiga för 
maskinens säkerhet. Använd 
endast högtrycksslangar, 
armaturer, anslutningar och andra 
tillbehör som har godkänts av 
STIHL för denna maskin eller 
tekniskt likvärdiga delar. Rådgör 
med återförsäljaren vid frågor om 
detta. Använd endast tillbehör av 
hög kvalitet. Annars finns det risk för 
olyckor och skador på maskinen.

– Vi rekommenderar att man 
använder originaldelar och tillbehör 
från STIHL. De är optimalt 
anpassade till produkten och 
användarens krav.

Gör inga ändringar på maskinen – det 
kan äventyra säkerheten. STIHL 
ansvarar inte för några person- eller 
materialskador som uppkommer vid 
användning av icke godkänd 
extrautrustning.

Användarens hälsa

Den som arbetar med maskinen måste 
vara utvilad, frisk och i god kondition. 
Den som inte får anstränga sig av 
hälsoskäl ska rådfråga sin läkare före 
arbete med maskinen.
Arbeta aldrig med maskinen efter intag 
av alkohol, läkemedel eller droger som 
påverkar reaktionsförmågan.

Användningsområden

Högtryckstvätten är avsedd för 
rengöring av fordon, maskiner, tankar, 
fasader och kreatursstallar samt för 
damm- och gnistfri rostborttagning.

Det är inte tillåtet att använda maskinen 
för andra ändamål, eftersom det kan 
leda till olyckor eller skador på 
maskinen. 

Kläder och utrustning

Använd skor med halksäker sula.

Transport av maskinen

För säker transport i och på fordon ska 
maskinen spännas fast med band så att 
den inte kan glida eller välta.
När maskin och tillbehör transporteras 
vid temperaturer runt eller under 0 °C 
(32 °F) rekommenderar vi att 
frostskyddsmedel används. Se 
"Förvaring av maskinen".

Rengöringsmedel

– Olämpliga rengöringsmedel kan 
medföra hälsorisker samt skador på 
maskinen och föremålet som 
rengörs. Rådgör med 
återförsäljaren vid frågor om detta.

– Vi rekommenderar att man 
använder STIHL rengöringsmedel. 
Följ hanteringsanvisningarna.

– Rengöringsmedel kan innehålla 
hälsovådliga (giftiga, frätande, 
irriterande), brännbara och 
lättantändliga ämnen. Om 
rengöringsmedel kommer i kontakt 
med ögonen eller huden ska man 

Varning!

Maskinen är av hygie-
niska skäl inte lämpad för 
rengöring av ytor som 
kommer i kontakt med 
livsmedel.

Bär skyddsglasögon och 
skyddskläder. STIHL 
rekommenderar att 
arbetskläder används för 
att minska risken för ska-
dor vid oavsiktlig kontakt 
med högtrycksstrålen.

Varning!
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omedelbart spola rikligt och 
noggrant med rent vatten. Vid 
sväljning ska man genast kontakta 
läkare. Följ tillverkarens 
säkerhetsdatablad!

Följ alltid tillverkarens anvisningar för 
dosering av rengöringsmedel.

Före arbetets början

Maskinen får inte användas med 
förorenat vatten.
Vid risk för att förorenat vatten 
förekommer (t. ex. kvicksand) måste ett 
lämpligt vattenfilter användas.
Stäng av maskinen före tankningen.
Fyll endast på bränsletanken när 
maskinen är avslagen och 
värmeväxlaren är kall. Rök inte och håll 
avstånd till öppen eld.
Kontroll av högtryckstvätten

– Högtryckstvätten får endast 
användas i driftsäkert skick – 
olycksrisk!

– Strömbrytaren ska lätt kunna ställas 
på 0

– Strömbrytaren ska stå på 0
– Kontrollera att högtrycksslangen, 

spolanordningen och 
säkerhetsanordningarna inte är 
skadade

– Högtrycksslangen och 
spolanordningen ska vara i felfritt 
skick (rena, smidiga) samt vara 
korrekt monterade

– Handtagen ska vara rena och torra 
samt fria från olja och smuts för att 
användningen ska vara säker

– Kontrollera oljenivån
– gör inte några ändringar på 

manöver- och 
säkerhetsanordningarna

Elanslutning

Minska risken för elektrisk stöt:
– Maskinens spänning och frekvens 

(se typplåten) måste stämma med 
elnätets spänning och frekvens

– Kontrollera att anslutningskabel, 
stickkontakt och förlängningssladd 
inte är skadade. Skadade kablar, 
anslutningar och stickkontakter eller 
anslutningskablar som inte 
överensstämmer med föreskrifterna 
får inte användas

– Anslut endast maskinen till ett 
korrekt installerat eluttag

– Se till att isoleringen på anslutnings- 
och förlängningskabel samt 
stickkontakt och koppling är i felfritt 
skick

Dra anslutningskabeln och 
förlängningssladden på lämpligt sätt:
– Observera minsta tillåtna diameter 

för respektive kabel – se 
"Elanslutning av maskinen"

– Anslutningskabeln ska dras och 
märkas så att den inte kan skadas 
eller skada någon person – 
snubbelrisk!

– Förlängningssladdens kontakt och 
anslutning ska vara 
stänkvattenskyddade eller placeras 
så att de inte kommer i kontakt med 
vatten – förlängningssladdens 
kontakt och anslutning får inte ligga 
i vatten

– Kablarna får inte skava mot kanter 
eller spetsiga/vassa föremål

– Kablarna får inte klämmas i 
dörrspringor eller fönsteröppningar

– Om kabeln är hoptrasslad – dra ut 
stickkontakten och red ut kabeln

– Linda alltid av kabeln helt från 
kabelvindan för att undvika 
brandfara på grund av överhettning

Under arbetets gång

– Sug inte upp vätskor som innehåller 
lösningsmedel eller utspädda syror 
och lösningsmedel (t. ex. bensin, 
brännolja, färgförtunningsmedel 
och aceton). Sådana ämnen skadar 
materialet i maskinen. Sprutdimman 
är lättantändlig, explosiv och giftig.

Varning!

Varning!

Varning! Varning!
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Stå alltid stadigt och säkert.
Var försiktig vid halka, väta, snö, is, i 
sluttningar och i ojämn terräng – 
halkrisk!
Ställ högtryckstvätten så långt bort från 
rengöringsobjektet som möjligt.
Täck inte över maskinen, utan se till att 
det finns tillräcklig ventilation för motorn.
Rök inte när du arbetar med maskinen 
och i området närmast runt maskinen – 
brandrisk! Bränsletanken kan släppa ut 
lättantändliga bensinångor.
Vidrör aldrig metalldelarna på 
sprutmaskinen och värmeväxlaren vid 
varmvattendrift – brännskaderisk!

Luta dig inte över avgasröret och håll 
ingen kroppsdel över avgasröret. 
Avgasröret får inte täckas för – 
brännskade- och explosionsrisk!

Rikta inte högtrycksstrålen mot djur.
Rikta inte högtrycksstrålen mot platser 
du inte kan se.
Håll barn, djur och åskådare borta.
Vid rengöring får inga farliga ämnen 
(t. ex. asbest och olja) från det som 
rengörs komma ut i miljön. Följ de 
gällande bestämmelserna för hantering 
av miljöfarligt avfall!
Spruta inte med högtrycksstrålen på 
asbestytor. Förutom smuts kan farliga 
asbestflagor lossna. Dessa kan vara 
skadliga vid inandning. Särskilt farligt är 
det efter det att den bearbetade ytan har 
torkat.
Ömtåliga delar av gummi, tyg o. d. ska 
inte rengöras med rund stråle, t. ex. 
rotormunstycke. Håll ett tillräckligt 
avstånd mellan högtrycksmunstycket 
och ytan som ska rengöras för att 
undvika skador på ytan.
Pistolens avtryckare måste vara 
lättrörlig och automatiskt gå tillbaka till 
utgångsläget när den släpps.
Håll i spolanordningen med båda 
händerna för att på ett säkert sätt kunna 
ta emot rekylkraften och vid 

spolanordningar med vinklat spolrör 
dessutom det vridmoment som alltid 
uppstår vid spolning.
Skada inte anslutningskabeln och 
högtrycksslangen genom att t.ex. köra 
över, trycka ihop eller dra i dem. Skydda 
dem mot hetta och olja.
Spruta inte med högtrycksstrålen på 
anslutningskabeln.
Om maskinen har belastats på felaktigt 
sätt (t. ex. påverkats av slag eller fall) är 
det mycket viktigt att den kontrolleras 
med avseende på driftsäkerheten innan 
den används igen – se även "Före 
arbetets början". I synnerhet måste 
säkerhetsanordningarnas funktion 
kontrolleras. Använd aldrig en maskin 
som inte längre är driftsäker. Kontakta i 
tveksamma fall en auktoriserad 
återförsäljare.
Innan du lämnar maskinen: Stäng av 
maskinen och dra ut stickkontakten.

Säkerhetsanordning

Ett otillåtet högt tryck leds tillbaka 
genom överströmningsventilen till 
högtryckspumpens sugsida när 
säkerhetsanordningen aktiveras. 
Säkerhetsanordningen ställs in på 
fabriken och inställningen får inte 
ändras.

Efter arbetet

– Stäng av maskinen innan du lämnar 
den

– Dra ut stickkontakten ur eluttaget
– Lossa vattentilloppsslangen mellan 

maskinen och vattentillförseln

Dra genast ut stickkon-
takten om elkabeln har 
skadats – livsfara på 
grund av elstöt!

Maskinen och andra 
elektriska apparater får 
aldrig spolas av med 
högtrycksstrålen eller vat-
tenslangen – risk för 
kortslutning!

Spola inte av elektriska 
anordningar och 
strömförande ledningar 
med högtrycksstrålen 
eller vattenslangen – risk 
för kortslutning!

Användaren får inte rikta 
strålen mot sig själv eller 
mot andra personer, inte 
ens för att rengöra kläder 
och skor – skaderisk!

Vid varmvattendrift 
uppstår giftiga avgaser 
som kan vara luktfria och 
osynliga. Arbeta aldrig 
med maskinen i slutna 
eller dåligt ventilerade 
utrymmen.
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 5



svenska
Dra inte ut stickkontakten genom att dra 
i kabeln. Håll i stickkontakten.

Underhåll och reparation

Utför regelbundet underhåll på 
maskinen. Genomför endast 
underhållsarbeten och reparationer som 
beskrivs i skötselanvisningen. Allt annat 
arbete ska utföras av en fackhandlare.
STIHL rekommenderar att man endast 
låter auktoriserade STIHL-återförsäljare 
genomföra underhåll och reparationer. 
STIHL-återförsäljare har möjlighet att 
regelbundet delta i utbildningar och har 
tillgång till teknisk information.
Använd endast högvärdiga reservdelar. 
Annars finns risk för olyckor och skador 
på maskinen. Konsultera en 
auktoriserad återförsäljare om du har 
frågor om detta.
Vi rekommenderar att du använder 
STIHL originalreservdelar. Dessa har 
optimala egenskaper och är anpassade 
till maskinen och användarens krav.
Arbeten på maskinen (t. ex. byte av 
anslutningsledning) får endast utföras 
av behörig elektriker, för att undvika risk 
för skador.
Rengör plastdelar endast med en trasa. 
Aggressiva rengöringsmedel kan skada 
plasten.
Rengör kylluftsintagen på motorhuset 
vid behov. 

N skjut in båda spolanordningens 
hållare (1) i fästena på handtaget – 
den större diametern ska peka 
uppåt

Endast PLUS-utförande

Montera slangvindans vev före första 
användningstillfället.

N Dra åt vevens spärrhylsa (1) i pilens 
riktning till stopp

N Passa in veven med hjälp av 
ursparningarna på slangvindans 
axel

N Sätt på veven på axeln (2) och tryck 
för att låsa spärrhylsan (1)

Före allt arbete på maski-
nen: Dra ut 
stickkontakten ur 
eluttaget.

Komplettering av maskinen
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS6
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Felaktigt bränsle kan orsaka fara.
Fyll endast på tanken när 
värmeväxlaren är kall.
Vid temperaturer runt fryspunkten börjar 
brännolja och dieselolja att tjockna 
p.g.a. paraffinutfällning. Det kan leda till 
startsvårigheter i brännaren.
För att undvika detta:
N Tillsatser för förbättrad köldtolerans 

och lägsta flytpunkt kan blandas i 
bränslet enligt tillverkarens 
specifikationer

Biodieselolja måste motsvara 
standarden DIN 51606.
Biodieselolja kan orsaka störningar i 
brännaren p.g.a. långvarig förvaring, 
extrema temperaturer eller felaktig 
transport.

N Fäll upp locket (1)
N Fyll på brännolja EL, dieselolja 

enligt DIN 51603. Biodieselolja som 
motsvarar DIN 51606 kan 
användas.

N Vrid skruven (1) moturs tills kåpan 
kan lyftas uppåt

N Dra grepphandtaget (2) i pilens 
riktning för att öppna kåpan

Fixera maskinen Fyll bränsletanken Öppna kåpan
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 7
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Endast RE 551 och RE 581
Vid regelbunden användning av STIHL 
kalkskyddskoncentrat får maskinen inte 
avkalkas under normala 
driftförhållanden. 
STIHL kalkskyddskoncentrat är 
anpassat till STIHL rengöringsmedel.

Blandning av STIHL 
kalkskyddskoncentrat med vatten

N Mät vattenhårdheten eller kontakta 
vattenverket för information om 
vattnets hårdhetsgrad

Beroende på vattenhårdhet – se tabell:
N Blanda kalkskyddskoncentrat med 

rent vatten i blandningsförhållande 
A : B – maximal påfyllningsmängd 
för behållaren = 1 l

– A = kalkskyddskoncentrat
– B = vatten

RE 551

RE 581

Fyll på STIHL kalkskyddskoncentrat.

N Öppna behållarens lock (1)
N Fyll på STIHL 

kalkskyddskoncentrat.
N Förslut behållaren med locket

Fyll på kalkskyddskoncentrat

Enhet 
vattenhårdh

et

Hårdhetsgra
d

Blandningsf
örhållande 

(A : B)
°dH < = 12 1 : 2

> 12 ej utspätt

°e < = 15 1 : 2
> 15 ej utspätt

°f < = 21,4 1 : 2
> 21,4 ej utspätt

ppm CaCO3 < = 214 1 : 2
> 214 ej utspätt

mval/l < = 4,28 1 : 2
> 4,28 ej utspätt

mmol/l < = 2,14 1 : 2
> 2,14 ej utspätt

Enhet 
vattenhårdh

et

Hårdhetsgra
d

Blandförhåll
ande

°dH < = 12 1 : 1
> 12 ej utspätt

°e < = 15 1 : 1
> 15 ej utspätt

°f < = 21,4 1 : 1
> 21,4 ej utspätt

ppm CaCO3 < = 214 1 : 1
> 214 ej utspätt

mval/l < = 4,28 1 : 1
> 4,28 ej utspätt

mmol/l < = 2,14 1 : 1
> 2,14 ej utspätt
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS8
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N Dra kopplingen (1) bakåt och håll 
kvar den

N Skjut in spolröret (2) i pistolens 
urtag, eller lossa det genom att dra 
det ur pistolen

N Släpp kopplingen (1)

Maskiner utan slangvinda

Montering av högtrycksslangen

N Skjut på högtrycksslangen (1) på 
maskinens anslutningsnippel

N Skruva på kopplingsmuttern (2) för 
hand och dra åt den

Borttagning av högtrycksslangen
N Skruva kopplingsmuttern (2) nedåt
N Dra loss högtrycksslangen (1) från 

anslutningsnippeln (1)

Maskiner med slangvinda

Högtrycksslangen är redan ansluten.
Borttagning av högtrycksslangen
N Linda av högtrycksslangen

N Skruva kopplingsmuttern (2) nedåt
N Dra loss högtrycksslangen (1) från 

anslutningsnippeln (1)
Montering av högtrycksslangen
N Skjut på högtrycksslangen (1) på 

slangvindans anslutningsnippel
N Skruva på kopplingsmuttern (2) för 

hand och dra åt den
N Linda upp högtrycksslangen

Högtrycksslang på pistolen

montering

N Skjut på högtrycksslangen (1) på 
anslutningsnippeln (2)

N Skruva på kopplingsmuttern (3) för 
hand och dra åt den

Av- och påmontering av 
spolrör

64
7B

A
02

1 
K

N1
2

Av- och påmontering av 
högtrycksslang
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svenska
demontering

N Tryck spjället (4) i pilens riktning och 
håll kvar

N Lossa kopplingsmuttern (3) och 
skruva den nedåt i pilens riktning 
från anslutningsnippeln

Innan vattenslangen ansluts till 
maskinen ska den spolas igenom med 
vatten så att sand och andra 
smutspartiklar inte kommer in i 
maskinen.
N Anslut slangen (3/4" diameter)

N Sätt in klorna i varandra och vrid åt 
höger så långt det går

N Öppna vattenkranen – vattenlådan 
fylls med vatten

Använd inte förorenat vatten Vid vatten 
av dålig kvalitet (t. ex. kvicksand) ska 
man använda ett vattenfilter i 
vattentilloppet – se "Specialtillbehör".

Maskinens spänning och frekvens (se 
typplåten) måste stämma med elnätets 
spänning och frekvens.
Nätanslutningens miniminivå måste 
stämma med angivelserna i tekniska 
data – se ”Tekniska data”.
Maskinen ska anslutas via en 
jordfelsbrytare som bryter 
strömförsörjningen då 
differensströmmen mot jord överskrider 
30 mA.
Nätanslutningen ska följa IEC 60364 
samt nationella föreskrifter.
Förlängningssladden måste ha angiven 
minimidiameter beroende på 
nätspänning och kabellängd.

Anslutning till vägguttag

Kontrollera att maskinen är avstängd 
innan strömförsörjningen ansluts – se 
”Frånslagning av maskinen”
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Anslutning till 
vattenledningen

El-anslutning av maskinen

Kabellängd Minimidiameter
400 V – 415 V / 3~:
upp till 20 m 1,5 mm2

20 m till 50 m 2,5 mm2

230 V / 3~:
upp till 20 m 2,5 mm2

20 m till 50 m 4,0 mm2

230 V – 240 V / 1~:
upp till 20 m 2,5 mm2

20 m till 50 m 4,0 mm2

200 V / 3~:
upp till 10 m 3,5 mm2

10 m till 30 m 5,5 mm2
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS10



svenska
N Sätt i förlängningssladdens 
stickkontakt i ett korrekt installerat 
eluttag.

N Öppna vattenkranen

Maskinen får endast slås på med 
ansluten vattenslang och öppen 
vattenkran. I annat fall uppstår 
vattenbrist, vilket kan skada maskinen.

När maskinen är 
påslagen lyser 
kontrollampan 
"Drifttillstånd". De andra 
kontrollamporna lyser 
hastigt upp och slocknar.

N Rulla ut hela högtrycksslangen
När maskinen slås på kan 
spänningsvariationer uppstå vid 
ogynnsamma nätvillkor (hög 
nätimpedans) och påverka andra 
anslutna förbrukare.
Vid nätimpedanser lägre än 0,15 ohm 
uppstår inga störningar.

Kallvattendrift

N Sätt vridreglaget påI – nu är 
maskinen i standby-läge

N Rikta pistolen mot föremålet som 
ska rengöras – aldrig mot personer!

Varmvattendrift

N Sätt vridreglaget på önskad 
temperatur – se 
"Temperaturinställning"

N Rikta pistolen mot föremålet som 
ska rengöras – aldrig mot personer!

Påslagning av maskinen
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 11



svenska
(endast varmvattendrift)

N ställ in temperaturen med 
vridreglaget – Celsiusgrader (°C) i 
stora siffror, Fahrenheitgrader (°F) i 
små siffror

Temperaturer över 100 °C resp. 212 °F 
syftar endast på ångnivån – se 
"ångstrålar".

Ställ in temperaturen
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS12



svenska
Meddelande på manöverfältet

Om lamporna i manöverfältet lyser eller blinkar kan det bero på följande:
LED Display Tillstånd / orsak Åtgärd

lyser Maskinen är driftklar

blinkar Vattenkranen stängd, för dålig vattentillströmning säkerställ att vattentillströmningen är tillräcklig

Tryckmängdreglering på maskinen eller pistolen 1) 
inställd på för låg vattentillströmning

Vattentillströmning till maskin eller pistol 1) öka

Tanken för rengöringsmedel är tom Fyll på tanken för rengöringsmedel, sätt doserings-
ventilen i läget "0"

Fel på flödessensorn Kontakta en auktoriserad återförsäljare 2) kallvat-
tendrift möjlig

Maskinen har förkalkats Kontakta en auktoriserad 2) återförsäljare
3) lyser Bränslet börjar ta slut Fyll på bränsle

3) blinkar Kalkskyddskoncentratet börjar ta slut Fyll på kalkskyddskoncentrat

blinkar Utför underhåll inom 20 timmar Kontakta auktoriserad återförsäljare 2) för underhåll

lyser Underhåll krävs Genomför underhåll hos auktoriserad 2) 
återförsäljare

3) lyser För lite pumpolja, maskinen ur drift Fyll på pumpolja, se "Oljebyte"

1)  endast RE 581, RE 581 PLUS
2)  vi rekommenderar auktoriserade STIHL-återförsäljare
3)  inte på RE 521
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 13



svenska
Om lamporna i manöverfältet lyser eller blinkar kan det bero på följande:
LED Display Tillstånd / orsak Åtgärd

blinkar 
samtidigt

Tanken för rengöringsmedel är tom Fyll på tanken för rengöringsmedel

Filtret i vattentilloppet igensatt Rengör filtret – se "Underhåll"

Otätheter i högtrycksslangen och 
högtrycksanslutningarna eller spolanordningen

Kontakta en auktoriserad återförsäljare 2)

Högtryckspumpen otät, suger in luft Kontakta en auktoriserad återförsäljare 2), kallvat-
tendrift möjlig

otillåtet drifttillstånd p.g.a. upprepad kortvarig drift 
(kortare än 1,5 s)

Kontakta en auktoriserad återförsäljare 2)

blinkar 
växelvis

Motorn är överhettad Stäng av maskinen och låt den svalna

arbeta utan förlängningssladd, använd 
förlängningssladd med korrekt diameter – se "Elek-
trisk anslutning av maskinen"

Maskinen är överhettad Kontakta en auktoriserad återförsäljare 2)

blinkar 
långsamt

Flamsensorn är sotig Rengör flamsensorn – se "Underhåll"

blinkar 
snabbt

Störning i bränsle- eller tändsystemet eller 
brännaren

Kontakta en auktoriserad återförsäljare 2), kallvat-
tendrift möjlig

2)  vi rekommenderar auktoriserade STIHL-återförsäljare
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS14



svenska
Hantering av pistolen

N Rikta spolanordningen mot 
föremålet som ska rengöras

N Om rotormunstycke används ska 
det riktas nedåt vid start

N Skjut avtryckarens spärr (1) i pilens 
riktning – avtryckaren (2) låses upp

N Tryck in avtryckaren (2) helt
Motorn stannar när avtryckaren släpps.
Pumpen fortsätter att arbeta trycklöst i 
bypass ca 20 s efter att pistolen har 
stängts. Först därefter stannar motorn. 
På så vis undviker man att 
frånkopplingsautomatiken tas i bruk i 
onödan.

Vidrör aldrig sprutanordningens 
metalldelar vid varmvattendrift – 
brännskaderisk!

Standby-läge

Maskinen får stå högst fem minuter i 
standby-läge. Vid avbrott längre än 
5 minuter, vid arbetspauser eller när 
maskinen lämnas utan uppsikt ska 
maskinen kopplas från via vridreglaget – 
se avsnittet "Frånslagning av 
maskinen".

Tryck- och mängdreglering på maskinen

På högtryckspumpen kan man ställa in 
arbetstryck och vattenmängd för 
långsiktiga anpassningar till 
användningsområdet.

N Öppna kåpan
N Ställ in arbetstryck och 

vattenmängd med vredet (3)

Tryckmätaren (4) visar trycket i 
högtryckspumpen.

Om det högsta tillåtna arbetstrycket för 
varmvattendrift överskrids med mer än 
10 bar så måste maskinen avkalkas.
Endast RE 581 / RE 581 PLUS
Trycket som visas är inte alltid 
detsamma som trycket i spolröret 
framför munstycket. Trycket framför 
munstycket beror på inställningen för 
tryck-/mängdreglering på pistolens 
ställspak.

Tryck-/mängdreglering på pistolen – 
endast RE 581 / RE 581 PLUS

På pistolen kan man ställa in arbetstryck 
och vattenmängd för kortsiktiga 
anpassningar till användningsområdet.

Arbeten
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svenska
Standardinställning

Ställspak på standardinställning: 
Maximalt arbetstryck och vattenmängd.
Minskat arbetstryck och vattenmängd

Arbetstrycket och vattenmängden kan 
ställas in på exakta nivåer med 
ställspaken.

Tryckreglering på munstycket

Arbetstrycket kan ställas in steglöst på 
munstycket.

N Vrid reglerhylsan – mängden vatten 
som flödar ut förblir oförändrad

Högtrycksslang

Högtrycksslangen får inte böjas eller 
öglas.
Ställ aldrig några tunga föremål på 
högtrycksslangen och kör inte över den 
med fordon.
PLUS-modell med slangvinda

Vid varmvattendrift ska 
högtrycksslangen lindas av helt och 
hållet från slangvindan. Annars kan 
slangvindan deformeras p.g.a. värmen.

Förvaring av tillbehör

Rulla ihop nätkabeln och 
högtrycksslangen. Spolanordningen ska 
förvaras på maskinen.

Maskiner utan slangvinda

Maskiner med slangvinda
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svenska
N Skruva av locket till behållaren för 
rengöringsmedel

N Fyll på rengöringsmedel med 
rekommenderad koncentration i 
tanken för rengöringsmedel – vi 
rekommenderar användning av 
STIHL rengöringsmedel

N Skruva fast locket med sugslangen 
på behållaren för rengöringsmedel

Locket har standardgänga och passar 
de flesta behållare för rengöringsmedel.

N Ställ in mängden rengöringsmedel 
som ska blandas med hjälp av 
doseringsvredet – se bilden

N Fyll på rengöringsmedel nedifrån 
och upp

För bättre resultat, spola 
rengöringsmedel på den torra ytan och 
låt verka i några minuter.
Låt inte rengöringsmedel torka fast på 
föremålet som ska rengöras.
Spola systemet för rengöringsmedel
Om rengöringsmedel inte längre ska 
blandas in:
N Vrid doseringsvredet åt vänster så 

långt det går, dvs. till 0 % (min)
N Låt högtryckstvätten gå med öppen 

pistol en liten stund tills inget 
rengöringsmedel kommer ut ur 
munstycket

Koncentrationen av rengöringsmedel 
ska beräknas och ställas in exakt

Vid användning av vissa 
rengöringsmedel måste 
koncentrationen ställas in med stor 
exakthet. I så fall ska vattenflödet och 
förbrukningen av rengöringsmedel 
mätas.
N Vrid doseringsvredet för 

rengöringsmedel till "0" % (min)
N Rikta pistolen mot en lämplig, tom 

uppsamlingsbehållare (> 20 l) och 
använd den i exakt 1 minut

N Mät vattenmängden "Q" i 
behållaren

N Fyll ett lämpligt kärl med 2 liter 
rengöringsmedel med 
rekommenderad koncentration 
(med en skala på 0,1 l) – Vi 
rekommenderar att STIHL 
rengöringsmedel används

N Håll sugslangen i kärlet
N Vrid doseringsvredet till önskad 

koncentration av rengöringsmedel: 
0 % (min) till 5 % (max)

N Rikta pistolen mot en lämplig, tom 
uppsamlingsbehållare (> 20 l) och 
använd den i exakt 1 minut

N Läs av förbrukningen av 
rengöringsmedel vid "QR" på 
skalan

Beräkna faktisk koncentration av 
rengöringsmedel:

– QR = mängd förbrukat 
rengöringsmedel (i l/m)

– Q = vattenmängd utan 
rengöringsmedel (i l/min)

– V = rengöringsmedlets förspädning 
(i %)

Om den faktiska koncentrationen 
avviker från den önskade ska 
doseringsvredet justeras och vid behov 
mätningen upprepas.

Beräkning av rengöringsmedlets 
förspädning i %

Om förspädningen inte anges som 
procentvärde kan den avgöras med 
följande tabell:

Tillsättning av 
rengöringsmedel

Vrid doseringsvredet åt 
vänster: 0 % (min)
Vrid doseringsvredet åt 
höger: 5 % (max)

QR
x V = koncentration

Q

Spädningsförhållande
1:1 = 50 %
1:2 = 33,3 %
1:3 = 25 %
1:5 = 16,6 %
1:10 = 9 %
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 17



svenska
Exempel:
Beräkning av spädningsförhållande 1:2
– A = 1
– B = 2

N Öppna kåpan – se "Öppna kåpan"

N Vrid vredet för tryckmängdreglering 
moturs så långt det går

N Sätt vridreglaget på önskad 
temperatur (över 100 °C resp. 
212 °F)

För professionell ångdrift och särskilda 
användningsområden ska 
ångmunstycket användas – se 
"Specialtillbehör".

Efter tillsättning av rengöringsmedel och 
efter varmvattendrift:

N Sätt vridreglaget på I 
N Vrid doseringsvredet för 

rengöringsmedel åt vänster så långt 
det går

N Låt högtryckstvätten köra vidare i 
ca 1 minut med öppen pistol

Systemet för rengöringsmedel spolas 
igenom, inga avsättningar av 
rengöringsmedel kan uppstå.
Detaljer som blivit varma under 
varmvattendrift kyls av. På så sätt 
minskas brännskaderisken.

A
x 100 = värde i %

(A + B)

1
x 100 = 33,3 %

(1 + 2)

Ångstrålar Stäng av maskinen
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS18



svenska
N Sätt vridreglaget på 0
N Tryck in pistolen tills vattnet bara 

droppar svagt från munstycket – 
maskinen är nu trycklös

N Släpp avtryckaren

N Skjut spärren (1) i pilens riktning – 
pistolen spärras och kan inte sättas 
igång av misstag

N Dra ut stickkontakten ur eluttaget
N Ta bort vattentilloppsslangen från 

maskinen och vattennätet

Efter användning

N Linda upp högtrycksslangen och 
anslutningskabeln på de avsedda 
fästena – se "Viktiga komponenter"

Förvara maskinen på en torr, 
frostskyddad plats.
Om frostskyddet inte kan garanteras:
N Stäng vattenkranen

N Fyll på glykolbaserat 
frostskyddsmedel – samma som för 
motorfordon – via vattenlådans 
påfyllningsnippel

N Rikta pistolen utan spolrör mot en 
lämplig behållare

N Koppla på maskinen med pistolen 
öppen (kallvattendrift)

N kompensera för mängden vätska 
som sugits ut ur vattenlådan genom 
efterfyllning tills ca 4 l 
frostskyddsmedel har sugits genom 
pumpen, alternativt tills det kommer 
frostskyddsmedel ur pistolen

N aktivera pistolen 2 - 3 gånger under 
sugförloppet

N vänta tills vattenlådan har sugits 
tom

N Sätt vridreglaget på läget "0"
N Förvara frostskyddsmedel som blir 

över i en sluten behållare

När maskinen åter tas i drift kan 
frostskyddsmedlet tappas av och sedan 
sugas in i pumpen på nytt efter arbetets 
slut
Följ instruktionerna i kapitlet "Fylla 
bränsletanken".
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svenska
Skötsel och underhåll

Uppgifterna gäller normala driftförhållanden. Vid längre dagliga arbetspass ska de 
angivna intervallerna förkortas. Vid tillfällig användning kan intervallerna å andra 
sidan göras längre.
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Hela maskinen
Avsyning (skick, täthet) X

rengöring X X

Högtryckspumpens oljenivå kontroll X

Högtryckspumpens olja byte X

Anslutningar på högtrycksslangen
rengöring X X

smörjning X

Spolrörets stickproppsanslutning och 
pistolens kopplingsmuff rengöring X X

Tändsystem, -transformator, -kabel, -elek-
troder, flamsensor (i förekommande fall) rengöring1) X

Bränsletank rengöring1) X

Bränslefilter
rengöring X X

byt X X

Magnetventil rengöring1) X

Bränslemunstycken byt X

Silar vattenlåda / högtrycksingång rengöring X

Högtrycksmunstycke
rengöring X

byt X

Ventilationsspringor rengöring X

Värmeväxlare rengöring1) X

Avkalkning 1) 2) när arbetstrycket vid varmvattendrift överskrids med mer än 10 bar
1) Dessa arbeten får endast genomföras av en auktoriserad återförsäljare – vi rekommenderar auktoriserade STIHL-återförsäljare
2) Vid regelbunden användning av STIHL kalkskyddskoncentrat får maskinen inte avkalkas under normala driftförhållanden
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS20



svenska
Dra alltid ut stickkontakten före skötsel 
och rengöring av maskinen.
För att försäkra sig om att maskinen går 
problemfritt rekommenderar vi att man 
vidtar följande åtgärder vid varje 
användningstillfälle:
N Spola igenom vattenslangen, 

högtrycksslangen, spolröret och 
tillbehören med vatten före 
montering

N Avlägsna sand och damm från 
spolrörets stickproppsanslutning 
och pistolens kopplingsmuff

Rengöring av högtrycksmunstycket

Ett igensatt munstycke leder till för högt 
pumptryck och kräver därför omedelbar 
rengöring.

N Stäng av maskinen
N Aktivera pistolen tills vattnet bara 

droppar svagt från munstycket – 
maskinen är nu trycklös

N Ta bort spolröret
N Rengör munstycket med en lämplig 

nål

Rengör munstycket endast när spolröret 
är demonterat.
N Spola igenom spolröret med vatten 

från munstyckets sida

Rengöring av vattentilloppssilen

I vattentilloppet finns två silar som 
skyddar från grövre smutspartiklar.
Rengör vattentilloppssilarna allt efter 
behov minst en gång i månaden.
Sil på vattenlådan

N Lossa slanganslutningen (1)
N Lossa försiktigt silen (2) med en 

tång och skölj av den
N kontrollera att silen inte är skadad 

innan du sätter tillbaka den – byt ut 
en skadad sil

Sil på högtryckspumpens ingång
N Öppna kåpan – se "Öppna kåpan"

N Lossa kopplingsmuttern (1)

N Lossa försiktigt silen (2) med en 
skruvmejsel och skölj av den

Rengöring och byte av bränslefilter

N Öppna kåpan – se "Öppna kåpan"

N Skruva av filterkåpan (1)
N Ta ut bränslefiltret (2) och rengör 

resp. byt det – var uppmärksam på 
de två o-ringarna

Underhåll
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svenska
Ta hand om gamla bränslefilter och den 
vätska som används vid rengöringen 
enligt gällande miljöföreskrifter!

Rengöring av flamsensorn

Om flamsensorn är sotig visas ett 
meddelande på manöverfältet – se "Om 
lamporna på manöverfältet ..."

N Lossa skruven (1) och ta ut 
flamsensorn

N Rengör försiktigt flamsensorn (2) 
med en mjuk trasa

N Montering: Tryck in flamsensorn till 
markeringen – markeringen och 
pilen måste peka uppåt

Rengöring av ventilationsspringor

Håll maskinen ren så att kylluften kan 
cirkulera fritt genom 
ventilationsspringorna.

Smörj anslutningarna

Smörj vid behov anslutningarna på 
högtrycksslangen.

Kontrollera oljenivån varje vecka.
Om pumpoljans färgton är grå eller vit – 
oljebyte.
N Ställ maskinen på ett plant, 

horisontellt underlag
N Öppna kåpan – se "Öppna kåpan"
RE 521

N Vrid loss oljemätstickan
N kontrollera om oljenivån står mellan 

"min" och "max"
N vid behov, fyll på olja (SAE 15 W 40 

– se "Oljebyte")
RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS

N kontrollera om oljenivån i kallt 
tillstånd står vid markeringen (2)

N vid behov, fyll på olja (SAE 15 W 40 
– se "Oljebyte")

Första oljebyte efter 50 drifttimmar, 
ytterligare oljebyten varje halvår eller var 
500:e drifttimme.
N Varmkör maskinen
N Öppna kåpan – se "Öppna kåpan"

N placera en lämplig behållare under 
oljeavtappningsskruven (1)

N Lossa oljeavtappningsskruven (1) 
och ta ut den genom öppningen i 
bottenplattan

N Låt oljan tappas av i behållaren
N Kontrollera 

oljeavtappningsskruvens packning, 
sätt tillbaka skruven och dra åt

N ta hand om spilloljan enligt 
miljöskyddslagens bestämmelser

Kontroll av oljenivån Oljebyte

1
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svenska
RE 521

N Vrid loss oljemätstickan
N fyll på högtryckspumpen med ny 

olja (450 ml, SAE 15 W 40)
N Kontrollera oljenivån – se 

"Kontrollera oljenivån"
RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS

N Öppna utjämningsbehållarens lock
N fyll på utjämningsbehållaren med ny 

olja (1000 ml, SAE 15 W 40)
N Kontrollera oljenivån – se 

"Kontrollera oljenivån"

Om du följer anvisningarna i denna 
skötselanvisning undviker du onödigt 
slitage och skador på maskinen.
Användning, skötsel och förvaring av 
maskinen måste ske med samma 
noggrannhet som föreskrivs i denna 
skötselanvisning.
Alla skador som orsakas av att 
anvisningarna för säkerhet, användning 
och skötsel inte har följts får användaren 
själv stå för. Detta gäller i synnerhet:
– ändringar på produkten som inte 

godkänts av STIHL
– användning av tillbehör som inte är 

godkända eller lämpliga för 
maskinen eller är av sämre kvalitet

– användning av maskinen för 
ändamål som den inte är avsedd för

– användning av maskinen vid idrotts- 
eller tävlingsevenemang

– följdskador p.g.a. fortsatt 
användning av en maskin med 
defekta komponenter

– frostskador
– skador på grund av felaktig 

strömförsörjning
– skador på grund av dålig 

vattentillförsel (t. ex. eftersom 
tilloppsslangen har för liten 
diameter)

Underhållsarbeten

Alla åtgärder som beskrivs i kapitlet 
”Skötsel och underhåll” måste utföras 
regelbundet. Om användaren inte kan 
utföra dessa arbeten själv ska en 
fackhandlare anlitas för dem.
STIHL rekommenderar att man endast 
låter auktoriserade STIHL-återförsäljare 
genomföra underhåll och reparationer. 
Auktoriserade STIHL-återförsäljare har 
möjlighet att regelbundet delta i 
utbildningar samt att få tillgång till 
teknisk information.
Om dessa arbeten försummas kan 
skador uppstå på maskinen som 
användaren själv får ansvara för. Dit 
räknas bland annat:
– skador på maskinkomponenter till 

följd av att underhåll gjorts för sent 
eller i otillräcklig grad

– korrosions- och andra följdskador 
orsakade av olämplig förvaring

– skador på maskinen till följd av att 
reservdelar av sämre kvalitet har 
använts

Slitdelar

Olika delar av maskinen utsätts för 
normalt slitage även om de används på 
rätt sätt och måste bytas i tid beroende 
på hur och hur länge de använts. Hit hör 
bl. a.:
– Högtrycksmunstycken
– Högtrycksslangar

Minimera slitage och undvik 
skador
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 23



svenska
1 Pistol
2 Koppling för spolrör
3 Ställspak tryck-/mängdreglering 1)

4 Spärr
5 Avtryckare
6 Låsning av 

högtrycksslanganslutning
7 Kopplingsmutter för högtrycksslang
8 Munstycke
9 Reglerhylsa för arbetstryck
10 Högtrycksslang
11 Påfyllningsnippel för bränsle
12 Bränsletank 
13 Kåpa
14 Tryckmätare
15 Kåpans handtag
16 Kontrollampa drifttillstånd
17 Kontrollampa pumpolja 2)

18 Kontrollampa underhåll
19 Kontrollampa kalkskyddskoncentrat
20 Kontrollampa bränsle 2)

21 Doseringsvred för rengöringsmedel
22 Vridreglage/temperaturväljare
23 Hållare för spolanordning
24 Hållare för spolanordning
25 Upphängning för anslutningskabel
26 Vattentillopp
27 Styrhjul med lås
# Typplåt

Viktiga komponenter

2

9

3

1514

21

12

#

22
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13

16 17 18 19 20

25

25

26

27

24

23

6
7

1
4
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28 Styrhandtag
29 Påfyllningsnippel för 

kalkskyddskoncentrat
30 Påfyllningsnippel för 

frostskyddsmedel
31 Slangvinda
32 Vev till slangvinda
33 Anslutningsnippel högtrycksslang 

(maskiner utan slangvinda)
34 Högtryckspump
35 Tryckregulator
36 Utjämningsbehållare för olja
37 Vred tryck-/mängdreglering
38 Bränslefilter
39 Ventil för förbränningsluft
40 Tändtransformator
41 Värmeväxlare
42 Avgasrör
43 Oljeavtappningsskruv37

35

40

33
36

38

39

34

42

29
30

41

3231

28

43
67
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1) endast RE 581, RE 581 PLUS
2) inte på RE 521
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Elektriska data

RE 521

RE 551 PLUS

RE 581, RE 581 PLUS Hydrauliska data

RE 521

RE 551 PLUS

Tekniska data

Nätanslutningsdata: 230 V - 240 V / 
1~ / 50 Hz

Effekt: 3,1 kW 
Strömförbrukning: 13,5 A
Säkring (karakteristik 
"C" eller "K"): 16 A
Skyddsklass: I
Kapslingsklass: IP X5

Nätanslutningsdata: 230 V - 240 V / 
1~ / 50 Hz

Effekt: 3,4 kW
3,0 kW 1)

1) endast Storbritannien och Irland

Strömförbrukning: 15,2 kW
13 kW 1)

Säkring (karakteristik 
"C" eller "K"):

16 A
13 A 1)

Skyddsklass: I
Kapslingsklass: IP X5

Nätanslutningsdata:

2) endast Norge
3) endast Japan (utförande 50 Hz)
4) endast Japan (utförande 60 Hz)

400 V -415 V / 3~/ 
50 Hz
230 V / 3~ / 
50 Hz 2)

200 V / 3~ / 
50 Hz 3)

200 V / 3~ / 
60 Hz 4)

Effekt: 4,5 kW
5,3 kW 3), 4)

Strömförbrukning: 8,6 A
14,9 A 2)

20 A 3)

18 A 4)

Säkring (karakteris-
tik "C" eller "K"):

16 A
20 A 3), 4)

Skyddsklass: I
Kapslingsklass: IP X5

Arbetstryck: 5 - 10,5 Mpa 
(50 - 105 bar)

Max. tillåtet tryck: 20 Mpa 
(200 bar)

Max. 
vattentilloppstryck:

1  Mpa     
(10 bar)

Max. vattentilloppstemperatur:
40 °C

Max. vattentemperatur: 80 °C / 99 °C
Max. vattenflöde: 560 l/h
Vattenflöde QIEC vid 
högtryck enligt SS-
EN 60335: 520 l/h
Max. rekylkraft: 21 N
Oljesort: SAE 15 W 40
Oljemängd: 450 ml
Tank för 
rengöringsmedel: 10 l

Arbetstryck 2,5 - 13,5 Mpa 
(25 - 135 bar)
2,5 - 10,5 Mpa 1) 

(25 - 105 bar)
Max. tillåtet tryck: 20 Mpa 

(200 bar)
Max. 
vattentilloppstryck:

1 Mpa     
(10 bar)

Max. vattentilloppstemperatur:
40 °C
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS26
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RE 581, RE 581 PLUS

Brännare

RE 521, RE 551 PLUS

RE 581, RE 581 PLUS

Dimensioner

RE 521, RE 581

RE 551 PLUS, RE 581 PLUS

Vikt

med spolanordning och högtrycksslang:

Högtrycksslang

Ljud- och vibrationsnivåer

Ljudtrycksnivå Lp enligt ISO 3744 (1 m 
avstånd)

Ljudeffektnivå Lw enligt SS-ISO 3744

Max. 
vattentemperatur: 80 °C / 140 °C
Max. vattenflöde: 600 l/h
Vattenflöde QIEC vid 
högtryck enligt SS-
EN 60335:

570 l/h

580 l/h 1)

Max. rekylkraft: 26 N
22 N 1)

Oljesort: SAE 15 W 40
Oljemängd: 1000 ml
Tank för 
rengöringsmedel: 10 l
1) endast Storbritannien och Irland

Arbetstryck: 2,5 - 16 Mpa 
(25 - 160 bar)
2,5 - 13,5 Mpa 3) 
(25 - 135 bar)
2,5 - 15 Mpa 4) 
(25 - 150 bar)

Max. tillåtet tryck: 25 Mpa  
(250 bar)

Max. 
vattentilloppstryck: 1 Mpa (10 bar)
Max. vattentilloppstemperatur:

40 °C
Max. 
vattentemperatur: 80 °C / 140 °C

Max. vattenflöde: 710 l/h
825 l/h 3), 4)

Vattenflöde QIEC vid 
högtryck enligt SS-
EN 60335:

650 l/h

750 l/h 3), 4)

Max. rekylkraft: 32 N
34 N 3)

36 N 4)

Oljesort: SAE 15 W 40
Oljemängd: 1000 ml
Tank för 
rengöringsmedel: 10 l
3) endast Japan (utförande 50 Hz)
4) endast Japan (utförande 60 Hz)

Bränsletankens 
volym: 15 l
Brännareffekt: 49 kW

Bränsletankens 
volym: 15 l
Brännareffekt: 62 kW

Längd ca: 1050 mm
Bredd ca: 680 mm
Höjd ca: 760 mm

Längd ca: 1050 mm
Bredd ca: 680 mm
Höjd ca: 770 mm

RE 521: ca 125 kg
RE 551 PLUS: ca 133 kg
RE 581: ca 131 kg
RE 581 PLUS: ca 134 kg
RE 581 PLUS: ca 133 kg3), 4)

3) endast Japan (utförande 50 Hz)
4) endast Japan (utförande 60 Hz)

RE 521, RE 581: 10 m, DN 08, 
stålväv

RE 551 PLUS, 
RE 581 PLUS:

15 m, DN 08, 
stålväv

RE 521: 72,5 dB(A)
RE 551 PLUS: 73,1 dB(A)
RE 581, RE 581 PLUS: 74,1 dB(A)

RE 521: 87,1 dB(A)
RE 551 PLUS: 87,7 dB(A)
RE 581, RE 581 PLUS: 88,6 dB(A)
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 27
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Vibrationsvärde ahv på handtaget enligt 
SS-ISO 5349

För ljudtrycksnivån och ljudeffektnivån 
är K-värdet-enligt RL 2006/42/EG = 
1,5 dB(A); för vibrationsvärdet är K-
värdet-enligt RL 2006/42/EG = 2,0 m/s2.

REACH

REACH är en EU-förordning för 
registrering, bedömning och 
godkännande av kemikalier.
Se www.stihl.com/reach för information 
om att uppfylla REACH förordningen 
(EG) Nr. 1907/2006

Rörrensarset

i längderna 10 eller 20 m

I änden på rengöringsslangen finns en 
markering (se pilen):
N Skjut in slangen till markeringen i 

röret som ska rensas – slå först 
därefter på maskinen

Om markeringen blir synlig när slangen 
dras ut ur röret:
N Stäng av maskinen
N Använd pistolen tills maskinen är 

trycklös
N Dra ut slangen helt ur röret
Dra aldrig ut rengöringsslangen ur röret 
när maskinen är påslagen.

Ytterligare specialtillbehör

Roterande tvättborste – utbytbar 
borstsats.
Yttvättborste – för montering på rakt eller 
vinklat spolrör.
Spolrör, rakt – i längderna 350, 500, 
1070, 1800 eller 2500 mm.

Spolrör, vinklat – i längd 1070 mm; 
spolrör, vinklat – rikta det aldrig runt hörn 
där man inte ser om personer befinner 
sig.
Rundstrålemunstycke – 0° strålvinkel för 
extremt hård punktstråle.
Högtrycksmunstycke – 15°, 30° eller 60° 
strålvinkel.
Ångmunstycke – 1,3 mm, för 
professionellt ångbruk.
Rotormunstycke med spolrör – i längd 
950 mm; för stora ytor och särskilt 
kraftiga föroreningar.
Högtrycksslangsförlängning – DN 08, 
anslutning M27x1,5; stålväv i längderna 
10, 15 eller 20 m. Använd aldrig mer än 
en högtrycksslangsförlängning.
Adapter för högtrycksslang – anslutning 
M27x1,5; för anslutning av 
högtrycksslang och 
högtrycksslangsförlängning.
Adapter – för anslutning av tillbehör med 
vridkoppling och pistol med 
instickskoppling.
Sand- och våtblästringsutrustning – för 
sandblästring av t. ex. sten och metall.
Vattenfilter – för rengöring av vatten från 
vattennätet.
Centralrör, skruvbart – för montering av 
kranfäste på högtryckstvätten.
Kranfäste – för transport av tvätt med 
kran.
Aktuell information om dessa och andra 
specialtillbehör finns hos din 
auktoriserade STIHL-återförsäljare.

RE 521: < 2,5 m/s2

RE 551 PLUS: < 2,5 m/s2

RE 581, RE 581 PLUS: < 2,5 m/s2

Tillbehör
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Åtgärda driftstörningar

Före arbete på maskinen ska stickkontakten dras ut, vattenkranen stängas och pistolen användas tills trycket har upphört.
Fel Orsak Åtgärd
Motorn startar inte när den slås på 
(brummar när den slås på)

Stickkontakten är inte ikopplad, 
nätspänningen är för låg eller fungerar inte

Sätt i stickkontakten i eluttaget
Kontrollera elanslutningen
Kontrollera stickkontakten, kabeln och 
strömbrytaren

förlängningskabelns diameter är för liten Använd en förlängningskabel med 
tillräcklig diameter, se "Elektrisk anslut-
ning av maskinen"
Anslut maskinen utan förlängningssladd

Nätsäkringen är frånslagen Slå från maskinen, tryck in avtryckaren på 
pistolen tills det bara droppar vatten från 
munstycket, tryck in spärren och slå på 
nätsäkringen

Pistolen aktiveras inte Aktivera pistolen vid påslagning
Tryckvariationer resp. tryckfall Vattenbrist Öppna vattenkranen helt

Säkerställ att vattentillflödet är tillräckligt 
(använd 3/4" slang)

Högtrycksmunstycket i munstycket är 
förorenat

Rengör högtrycksmunstycket, se 
"Underhåll"

Högtrycksmunstycket slitet Byt ut högtrycksmunstycket
Silarna vid vattenlådans ingång eller 
högtryckspumpen är igensatta

Rengör silarna, se "Underhåll"

Högtryckspumpen är otät, ventilerna defekta Låt en auktoriserad återförsäljare1) repa-
rera maskinen

Maskinen går hackigt Behållaren för rengöringsmedel är tom och 
högtryckspumpen suger in luft från den 
tomma behållaren

Ställ doseringsventilen för 
rengöringsmedel på minimiläge, avlufta 
högtryckspumpen: ta av spolröret och 
aktivera pistolen tills luften har avvikt

1) vi rekommenderar auktoriserade STIHL-återförsäljare
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 29
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Före arbete på maskinen ska stickkontakten dras ut, vattenkranen stängas och pistolen användas tills trycket har upphört.
Fel Orsak Åtgärd
Maskinen går hela tiden på och av (vid 
stängd pistol)

Pistolen är otät Byt ut pistolen
Högtrycksslangen är otät Byt högtrycksslangen
Högtrycksskruvkopplingarna är otäta Låt en auktoriserad återförsäljare 1) repa-

rera maskinen
Högtrycksledningarna är otäta Låt en auktoriserad återförsäljare 1) repa-

rera maskinen
Värmeslangen är otät Låt en auktoriserad återförsäljare 1) repa-

rera maskinen
Högtryckspumpen eller spolanordningen otät Låt en auktoriserad återförsäljare 1) repa-

rera maskinen
Motorn stannar Maskinen stängs av på grund av att motorn 

överhettas
Kontrollera att nätspänningen stämmer 
med maskinens spänning och låt motorn 
svalna i minst fem minuter

Inget rengöringsmedel matas fram Behållaren för rengöringsmedel är tom Fyll på behållaren för rengöringsmedel
Behållaren för rengöringsmedel är igensatt Rengör behållaren för rengöringsmedel
Luft i systemet Ställ doseringsventilen för 

rengöringsmedel på minimiläge, avlufta 
högtryckspumpen, kontrollera slangen 
mellan doseringssystemet och 
vattenlådan

Bränslelodet är igensatt Rengör bränslelodet
Tilloppskanalen för rengöringsmedel är 
förorenad eller defekt

Rengör eller reparera tilloppskanalen för 
rengöringsmedel

Brännaren sotar Förorenat bränsle använd rent bränsle
Brännaren är förorenad eller felaktigt inställd Låt en auktoriserad återförsäljare 1) repa-

rera maskinen
Dålig, otydlig, oren form på 
vattenstrålen

Högtrycksmunstycket i munstycket är 
förorenat

Rengör högtrycksmunstycket, se 
"Underhåll"

Ytterligare drifttillstånd, se "Meddelan-
den i manöverfältet"
1) vi rekommenderar auktoriserade STIHL-återförsäljare
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS30
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Användare av den här maskinen får 
endast utföra skötsel och 
underhållsarbete som beskrivs i den här 
skötselanvisningen. Mer avancerade 
reparationer får endast utföras av 
återförsäljare.
STIHL rekommenderar att endast 
auktoriserade STIHL-återförsäljare 
genomför underhåll och reparationer. 
Auktoriserade STIHL-återförsäljare har 
möjlighet att regelbundet delta i 
utbildningar samt att få tillgång till 
teknisk information.
Använd vid reparation endast 
reservdelar som är godkända av STIHL 
för denna maskin, eller tekniskt 
likvärdiga delar. Använd endast 
reservdelar av hög kvalitet. Annars finns 
det risk för olyckor eller skador på 
maskinen.
Vi rekommenderar att du använder 
STIHL originalreservdelar.
STIHL originalreservdelar känns igen på 
STIHL reservdelsnummer på logotypen 
{ och eventuellt på STIHL-
märket K (på mindre detaljer finns 
ibland bara detta märke).

Elapparater ska inte läggas i 
hushållsavfallet. Se till att apparaten 
återvinns på ett miljövänligt sätt. 
Detsamma gäller apparatens 
förpackning och tillbehör.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
intygar att

motsvarar föreskrifterna i direktiven 
2006/42/EG, 2004/108/EG samt 
2000/14/EG och överensstämmer med 
följande standarder:
SS-EN ISO 12100-1, 
SS-EN ISO 12100-2, SS-EN 55014-1, 
SS-EN 55014-2, SS-EN 60335-1, 
SS-EN 60335-2-79, SS-EN 61000-3-2, 
SS-EN 61000-3-11
Beräkning av den uppmätta och 
garanterade ljudeffektnivån har skett i 
enlighet med direktivet 2000/14/EG, 
bilaga V, och standarden SS-ISO 3744.
Uppmätt ljudeffektnivå

Reparationsanvisningar Avfallshantering Försäkran om 
överensstämmelse

Maskintyp: Högtryckstvätt
Fabrikat: STIHL
Typ: RE 521
Serie-ID: 4770
Typ: RE 551 PLUS
Serie-ID: 4771
Typ: RE 581, 

RE 581 PLUS
Serie-ID: 4751

RE 521: 87,1 dB(A)
RE 551 PLUS: 87,7 dB(A) 
RE 581, RE 581 PLUS: 88,6 dB(A)
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 31
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Garanterad ljudeffektnivå

Förvaring av teknisk dokumentation:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Produktgodkännande
Tillverkningsår och maskinnummer 
anges på maskinen.
Waiblingen, 2010-07-13
ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
e. u.

Elsner
Chef Produkt administration Alla produkter från STIHL motsvarar de 

högsta kvalitetskraven.
Med certifiering från ett oberoende 
företag intygar tillverkaren STIHL att alla 
produkter uppfyller de strängaste kraven 
för den internalionella kvalitetssäkringen 
ISO 9000 då det gäller 
produktutveckling, materialanskaffning, 
produktion, montering, dokumentation 
och service.

RE 521: 89 dB(A)
RE 551 PLUS: 89 dB(A)
RE 581, RE 581 PLUS: 90 dB(A)

Kvalitetscertifikat
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Sisällysluettelo
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Arvoisa asiakas,
kiitos, että valitsit STIHL-laatutuotteen.
Tuote on valmistettu nykyaikaisin 
valmistusmenetelmin ja huolellista 
laadunvarmistusta käyttäen. Teemme 
kaikkemme, jotta olet tyytyväinen tähän 
laitteeseen ja voit työskennellä sillä 
vaivattomasti.
Jos sinulla on kysyttävää laitteesta, ota 
yhteys myyjäliikkeeseen tai suoraan 
maahantuojaan.
Terveisin

Hans Peter Stihl

Käyttöohje 34
Turvallisuusohjeet ja työtekniikka 34
Laitteen kokoaminen 38
Sijoita laite tukevalle alustalle 39
Täytä polttoainesäiliö 39
Avaa kansi 40
Lisää kalkkiintumisenestoliuos 40
Suihkuputken kiinnitys ja irrotus 41
Paineletkun liittäminen ja 
irrottaminen 42
Vesiliitäntä 43
Laitteen sähköliitäntä 43
Laitteen käynnistäminen 44
Säädä lämpötila 44
Käyttöpaneelin näyttö 45
Työskentely 47
Puhdistusaineiden sekoittaminen 48
Höyrysuihkut 50
Laitteen kytkeminen pois käytöstä 50
Laitteen säilytys 51
Huolto- ja hoito-ohjeita 52
Huolto 53
Öljymäärän tarkastaminen 54
Öljyn vaihto 55
Kulutuksen minimointi ja vaurioiden 
välttäminen 55
Tärkeät osat 57
Tekniset tiedot 59
Lisävarusteet 61
Käyttöhäiriöiden korjaaminen 62
Korjausohjeita 64
Hävittäminen 64

EY-vaatimuksenmukaisuus-
vakuutus 64
Laatutodistus 65
00
00
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Kuvasymbolit

Tässä käyttöohjeessa selostetaan 
kaikkien laitteessa olevien 
kuvasymbolien merkitys.

Tekstiin liittyvät merkinnät

Ihmisten onnettomuus- ja 
loukkaantumisvaaraa sekä 
esinevahinkoja koskeva varoitus.

Laitteen tai sen yksittäisten osien 
vaurioitumista koskeva varoitus.

Tekninen tuotekehittely

STIHL kehittää jatkuvasti koneitaan ja 
laitteitaan, minkä vuoksi se pidättää 
oikeuden toimitusten laajuuden muotoa, 
tekniikkaa ja varustusta koskeviin 
muutoksiin.
Käyttöohjeessa annettujen tietojen ja 
kuvien perusteella ei näin ollen voida 
esittää vaateita.

– Alaikäiset eivät saa käyttää 
painepesuria lukuun ottamatta 16 
vuotta täyttäneitä, jotka käyttävät 
laitetta osana koulutustaan 
valvonnan alaisina.

– Varmista, etteivät lapset pääse 
leikkimään laitteella.

– Saat luovuttaa tai lainata tämän 
laitteen vain henkilöille, jotka ovat 
perehtyneet tähän malliin ja sen 
käyttöön – anna käyttöohje mukaan.

– Älä käytä laitetta, jos lähellä on 
henkilöitä ilman suojavaatteita.

– Ennen kuin teet mitään laitteeseen 
kohdistuvia töitä, kuten puhdistus, 
huolto tai osien vaihto – irrota 
pistoke pistorasiasta!

Noudata maakohtaisia 
turvallisuusohjeita, esim. 
ammattijärjestöjen, vakuutusyhtiöiden ja 
työturvallisuusviranomaisten antamia 
ohjeita.
Kun et käytä laitetta, sijoita se niin, että 
se ei aiheuta kenellekään vaaraa. 
Varmista, että sivulliset eivät pääse 
käsittelemään laitetta. Irrota pistoke.
Käyttäjät, jotka eivät rajallisen fyysisen, 
aistillisen tai henkisen kuntonsa 
perusteella pysty käyttämään laitetta 
turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain 
valvonnan alaisina tai vastuuhenkilön 
opastuksella.
Käyttäjä on vastuussa toisille ihmisille ja 
heidän omaisuudelleen aiheutuvista 
tapaturmista ja vahingoista.
Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, 
pyydä myyjää tai muuta ammattilaista 
neuvomaan laitteen turvallinen käyttö.
Joissakin maissa äänekkään laitteen 
käyttöön saattaa liittyä paikallisia 
viranomaismääräyksiä. Noudata 
maakohtaisia määräyksiä.
Tarkoitukseen sopimattomat jatkojohdot 
voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain 
ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. 
Jatkojohdon läpimitan tulee olla 
käyttötarkoituksen mukainen.
Älä koske märin käsin pistokkeisiin, 
liitos- ja jatkojohtoihin äläkä 
sähköliittimiin.
Tarkista ennen työnteon aloittamista, 
että laite on määräysten mukaisessa 
kunnossa. Erityisen tärkeitä ovat 
liitosjohto, pistoke, paineletku, 
ruiskuvarsi ja turvalaitteet.
Älä käytä laitetta, jos paineletku on 
viallinen – vaihda letku heti.

Käyttöohje Turvallisuusohjeet ja 
työtekniikka

Korkea vedenpaine ja 
sähkö aiheuttavat 
vaaratilanteita.

Lue käyttöohje huolelli-
sesti ennen ensimmäistä 
käyttökertaa, ja säilytä se 
myöhempää tarvetta var-
ten. Käyttöohjeen 
noudattamatta jättäminen 
voi olla 
hengenvaarallista.

Varoitus!
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Käytä laitetta vain, kun sen kaikki osat 
ovat kunnossa.
Paineletkun yli ei saa ajaa, eikä sitä saa 
vetää, taittaa eikä vääntää.
Älä siirrä laitetta vetämällä paineletkusta 
tai liitosjohdosta.
Käytä ainoastaan laitteen 
käyttöylipainevaatimukset täyttävää 
paineletkua.
Sallittu käyttöylipaine, korkein sallittu 
lämpötila ja valmistuspäivämäärä on 
merkitty paineletkuun. Laitteen runkoon 
on merkitty sallittu paine ja 
valmistuspäivämäärä.

Lisävarusteet ja varaosat

– Paineletkut, liittimet ja kytkimet ovat 
tärkeitä käyttöturvallisuuden 
kannalta. Käytä ainoastaan STIHLin 
tähän laitteeseen hyväksymiä tai 
teknisesti samantasoisia 
paineletkuja, liittimiä, kytkimiä ja 
muita varusteita. Lisätietoa saat 
jälleenmyyjältä. Käytä ainoastaan 
korkealaatuisia varusteita. Muutoin 
seurauksena voi olla tapaturma tai 
laite voi vahingoittua.

– STIHL suosittelee alkuperäisten 
STIHL-varaosien ja -lisävarusteiden 
käyttöä. Ne on suunniteltu juuri tätä 
laitetta ja tämän laitteen käyttäjän 
tarpeita varten.

Älä tee laitteeseen muutoksia – 
turvallisuus voi muutoin vaarantua. 
STIHL ei vastaa henkilö- ja 
esinevahingoista, jotka johtuvat muiden 
kuin sallittujen lisälaitteiden käytöstä.

Käyttäjän terveys ja fyysinen kunto

Laitetta käyttäessäsi sinun tulee olla 
levännyt, terve ja hyväkuntoinen. Jos 
sinut on terveydellisistä syistä määrätty 
välttämään rasitusta, kysy ensin 
lääkäriltä, voitko käyttää laitetta.
Älä käytä laitetta alkoholin, reaktiokykyä 
heikentävien lääkkeiden tai huumaavien 
aineiden vaikutuksen alaisena.

Käyttöalue

Painepesuri soveltuu ajoneuvojen, 
koneiden, säiliöiden, julkisivujen ja 
tallien puhdistamiseen sekä 
pölyttömään ja kipinättömään 
ruosteenpoistoon.

Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin 
edellä mainittuun tarkoitukseen. 
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa 
työtapaturmia tai vahingoittaa laitetta. 

Vaatetus ja varusteet

Käytä kenkiä, joissa on karkeasti 
kuvioitu pohja.

Laitteen kuljettaminen

Kuljettaessasi laitetta ajoneuvossa 
kiinnitä se paikoilleen siten, että se ei 
pääse liukumaan eikä kaatumaan.
Jos laitetta ja varusteita kuljetetaan alle 
0 °C:n (32 °F:n) lämpötilassa, 
suosittelemme, että käytät 
jäätymisenestoainetta, ks. kohta 
Laitteen säilytys.

Puhdistusaine

– Sopimattomat puhdistusaineet 
voivat aiheuttaa terveysvaaroja ja 
vahingoittaa konetta ja 
puhdistettavaa kohdetta. Lisätietoa 
saat jälleenmyyjältä.

– STIHL suosittelee STIHL-
puhdistusaineiden käyttöä. Noudata 
käyttöohjeita.

– Puhdistusaineet voivat sisältää 
terveyttä vaarantavia (myrkyllisiä, 
syövyttäviä, ärsyttäviä), palavia tai 
helposti palamaan syttyviä aineita. 
Jos puhdistusainetta joutuu silmiin 
tai iholle, huuhtele aine heti pois 
runsaalla puhtaalla vedellä. Ainetta 
nielleen henkilön on hakeuduttava 
välittömästi lääkäriin. Noudata 
valmistajan antamia 
turvallisuusohjeita!

Käytä puhdistusainetta aina valmistajan 
ohjeistama määrä.

Varoitus! Hygieniasyistä laite ei 
sovellu elintarvikkeiden 
kanssa kosketuksiin jou-
tuvien pintojen 
puhdistamiseen.

Käytä suojalaseja ja suo-
javaatteita. STIHL 
suosittelee suojahaalarin 
käyttöä. Siten vältät 
tahattomasti painesuih-
kun kanssa kosketuksiin 
joutumisen aiheuttaman 
loukkaantumisvaaran.

Varoitus!
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 35



suomi
Ennen työskentelyn aloittamista

Älä käytä laitteessa likaista vettä.
Jos vaarana on likaisen (esim. hiekkaa 
sisältävän) veden pääsy laitteeseen, on 
käytettävä sopivaa vedensuodatinta.
Kytke laitteesta virta pois päältä ennen 
säiliön täyttämistä.
Täytä polttoainesäiliö vain, kun 
laitteesta on kytketty virta pois päältä ja 
lämmönvaihdin on kylmä. Älä tupakoi. 
Pidä laite etäällä avotulesta.
Painepesurin tarkistaminen

– Painepesuria saa käyttää vain, kun 
se on käyttöturvallisessa kunnossa 
– tapaturmavaara!

– Virtakytkimen on kytkeydyttävä 
helposti asentoon 0 .

– Virtakytkimen on oltava asennossa 
0.

– Tarkista, että paineletku, ruiskuvarsi 
ja turvalaitteet ovat ehjät.

– Paineletkun ja ruiskuvarren on 
oltava hyvässä kunnossa (puhtaita, 
kevytkäyttöisiä) ja oikein 
kiinnitettyinä.

– Kahvojen tulee olla puhtaat ja 
kuivat. Niissä ei saa olla öljyä eikä 
likaa, jotta suihkun ohjaaminen on 
turvallista.

– Tarkista öljymäärä
– Älä tee muutoksia hallinta- ja 

turvalaitteisiin

Sähköliitäntä

Vältä sähköiskun vaara:
– Laitteen jännitteen ja taajuuden (ks. 

tyyppikilpi) tulee vastata 
sähköverkon jännitettä ja taajuutta

– Tarkista, että liitosjohto, pistoke ja 
jatkojohto ovat kunnossa. 
Vahingoittuneita johtoja, liittimiä ja 
pistokkeita tai määräysten vastaisia 
liitosjohtoja ei saa käyttää

– Liitä laite ainoastaan määräysten 
mukaan asennettuun pistorasiaan

– Tarkista, että liitos- ja jatkojohtojen 
sekä pistokkeen ja liittimen 
eristykset ovat kunnossa

Käytä liitos- ja jatkojohtoja oikein:
– Noudata yksittäisten johtojen 

vähimmäisläpimittaa, ks. Laitteen 
sähköliitäntä

– Sijoita ja merkitse liitosjohto siten, 
että se ei voi vaurioitua eikä olla 
vaaraksi kenellekään – 
kompastumisvaara!

– Jatkojohdon pistokkeen ja kytkimen 
on oltava roiskevesisuojattuja tai 
asennettu siten, että ne eivät voi 
joutua kosketuksiin veden kanssa. 
Jatkojohdon pistoke ja kytkin eivät 
saa olla vedessä

– Johdot eivät saa hankautua reunoja 
tai teräviä tai leikkaavia esineitä 
vasten

– Älä vedä johtoa ahtaasta oven- tai 
ikkunanraosta

– Jos johdot ovat kiertyneet, irrota 
verkkopistoke ja selvitä johdot

– Kelaa johtokela aina kokonaan auki 
ylikuumenemisen aiheuttaman 
palovaaran välttämiseksi

Työskentelyn aikana

– Älä käytä liuotinpitoisia nesteitä, 
laimentamattomia happoja äläkä 
liuottimia (esim. bensiiniä, 
lämmitysöljyä, maalin ohenteita tai 
asetonia). Tällaiset aineet 
vahingoittavat laitteen materiaaleja. 
Ruiskutussumu on herkästi 
syttyvää, räjähtävää ja myrkyllistä.

Varoitus!

Varoitus!

Varoitus!

Varoitus!

Jos verkkojohto on vauri-
oitunut, irrota pistoke heti 
pistorasiasta – 
sähköiskun aiheuttama 
hengenvaara!

Älä suuntaa suihkua tai 
vesiletkua itse laitteeseen 
tai muuhun 
sähkölaitteeseen – oiko-
sulun vaara!

Älä suuntaa suihkua tai 
vesiletkua 
sähkölaitteisiin, liittimiin 
tai sähköjohtoihin – oiko-
sulun vaara!
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Seiso tukevasti.
Ole varovainen työskennellessäsi 
liukkailla, märillä, lumisilla tai jäisillä 
pinnoilla tai mäissä ja epätasaisessa 
maastossa – liukastumisvaara!
Sammuta painepesurin moottori 
mahdollisimman kaukana 
puhdistettavasta kohteesta.
Älä peitä laitetta. Huolehdi moottorin 
riittävästä jäähdytyksestä.
Älä tupakoi laitetta käyttäessäsi äläkä 
sen läheisyydessä – palovaara! 
Polttoainesäiliöstä voi päästä helposti 
syttyviä höyryjä.
Älä koske ruiskuvarteen äläkä 
lämmönvaihtimeen kuumaa vettä 
käyttäessäsi – palovammojen vaara!
Älä kumarru poistoistukan ylle, äläkä 
pidä mitään ruumiinosaa sen yllä. Älä 
peitä poistoistukkaa – palovammojen 
vaara ja räjähdysvaara!

Älä suuntaa suihkua eläimiin.
Älä suuntaa suihkua paikkoihin, joihin et 
näe.

Lapset, kotieläimet ja katselijat on 
pidettävä loitolla.
Puhdistettavasta kohteesta ei saa 
päästä ympäristöön vaarallisia aineita 
(esim. asbestia tai öljyä). Noudata 
ehdottomasti ympäristömääräyksiä!
Älä suihkuta paineella 
asbestisementtisiä pintoja. Pinnasta 
saattaa irrota lian lisäksi keuhkoille 
vaarallisia asbestikuituja. Tämä on 
vaarana erityisesti pinnan kuivumisen 
jälkeen.
Älä puhdista herkkiä, esim. kumisia tai 
kankaisia, osia roottorisuuttimen tms. 
pistesuihkulla. Puhdistaessasi huolehdi 
siitä, että suutin on tarpeeksi kaukana 
puhdistettavasta pinnasta, sillä muutoin 
pinta saattaa vahingoittua.
Kahvan liipaisimen on oltava 
kevyttoiminen ja palauduttava itsestään 
lähtöasentoon vapauttamisen jälkeen.
Pidä ruiskuvarresta molemmin käsin 
kiinni, sillä vesi aiheuttaa vastavoimaa. 
Taivutettua suihkuputkea käytettäessä 
voi esiintyä myös vääntöä.
Varo, ettet vahingoita sähköjohtoa tai 
paineletkua ajamalla sen yli, litistämällä, 
kiskomalla tai muulla tavoin. Suojaa 
johto ja letku kuumuudelta ja öljyltä.
Painesuihku ei saa osua liitosjohtoon.
Jos laitteeseen on kohdistunut tavallista 
käyttöä suurempi rasitus (esim. isku tai 
pudotus), tarkista laitteen kunto ennen 
käytön jatkamista – ks. myös kohta 
Ennen työskentelyn aloittamista. 
Tarkista myös turvalaitteiden toiminta. 
Älä käytä laitetta, jos et voi taata sen 
käyttöturvallisuutta. Jos olet epävarma, 
kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

Ennen kuin lopetat työskentelyn, kytke 
laitteesta virta pois ja irrota pistoke.

Turvalaite

Jos paine kasvaa liian korkeaksi, 
turvalaitteen lauetessa painevesi 
johdetaan ylivirtausventtiilin kautta 
takaisin painepumpun imupuolelle. 
Turvalaite on säädetty tehtaalla, eikä 
käyttäjä saa muuttaa sen asetuksia.

Työskentelyn jälkeen

– Sammuta laite ennen 
työskentelypaikalta poistumista

– Irrota pistoke pistorasiasta
– Irrota laitteen ja vedensyötön 

välinen tulovesiletku
Älä irrota pistoketta pistorasiasta 
vetämällä johdosta, vaan ota kiinni 
pistokkeesta.

Huolto- ja korjaustyöt

Laitetta on huollettava säännöllisesti. 
Tee ainoastaan tässä käyttöohjeessa 
kuvattuja huolto- ja korjaustöitä Muut 
työt on annettava alan ammattilaisen 
suoritettaviksi.
STIHL suosittelee, että annat kaikki 
huolto- ja korjaustyöt STIHL-korjaamon 
suoritettaviksi. STIHL-kauppiaat saavat 
säännöllisesti koulutusta ja teknisiä 
tiedotteita.

Älä suuntaa suihkua 
itseäsi tai muita ihmisiä 
kohti. Älä puhdista suih-
kulla vaatteitasi tai 
kenkiäsi – 
loukkaantumisvaara!

Kuumavesikäytössä syn-
tyy myrkyllisiä 
pakokaasuja, jotka voi-
vat olla hajuttomia ja 
näkymättömiä. Älä 
työskentele laitteella sul-
jetussa tai huonosti 
ilmastoidussa tilassa.

Aina ennen huolto- ja 
korjaustöiden aloitta-
mista: Vedä virtapistoke 
irti pistorasiasta.
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Käytä ainoastaan korkealaatuisia 
varaosia. Huonompilaatuisten 
varusteiden käyttö voi aiheuttaa 
tapaturmia tai vahingoittaa laitetta. 
Lisätietoa saat alan liikkeestä.
STIHL suosittelee alkuperäisten STIHL-
varaosien käyttöä. Ne on suunniteltu 
juuri tähän laitteeseen ja käyttäjän 
tarpeisiin sopiviksi.
Laitteen korjaustyöt (esim. jatkojohdon 
vaihtaminen) on vaarojen välttämiseksi 
annettava valtuutettujen sähköalan 
ammattilaisten tehtäväksi.
Puhdista muoviosat liinalla. Syövyttävät 
puhdistusaineet voivat vahingoittaa 
muovia.
Puhdista moottorikotelon 
jäähdytysaukot tarvittaessa. 

N Työnnä molemmat ruiskuvarren 
pidikkeet (1) kahvaan – 
läpimitaltaan suurempi on ylös

Vain PLUS-mallit

Asenna kampi letkurumpuun ennen 
ensimmäistä käyttöönottoa.

N Vedä kammen lukkotulppaa (1) 
nuolen suuntaan vasteeseen 
saakka

N Aseta kampi letkurummun akselin 
kolojen mukaisesti

N Asenna kampi akseliin (2) ja lukitse 
se lukkotulpalla (1)

Laitteen kokoaminen
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Väärä polttoaine saattaa aiheuttaa 
vaaran.
Täytä säiliö vain silloin, kun 
lämmönvaihdin on kylmä.
Lähellä jäätymispistettä olevassa 
lämpötilassa poltto- ja dieselöljy alkavat 
parafinoitumisen vuoksi sakkautua. 
Polttimen käynnistäminen saattaa 
vaikeutua.
Tämän estämiseksi:
N Sekoita polttoaineeseen 

valmistajan antamien ohjeiden 
mukaisesti sakkautumispisteen tai 
juoksevuuden parantajaa.

Biodieselin tulee olla standardin 
DIN 51606 mukaista.
Biodiesel saattaa aiheuttaa polttimeen 
palamishäiriöitä, jos sitä on säilytetty 
pitkään, äärilämpötiloissa ja väärällä 
tavalla kuljetettuna.

N Käännä kansi (1) auki
N Täytä säiliö EL-standardin 

polttoöljyllä tai DIN 51603 
standardin dieselöljyllä. Voit käyttää 
standardin DIN 51606 mukaista 
biodieseliä.

Sijoita laite tukevalle alustalle Täytä polttoainesäiliö
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N Käännä ruuvia (1) vastapäivään, 
kunnes kannen voi kääntää 
ylöspäin

N Kannen avaamiseksi vedä 
kahvaa (2) nuolen suuntaan

Vain RE 551 ja RE 581
Jos käytät jatkuvasti STIHL-kalkinsuoja-
ainetta, laitteelle ei tarvitse sitä 
normaalioloissa käytettäessä suorittaa 
kalkinpoistoa. STIHL-kalkinsuoja-aine 
sopii käytettäväksi STIHL-
puhdistusaineen kanssa.

STIHL-kalkinsuoja-aineen 
konsentraatin käyttö veteen

N Mittaa veden kovuusaste tai kysy 
veden kovuusalue paikalliselta 
vesilaitokselta

Suhde veden kovuuteen, ks. taulukko:
N Käytä kalkinsuoja-ainetta 

suhteessa A:B puhtaaseen veteen – 
säiliön maksimitäyttömäärä = 1 l

– A = kalkinsuoja-aine
– B = vesi

RE 551Avaa kansi Lisää 
kalkkiintumisenestoliuos Veden 

kovuuden 
yksikkö

Kovuusalue Sekoitus-
suhde (A:B)

°dH < = 12 1 : 2
> 12 laimenta-

matta
°e < = 15 1 : 2

> 15 laimenta-
matta

°f < = 21,4 1 : 2
> 21,4 laimenta-

matta
ppm CaCO3 < = 214 1 : 2

> 214 laimenta-
matta

mval/l < = 4,28 1 : 2
> 4,28 laimenta-

matta
mmol/l < = 2,14 1 : 2

> 2,14 laimenta-
matta
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RE 581 Säiliön täyttäminen STIHL-kalkinsuoja-
aineella

N Avaa säiliön korkki (1)
N Täytä säiliö STIHL-kalkinsuoja-

aineella
N Sulje korkki

N Vedä liitin (1) taakse ja pidä se 
takana

N Työnnä ruiskuputki (2) 
liipaisinkahvaan kiinnityskohtaan tai 
vedä irroittaaksesi sen 
liipaisinkahvasta

N Vapauta liitin (1)

Veden 
kovuuden 
yksikkö

Kovuusalue Seossuhde

°dH < = 12 1 : 1
> 12 laimenta-

matta
°e < = 15 1 : 1

> 15 laimenta-
matta

°f < = 21,4 1 : 1
> 21,4 laimenta-

matta
ppm CaCO3 < = 214 1 : 1

> 214 laimenta-
matta

mval/l < = 4,28 1 : 1
> 4,28 laimenta-

matta
mmol/l < = 2,14 1 : 1

> 2,14 laimenta-
matta

Suihkuputken kiinnitys ja 
irrotus
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Letkukelattomat laitteet

Paineletkun kiinnitys

N Työnnä paineletku (1) laitteen 
liittimeen

N Kierrä kierrepikaliitin (2) paikalleen 
ja kiristä se käsin

Paineletkun irrottaminen
N Kierrä kierrepikaliitin (2) auki
N Vedä paineletku liittimestä (1)

Letkukelalla varustetut laitteet

Paineletku on jo liitetty.
Paineletkun irrottaminen
N Vedä paineletkua kelalta

N Kierrä kierrepikaliitin (2) auki
N Vedä paineletku liittimestä (1)
Paineletkun kiinnitys
N Työnnä paineletku (1) letkukelan 

liittimeen
N Kierrä kierrepikaliitin (2) paikalleen 

ja kiristä se käsin
N Kelaa paineletku kelalle

Paineletku liipaisinkahvaan

asentaminen

N Työnnä paineletku (1) liittimeen (2)
N Kierrä kierrepikaliitin (3) paikalleen 

ja kiristä se käsin

irrottaminen

N Paina liukukytkintä (4) nuolen 
suuntaan ja pidä paikallaan

N Avaa kierrepikaliitin (3) ja kierrä 
liittimestä nuolen suuntaan

Paineletkun liittäminen ja 
irrottaminen
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Huuhtele vesiletku ennen kuin liität sen 
laitteeseen, jotta laitteeseen ei pääse 
hiekkaa eikä muuta likaa.
N Liitä letku (halkaisija 3/4")

N Vie leuat vastakkain ja käännä 
oikealle rajoittimeen saakka

N Avaa vesihana. Vesisäiliö täyttyy

Älä käytä likaista vettä. Käytä tuloveden 
suodatinta, jos veden laatu on huono 
(esim. hiekkaa) – ks. Lisävarusteet.

Laitteen jännitteen ja taajuuden (ks. 
tyyppikilpi) tulee vastata sähköverkon 
jännitettä ja taajuutta.
Sähköverkon vähimmäissuojaus on 
oltava teknisten tietojen ohjeiden 
mukainen – ks. Tekniset tiedot.
Laitteen kytkennässä jännitteensyöttöön 
on käytettävä vikavirtasuojakytkintä, 
joka keskeyttää virransyötön, jos 
maadoituksen erotusvirta on yli 30 mA.
Verkkoliitännän on oltava standardin 
IEC 60364 sekä maakohtaisten 
määräysten mukainen.
Jatkojohdon vähimmäisläpimitan tulee 
olla verkon jännitteestä ja johdon 
pituudesta riippuen annettujen tietojen 
mukainen.

Liitäntä pistorasiaan

Ennen virtalähteeseen liittämistä on 
varmistettava, että laite on kytketty pois 
päältä – ks. Laitteen kytkeminen pois 
käytöstä
N Työnnä laitteen verkkoliitin tai 

jatkojohdon verkkoliitin 
asianmukaisesti asennettuun 
pistorasiaan

Vesiliitäntä Laitteen sähköliitäntä

Johdon pituus Vähimmäisläpimitta
400 V – 415 V / 3~:
enint. 20 m 1,5 mm2

20 m – 50 m 2,5 mm2

230 V / 3~:
enint. 20 m 2,5 mm2

20 m – 50 m 4,0 mm2

230 V – 240 V / 1~:
enint. 20 m 2,5 mm2

20 m – 50 m 4,0 mm2

200 V / 3~:
enint. 10 m 3,5 mm2

10 m – 30 m 5,5 mm2
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N Avaa vesihana

Käynnistä laite vain, kun tulovesiletku on 
liitetty ja vesihana avattu. Muuten veden 
puute saattaa vaurioittaa laitetta.

Käyttötilan merkkivalo 
palaa, kun laitteessa on 
virta kytkettynä. Muut 
merkkivalot vilkahtavat ja 
sammuvat.
NKelaa paineletku 

kokonaan auki
Kytkettäessä laite päälle ilmenevät 
jännitevaihtelut voivat haitata 
epäedullisissa verkko-olosuhteissa 
(korkea verkkoimpedanssi) muita 
liitettyjä sähkölaitteita.
Kun verkkoimpedanssi on alle 
0,15 ohmia, häiriöitä ei ole 
odotettavissa.

Kylmävesikäyttö

N Käännä kytkin asentoon I – laite on 
nyt valmiustilassa

N Suuntaa liipaisinkahva 
puhdistettavaan kohteeseen, älä 
koskaan ihmisiin!

Kuumavesikäyttö

N Aseta kytkin haluttuun lämpötilaan, 
ks. Lämpötilan asettaminen.

N Suuntaa liipaisinkahva 
puhdistettavaan kohteeseen, älä 
koskaan ihmisiin!

(vain kuumavesikäyttö)

N aseta lämpötila kiertokytkimellä – 
suuret numerot ovat Celsius (°C) ja 
pienet numerot ovat Fahrenheit (°F) 
-asteita

Yli 100 °C tai 212 °F lämpötilat ovat 
höyrytystoimintoa varten – ks. Höyrytys.

Laitteen käynnistäminen Säädä lämpötila
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Käyttöpaneelin näyttö

Käyttöpaneelin merkkivalojen palamiseen tai vilkkumiseen voi olla seuraavia syitä:
LED Näyttö Tila / syy Toimi näin

palaa Laite on käyttövalmis

vilkkuu Vesihana on kiinni, veden virtaama liian pieni Varmista, että laite saa riittävästi vettä

Laitteen paineensäädin tai liipaisinkahva 1) on 
säädetty liian pienelle virtaamalle

Säädä virtaama laitteesta tai liipaisinkahvasta 1) 
suuremmaksi

Pesuainesäiliö on tyhjä Täytä pesuainesäiliö tai aseta annosteluventtiili 
asentoon 0

Virtaama-anturin vika Ota yhteys huoltoon 2) , käyttö kylmällä vedellä on 
mahdollista

Laite on kalkkiintunut Ota yhteys 2) huoltoon
3) palaa Polttoaine on loppumassa Lisää polttoainetta

3) vilkkuu Kalkkiintumisenestoliuos on loppumassa Lisää kalkkiintumisenestoliuosta

vilkkuu Huolto 20 käyttötunnin kuluessa Vie laite 2) huoltoon

palaa Laite on huollettava Vie laite 2) huoltoon

3) palaa Pumpun öljytaso liian matala, laitetta ei voi käyttää Täytä pumppuöljy, ks. kohta Öljyn vaihto

1)  vain RE 581, RE 581 PLUS
2)  STIHL suosittaa STIHL-huoltoa
3)  ei RE 521
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Käyttöpaneelin merkkivalojen palamiseen tai vilkkumiseen voi olla seuraavia syitä:
LED Näyttö Tila / syy Toimi näin

vilkkuvat 
yhtä aikaa

Pesuainesäiliö on tyhjä Täytä pesuainesäiliö

Tuloveden suodatin on tukkeutunut Puhdista suodatin, ks. Huolto

Paineletku, -liitokset tai suihkuvarsi vuotavat Ota yhteys huoltoon 2)

Painepumppu vuotaa, imee ilmaa Ota yhteys huoltoon 2), käyttö kylmällä vedellä on 
mahdollista

Käyttö estetty, koska laitetta on käytetty toistuvasti 
lyhyitä jaksoja (lyhempiä kuin 1,5 s)

Ota yhteys huoltoon 2)

vilkkuvat 
vuorotellen

Moottori ylikuumenee Kytke laite pois päältä ja anna jäähtyä

Käytä laitetta ilman jatkohtoa, käytä oikealla halkai-
sijalla varustettua jatkojohtoa, ks. Laitteen 
sähköliitäntä

Laite ylikuumentunut Ota yhteys huoltoon 2)

vilkkuu 
hitaasti

Liekinvalvonta-anturi nokeentunut Puhdista anturi, ks. Huolto

vilkkuu 
nopeasti

Häiriö polttoaine- tai sytytysjärjestelmässä tai 
polttimessa

Ota yhteys huoltoon 2), käyttö kylmällä vedellä on 
mahdollista

2)  STIHL suosittaa STIHL-huoltoa
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Liipaisinkahvan painaminen

N Suuntaa liipaisinkahva 
puhdistettavaan kohteeseen

N Jos laitteessa on roottorisuutin, pidä 
sitä alaspäin käynnistäessäsi 
laitetta 

N Työnnä lukitusvipua (1) nuolen 
suuntaan – liipaisin (2) vapautuu

N Paina vipu (2) pohjaan
Moottori kytkeytyy pois päältä vivun 
vapautuessa.
Pumppu toimii vielä n. 20 s ohitustilassa 
sen jälkeen, kun liipaisinkahva on 
kytketty paineettomaksi. Vasta sitten 
moottori pysähtyy. Tällä estetään 
tarpeettoman usein tapahtuva 
pysäytysautomatiikan toiminta.

Käyttäessäsi kuumaa vettä älä koske 
ruiskuvarteen – palovammojen vaara!

Valmiustila

Anna laitteen olla valmiustilassa 
yhtäjaksoisesti enintään 5 min. Kun 
työssä on pidempi tauko kuin 5 min ja 
kun laite jätetään valvomatta, kytke se 
pois päältä virtakytkimestä – ks. Laitteen 
kytkeminen pois käytöstä.

Laitteen paineen ja määrän säätö

Painepumpun työpainetta ja vesimäärää 
voi säätää pitkään kestävän 
puhdistustyön ajaksi.

N Avaa kansi
N Säädä työskentelypaine ja 

vesimäärä säädintä (3) kääntämällä

Painemittari (4) näyttää painepumpun 
paineen.

Jos kuumavesikäytössä suurin sallittu 
työpaine on ylittynyt enemmän kuin 
10 baaria, laitteelle on suoritettava 
kalkinpoisto.
Vain RE 581 / RE 581 PLUS
Näytettävä paine ei ole aina sama kuin 
ruiskuputken päässä suuttimella oleva 
paine. Suuttimella oleva paine riippuu 
liipaisinkahvan paineen ja määrän 
säätimen asennosta.

Liipaisinkahvan paineen ja määrän 
säädin – vain RE 581 / RE 581 PLUS

Voit säätää työpainetta ja vesimäärää 
liipaisinkahvasta lyhytaikaisen 
puhdistustyön ajaksi.
Vakiosäätö

Säätövipu vakioasennossa: Paine ja 
vesimäärä ovat maksimissa.

Työskentely
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Paine ja vesimäärä ovat vähäisemmät.

Voit hienosäätää työpainetta ja 
vesimäärää portaittain säätövivulla.

Paineen säätö suuttimesta

Työpainetta voi säätää suuttimesta 
portaattomasti.

N Käännä säätöhylsyä – tuloveden 
määrä ei muutu

Paineletku

Paineletkua ei saa taittaa eikä se saa 
olla kierteillä.
Älä aseta paineletkun päälle raskaita 
esineitä äläkä aja sen päältä.
PLUS-malli, jossa letkukela

Vedä letku kuumavesikäytössä 
kokonaan pois letkukelalta. Muuten 
kuumuus saattaa vahingoittaa 
letkukelaa.

Lisävarusteiden säilytys

Kelaa verkkojohto ja paineletku. Säilytä 
ruiskuvarsi laitteessa.
Letkukelattomat laitteet

Letkukelalla varustetut laitteet

N Kierrä pesuainesäiliön kansi auki
N Täytä säiliö annetun ohjeen 

mukaan laimennetulla pesuaineella 
– STIHL suosittelee STIHL-
pesuainetta

N Kierrä imuletkulla varustettu kansi 
pesuainesäiliöön

Kannessa on vakiokierre. Se sopii 
tavallisiin pesuainesäiliöihin.

N Säädä sekoitettavan pesuaineen 
määrä annostelijalla – kuten 
kuvassa

N Levitä pesuainetta alhaalta ylöspäin
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Puhdistusaineiden 
sekoittaminen

Annostelija vastapäivään: 0 % (min)
Annostelija 
myötäpäivään: 5 % (maks.)
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Saat paremman tuloksen, kun suihkutat 
pesuainetta kuivalle pinnalle ja annat 
sen vaikuttaa muutaman minuutin. 
Pesuaine ei saa kuivua kiinni 
puhdistettavaan kohteeseen.
Pesuainejärjestelmän huuhteleminen
Kun et halua pesuainetta enää lisää:
N Käännä pesuaineen annostelijaa 

vasemmalle kohtaan 0 % (min) 
saakka

N Anna painepesurin käydä hetken 
aikaa liipaisinkahva auki, kunnes 
suuttimesta ei enää tule pesuainetta

Pesuaineen pitoisuuden laskeminen ja 
säätäminen tarkasti

Joidenkin pesuaineiden pitoisuus on 
säädettävä hyvin tarkasti. Mittaa tällöin 
veden virtaama ja pesuaineen kulutus.
N Säädä annostelija asentoon 0 % 

(min.)
N Pidä liipaisinkahvaa sopivassa 

tyhjässä keräysastiassa (> 20 l) ja 
paina sitä tarkalleen 1 minuutti

N Mittaa säiliön vesimäärä Q
N Lisää 2 litraa ohjeiden mukaan 

laimennettua pesuainetta sopivaan 
astiaan (jonka asteikkoväli on 0,1 l) 
– STIHL suosittelee STIHL-
pesuainetta

N Pidä imuletku astiassa
N Säädä pesuaineen annostelija 

vastaavasti halutulle pitoisuudelle: 
0 % (min.) – 5 % (maks.)

N Pidä liipaisinkahvaa sopivassa 
tyhjässä keräysastiassa (> 20 l) ja 
paina sitä tarkalleen 1 minuutti

N Lue pesuaineen kulutus QR 
asteikosta

Todellisen pesuainepitoisuuden 
laskeminen:

– QR = kulutetun pesuaineen 
määrä (l/min)

– Q = veden määrä ilman 
pesuainetta (l/min)

– V = pesuaineen esilaimennus ( %)
Jos todellinen pitoisuus poikkeaa 
halutusta, säädä annostelijaa 
vastaavasti. Toista mittaus tarvittaessa.

Laske pesuaineen esilaimennus 
prosentteina

Jos ohennussuhdetta ei ole ilmoitettu 
prosentteina, voit tarkistaa sen 
seuraavasta taulukosta:

Esim.
Laskettu suhdeluku 1:2
– A = 1
– B = 2

QR
x V = pitoisuus

Q

Suhdeluku
1:1 = 50 %
1:2 = 33,3 %
1:3 = 25 %
1:5 = 16,6 %
1:10 = 9 %

A
x 100 = arvo prosentteina

(A + B)

1
x 100 = 33,3 %

(1 + 2)
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N Avaa kansi, ks. Kannen avaaminen

N Kierrä paineensäädintä kahvasta 
vastapäivään vasteeseen saakka

N Aseta kiertokytkin haluamaasi 
lämpötilaan (yli 100 °C tai 212 °F)

Käytä höyrysuutinta ammattilaistason 
höyrykäyttöä ja erikoistilanteita varten, 
ks. Lisävarusteet.

Pesuaineen sekoittamisen jälkeen ja 
kuumavesikäytön jälkeen:

N Käännä kytkin asentoon I
N Käännä pesuaineen annostelijaa 

vasemmalle vastimeen asti
N Käytä painepesuria liipaisimesta 

n. 1 min
Pesuainejärjestelmä huuhdellaan, jotta 
laitteeseen ei keräänny pesuainejäämiä.
Kuumavesikäytön aikana kuumenneet 
osat jäähtyvät. Siten palovammojen 
vaara vähenee.

N Käännä kytkin asentoon 0
N Paina liipaisinkahvaa, kunnes 

suuttimesta tulee enää vain 
muutama tippa vettä (laite on nyt 
paineeton)

N Vapauta vipu

N Työnnä lukitusvipua (1) nuolen 
suuntaan – liipaisinkahva lukittuu ja 
laitteen kytkeminen päälle 
vahingossa estyy

N Irrota verkkopistoke pistorasiasta
N Irrota tulovesiletku laitteesta ja 

vesijohdosta

Käytön jälkeen

N Kelaa paineletku ja liitäntäjohto 
niille tarkoitettuihin pidikkeisiin – ks. 
Tärkeät osat

Höyrysuihkut Laitteen kytkeminen pois 
käytöstä 1
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Säilytä laitetta kuivassa, jäätymiseltä 
suojatussa tilassa.
Jos suojausta pakkaselta ei voida taata:
N Sulje vesihana

N Täytä vesisäiliö täyttöistukan kautta 
glykolipohjaisella pakkasnesteellä – 
kuten autoissa

N Suuntaa liipaisinkahva ilman 
ruiskuvartta johonkin astiaan

N Kytke laite päälle liipaisinkahva 
avoinna (kylmävesikäytössä)

N Kierrätä vesisäiliöstä imettävää 
nestettä, kunnes pumppu on imenyt 
n. 4 l pakkasnestettä tai kun 
pakkasnestettä tulee 
liipaisinkahvasta

N Käytä liipaisinta 2 - 3 kertaa 
imemisen aikana

N Odota, kunnes vesisäiliö on imetty 
tyhjäksi

N Käännä kytkin asentoon 0
N Säilytä loppu jäätymisenestoaine 

suljetussa astiassa

Kun otat laitteen jälleen käyttöön, voi 
pakkasnesteen ottaa talteen ja 
työskentelyn jälkeen imeä taas takaisin 
pumppuun.
Noudata kohdan Polttoainesäiliön 
täyttäminen ohjeita.

Laitteen säilytys
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Huolto- ja hoito-ohjeita

Annetut tiedot koskevat normaalioloissa käytettävää laitetta. Työskenneltäessä 
päivittäin pidempiä aikoja, annettuja välejä on lyhennettävä. Jos laitetta käytetään 
satunnaisesti, voi välejä vastaavasti pidentää.
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koko kone
tarkasta silmämääräisesti (kunto, tiiviys) X

puhdista X X

Painepumpun öljymäärä tarkista X

Painepumpun öljy vaihda X

Paineletkun liittimet
puhdista X X

rasvaa X

Suihkuputken kytkentäliitin ja liipaisinkah-
van kytkinholkki puhdista X X

Sytytysjärjestelmä, -muuntaja, -johto, -
elektrodit, liekinvalvonta-anturi (mikäli 
käytettävissä)

puhdista1) X

Polttoainesäiliö puhdista1) X

Polttoainesuodatin
puhdista X X

vaihda X X

Magneettiventtiili puhdista1) X

Polttoainesuuttimet vaihda X

Vesisäiliön suodatin / paineen tulopuoli puhdista X

Painesuutin
puhdista X

vaihda X

Tuuletusaukot puhdista X

Lämmönvaihdin puhdista1) X

Kalkin poisto1) 2) jos kuumavesikäytössä työpaine on ylittynyt enemmän kuin 10 baaria
1) Nämä työt saa suorittaa vain asiantunteva huolto – STIHL suosittelee STIHL-huoltoa
2) Jos käytät jatkuvasti STIHLin kalkkiintumisenestoliuosta, laitteelle ei normaalioloissa käytettäessä tarvitse suorittaa kalkinpoistoa
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Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen 
huolto- ja korjaustöiden aloittamista.
Suosittelemme, että suoritat jokaisen 
käyttökerran yhteydessä seuraavat 
toimenpiteet, jotta laite toimisi 
moitteettomasti:
N Huuhtele vesiletku, paineletku, 

suihkuputki ja varusteet vedellä 
ennen paikalleen asentamista

N Puhdista suihkuputken kytkentäliitin 
ja liipaisinkahvan kytkinholkki 
hiekasta ja pölystä

Painesuuttimen puhdistaminen

Tukkeutunut suutin aiheuttaa liian 
korkean pumppupaineen, joten suutin 
on puhdistettava heti.

N Kytke laite pois päältä
N Paina liipaisinkahvaa, kunnes 

suihkupäästä tulee enää vain 
muutama tippa vettä – laite on nyt 
paineeton

N Irrota suihkuputki
N Puhdista suutin sopivalla neulalla

Puhdista suutin vain suihkuputki 
irrotettuna.
N Huuhtele suihkuputki suuttimen 

puolelta vedellä.

Tuloveden suodattimen puhdistus

Veden tulopuolelle on asennettu kaksi 
suodatinta, jotka suodattavat karkeat 
hiukkaset.
Puhdista tuloveden suodatin tarpeen 
mukaan kerran kuussa tai useammin.
Vesisäiliön suodatin

N Irrota letkuliitin (1)
N Irrota suodatin (2) varovasti 

pihdeillä. Huuhtele suodatin
N Varmista ennen asentamista, että 

suodatin on ehjä – vaihda vioittunut 
suodatin.

Painepumpun tulopuolen suodatin
N Avaa kansi, ks. Kannen avaaminen

N Löysää liitosmutteria (1)

N Irrota suodatin (2) varovasti 
ruuvitaltalla. Huuhtele suodatin

Polttoainesuodattimen puhdistaminen 
tai vaihtaminen

N Avaa kansi, ks. Kannen avaaminen

N Avaa suodattimen kansi (1)
N Irrota polttoainesuodatin (2). 

Puhdista tai vaihda se – tarkista 
samalla kaksi rengastiivistettä

Huolto
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Hävitä vanha suodatin ja puhdistukseen 
käytetty neste jätehuolto- ja 
ympäristömääräysten mukaisesti!

Liekinvalvonta-anturin puhdistaminen

Liekinvalvonta-anturin nokeentuminen 
näkyy käyttöpaneelissa, ks. kohta 
Käyttöpaneelin merkkivalojen 
palamiseen ...

N Avaa ruuvi (1) ja irrota 
liekinvalvonta-anturi

N Puhdista liekinvalvonta-anturi (2) 
varovasti pehmeällä liinalla

N Asennus: Työnnä liekinvalvonta-
anturi merkkiin asti. Merkin ja 
nuolen on osoitettava ylöspäin.

Tuuletusaukkojen puhdistaminen

Pidä laite puhtaana, jotta jäähdytysilma 
pääsee kulkemaan vapaasti aukkojen 
kautta.

Liittimien rasvaus

Rasvaa paineletkun liittimet tarvittaessa.

Tarkasta öljymäärä viikottain.
Vaihda öljy, jos pumpun öljy näyttää 
harmaalta tai valkoiselta.
N Aseta laite tasaiselle, vaakasuoralle 

alustalle
N Avaa kansi, ks. Kannen avaaminen
RE 521

N Kierrä öljyn mittatikku ulos
N Katso, onko öljytaso min ja max -

merkkien välissä
N Lisää öljyä tarvittaessa 

(SAE 15 W 40 – ks. Öljyn vaihto)
RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS

N Katso, onko öljytaso merkin (2) 
kohdalla. Laitteen tulee olla silloin 
kylmä

N Lisää öljyä tarvittaessa 
(SAE 15 W 40 – ks. Öljyn vaihto)Öljymäärän tarkastaminen
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS54
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Ensimmäisen kerran 50 käyttötunnin 
jälkeen, sen jälkeen puolen vuoden tai 
500 käyttötunnin välein.
N Anna laitteen lämmetä
N Avaa kansi, ks. Kannen avaaminen

N Aseta jokin sopiva astia 
öljynpoistoruuvin (1) alle

N Avaa öljynpoistoruuvi (1) ja laske 
öljy pois tämän pohjalevyssä olevan 
reiän kautta

N Laske öljy johonkin sopivaan 
astiaan

N Tarkista öljynpoistoruuvin tiiviste, 
aseta ruuvi paikalleen ja kiristä se

N Hävitä jäteöljy 
jätehuoltomääräysten mukaisella 
tavalla

RE 521

N Kierrä öljyn mittatikku ulos
N Täytä painepumppu uudella öljyllä 

(450 ml, SAE 15 W 40)
N Tarkista öljymäärä, ks. Öljytason 

tarkistus
RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS

N Avaa paisuntasäiliön kansi
N Täytä painepumppu uudella öljyllä 

(1000 ml, SAE 15 W 40)
N Tarkista öljymäärä, ks. Öljytason 

tarkistus

Tässä käyttöohjeessa annettujen 
ohjeiden noudattaminen vähentää 
laitteen liiallista kulumista ja 
vaurioitumista.
Laitetta tulee käyttää, huoltaa ja 
säilyttää näissä käyttöohjeissa kuvatulla 
tavalla.
Käyttäjä vastaa itse kaikista turvallisuus-
, käyttö- ja huolto-ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä aiheutuvista 
vaurioista. Tämä koskee erityisesti 
vaurioita, jotka johtuvat
– muiden kuin STIHLin hyväksymien 

muutosten teosta tuotteeseen
– sellaisten varusteiden käytöstä, 

joita STIHL ei ole hyväksynyt tähän 
laitteeseen, jotka eivät sovi siihen 
tai jotka ovat huonolaatuisia

– laitteen ohjeidenvastaisesta 
käytöstä

– laitteen käytöstä urheilu- tai 
kilpailutapahtumissa

– sekä seurannaisvahingoista, jotka 
ovat syntyneet viallisia 
komponentteja käsittävän 
moottorilaitteen käyttämisestä

– pakkasvaurioista
– vaurioista, jotka ovat aiheutuneet 

väärän jännitteen käytöstä
– huonosta veden saannista 

johtuvista vaurioista (esim. 
tulovesiletkun läpimitta liian pieni)

Öljyn vaihto

1

Kulutuksen minimointi ja 
vaurioiden välttäminen
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 55
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Huoltotyöt

Kaikki kohdassa Huolto- ja hoito-ohjeet 
kuvatut työt on tehtävä säännöllisesti. 
Jos käyttäjä ei pysty itse huoltamaan 
laitetta, tämän huollatettava laite alan 
ammattilaisella.
STIHL suosittelee, että kaikki huolto- ja 
korjaustyöt teetetään ainoastaan 
valtuutetulla STIHL-huollolla. STIHL-
kauppiaat saavat säännöllisesti 
koulutusta ja teknisiä tiedotteita.
Jos nämä työt jätetään tekemättä tai jos 
ne tehdään väärin, voi syntyä vaurioita, 
joista käyttäjä on itse vastuussa. Näitä 
ovat mm.:
– laitteen osille aiheutuneet vahingot, 

jotka johtuvat viivästyneestä tai 
riittämättömästä huollosta

– epäasianmukaisesta varastoinnista 
johtuvat korroosio- ja 
seurannaisvauriot

– laitteelle aiheutuneet vahingot, jotka 
johtuvat huonolaatuisten varaosien 
käytöstä

Kuluvat osat

Jotkut laitteen osat kuluvat myös 
normaalissa määräysten mukaisessa 
käytössä, joten ne on vaihdettava 
käyttötavasta ja -tiheydestä riippuen 
ajoissa uusiin. Näitä ovat mm.:
– painesuuttimet
– paineletkut
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS56
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1 Liipaisinkahva
2 Suihkuputken liitin
3 Paineen ja määrän säätelyn 

säätövipu 1)

4 Varmistin
5 Liipaisin
6 Paineletkuliitännän lukitsin
7 Paineletkun kierrepikaliitin
8 Suutin
9 Työpaineen säätöhylsy
10 Paineletku
11 Polttoaineen täyttöaukko
12 Polttoainesäiliö
13 Kansi
14 Painemittari
15 Kannen kahva
16 Käyttövalmiuden merkkivalo
17 Pumpun öljyn merkkivalo 2)

18 Huollon merkkivalo
19 Kalkkiintumisenestoliuoksen 

merkkivalo
20 Polttoaineen merkkivalo 2)

21 Pesuaineen annostelija
22 Kiertokytkin/lämpötilansäädin
23 Ruiskuvarren pidike
24 Ruiskuvarren pidike
25 Liitäntäjohdon pidike
26 Veden syöttöputki
27 Kääntyvä pyörä ja seisontajarru
# Tyyppikilpi

Tärkeät osat

2

9

3

1514

21

12

#

22

11

13
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25

25

26

27

24

23
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28 Kahva
29 Kalkkiintumisenestoliuoksen 

täyttöistukka
30 Pakkasnesteen täyttöistukka
31 Letkukela
32 Letkukelan kahva
33 Paineletkun kiinnitysistukka (laitteet 

ilman letkukelaa)
34 Painepumppu
35 Säätimen turvayksikkö
36 Öljyn paisuntasäiliö
37 Paineen ja määrän säädin
38 Polttoainesuodatin
39 Paloilman puhallin
40 Sytytysmuuntaja
41 Lämmönvaihdin
42 Poistoistukka
43 Öljynpoistoruuvi

37

35

40

33
36

38

39

34

42

29
30

41

3231
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1) vain RE 581, RE 581 PLUS
2) ei RE 521
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Sähkötiedot

RE 521

RE 551 PLUS

RE 581, RE 581 PLUS Hydrauliikan tiedot

RE 521

RE 551 PLUS

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntätiedot: 230– 240 V / 
1~ / 50 Hz

Teho: 3,1 kW
Virranotto: 13,5 A
Sulake (tunniste C 
tai K): 16 A
Suojausluokka: I
Kotelointiluokka: IP X5

Verkkoliitäntätiedot: 230– 240 V / 
1~ / 50 Hz

Teho: 3,4 kW
3,0 kW 1)

1) vain Iso-Britannia ja Irlanti

Virranotto: 15,2 kW
13 kW 1)

Sulake (tunniste C 
tai K):

16 A
13 A 1)

Suojausluokka: I
Kotelointiluokka: IP X5

Verkkoliitäntätiedot:

2) vain Norja
3) vain Japani (50 Hz:n malli)
4) vain Japani (60 Hz:n malli)

400–415 V / 3~ / 
50 Hz
230 V / 3~ / 
50 Hz 2)

200 V / 3~ / 
50 Hz 3)

200 V / 3~ / 
60 Hz 4)

Teho: 4,5 kW
5,3 kW 3), 4)

Virranotto: 8,6 A
14,9 A 2)

20 A 3)

18 A 4)

Sulake (tunniste C 
tai K):

16 A
20 A 3), 4)

Suojausluokka: I
Kotelointiluokka: IP X5

Työpaine: 5–10,5 Mpa 
(50–105 bar)

Suurin sallittu paine: 20 Mpa 
(200 bar)

Tuloveden 
maksimipaine:

1 Mpa     
(10 bar)

Tuloveden maksimilämpötila:
40 °C

Veden 
maksimilämpötila: 80 °C / 99 °C
Maksimivirtaama: 560 l/h
Vesimäärä QIEC pai-
neella standardin 
EN 60335 mukaan: 520 l/h
Maksimitakaiskuvoima: 21 N
Öljy: SAE 15 W 40
Öljyn määrä: 450 ml
Puhdistusainesäiliö: 10 l

Työpaine 2,5–13,5 Mpa 
(25–135 bar)
2,5–10,5 Mpa 1) 

(25–105 bar)
Suurin sallittu paine: 20 Mpa 

(200 bar)
Tuloveden 
maksimipaine:

1 Mpa     
(10 bar)

Tuloveden maksimilämpötila:
40 °C
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 59
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RE 581, RE 581 PLUS

Poltin

RE 521, RE 551 PLUS

RE 581, RE 581 PLUS

Mitat

RE 521, RE 581

RE 551 PLUS, RE 581 PLUS

Paino

ruiskuvarrella ja paineletkulla 
varustettuna:

Paineletku

Ääni- ja tärinätaso

Äänenpainetaso Lp ISO 3744:n mukaan 
(väli 1 m)

Veden 
maksimilämpötila: 80 °C / 140 °C
Maksimivirtaama: 600 l/h
Vesimäärä QIEC pai-
neella standardin 
EN 60335 mukaan:

570 l/h

580 l/h 1)

Maksimitakaisku-
voima:

26 N
22 N 1)

Öljy: SAE 15 W 40
Öljyn määrä: 1 000 ml
Puhdistusainesäiliö: 10 l
1) vain Iso-Britannia ja Irlanti

Työpaine: 2,5–16 Mpa 
(25–160 bar)
2,5–13,5 Mpa 3) 
(25–135 bar)
2,5–15 Mpa 4) 
(25 –150 bar)

Suurin sallittu paine: 25 Mpa  
(250 bar)

Tuloveden 
maksimipaine: 1 Mpa (10 bar)
Tuloveden maksimilämpötila:

40 °C
Veden 
maksimilämpötila: 80 °C / 140 °C

Maksimivirtaama: 710 l/h
825 l/h 3), 4)

Vesimäärä QIEC pai-
neella standardin 
EN 60335 mukaan:

650 l/h

750 l/h 3), 4)

Maksimitakaisku-
voima:

32 N
34 N 3)

36 N 4)

Öljy: SAE 15 W 40
Öljyn määrä: 1 000 ml
Puhdistusainesäiliö: 10 l
3) vain Japani (50 Hz:n malli)
4) vain Japani (60 Hz:n malli)

Polttoainesäiliön 
tilavuus: 15 l
Polttimen teho: 49 kW

Polttoainesäiliön 
tilavuus: 15 l
Polttimen teho: 62 kW

Pituus n.: 1 050 mm
Leveys n.: 680 mm
Korkeus n.: 760 mm

Pituus n.: 1 050 mm
Leveys n.: 680 mm
Korkeus n.: 770 mm

RE 521: n. 125 kg
RE 551 PLUS: n. 133 kg
RE 581: n. 131 kg
RE 581 PLUS: n. 134 kg
RE 581 PLUS: n. 133 kg 3), 4)

3) vain Japani (50 Hz:n malli)
4) vain Japani (60 Hz:n malli)

RE 521, RE 581: 10 m, DN 08, 
teräskudos

RE 551 PLUS, 
RE 581 PLUS:

15 m, DN 08, 
teräskudos

RE 521: 72,5 dB (A)
RE 551 PLUS: 73,1 dB (A)
RE 581, RE 581 PLUS: 74,1 dB (A)
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS60
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Äänitehotaso Lw ISO 3744 mukaan

Tärinäarvo ahv kahvassa ISO 5349:n 
mukaan

Äänenpainetasolle ja äänitehotasolle 
kerroin K-on RL 2006/42/EY:n mukaan 
1,5 db(A); tärinäarvolle kerroin K 
on-RL 2006/42/EY:n mukaan 2,0 m/s2.

REACH

REACH on kemikaalien rekisteröintiä, 
arviointia ja lupamenettelyä koskeva 
EY-asetus.
REACH-asetuksen 1907/2006/EY 
vaatimusten täyttämisestä on tietoa 
osoitteessa www.stihl.com/reach

Putken puhdistussarja

Pituudet 10 ja 20 m

Pesuletkun päässä on merkki (nuoli):
N Työnnä letku puhdistettavaan 

putkeen merkkiin asti ja käynnistä 
laite vasta sitten

Jos merkki tulee näkyviin vetäessäsi 
letkun ulos puhdistettavasta putkesta:
N Sammuta laite
N Paina liipaisinkahvasta, kunnes 

laite on paineeton
N Vedä letku kokonaan ulos putkesta
Älä koskaan vedä letkua ulos putkesta, 
kun laitteessa on virta päälle kytkettynä.

Muut lisävarusteet

Pyörivä pesuharja – vaihdettava 
harjaosa.
Suuri pesuharja – asennetaan suoriin tai 
taivutettuihin suihkuputkiin.
Suihkuputki, suora – pituudet 350, 500, 
1 070, 1 800 ja 2 500 mm.

Suihkuputki, taivutettu – pituus 1 
070 mm; suihkuputki, taivutettu – älä 
työnnä paikkoihin, joita et näe ja joissa 
voi olla ihmisiä.
Pyöreäsuihkusuutin – 0° suihkukulma 
erittäin voimakas pistemäinen suihku.
Painesuutin – 15°, 30° tai 60° 
suihkukulma.
Höyrysuutin – 1,3 mm, ammattimaiseen 
höyrykäyttöön.
Roottorisuutin suihkuputkella – pituus 
950 mm; suurille pinta-aloille ja erityisen 
pinttyneelle lialle.
Jatkoletku – DN 08, liitäntä M27 x 1,5; 
teräskudos, vahvistettu, pituudet 10, 15 
tai 20 m. Käytä vain yhtä jatkoletkua 
kerrallaan.
Paineletkun liitin – liitäntä M27 x 1,5; 
paineletkun ja jatkoletkun liittämiseen.
Sovitin – kierreliittimellä varustettujen 
osien ja pikaliittimellä varustetun 
liipaisinkahvan liittämiseen.
Märkähiekkapuhallin – esim. kiven ja 
metallin hiekkapuhallukseen.
Vedensuodatin – vesijohtoverkosta 
tulevan veden puhdistamiseen.
Keskusputki, ruuvattava – nostokoukun 
asentamiseksi painepesuriin.
Nostokoukku – pesurin kuljettamiseen 
nostimella.
Uusimmat tiedot näistä ja muista 
lisävarusteista saat STIHL-
jälleenmyyjiltä.

RE 521: 87,1 dB (A)
RE 551 PLUS: 87,7 dB (A)
RE 581, RE 581 PLUS: 88,6 dB (A)

RE 521: < 2,5 m/s2

RE 551 PLUS: < 2,5 m/s2

RE 581, RE 581 PLUS: < 2,5 m/s2

Lisävarusteet
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Käyttöhäiriöiden korjaaminen

Ennen koneen käsittelyä irrota pistoke seinästä, sulje vesihana ja paina liipaisinkahvaa niin kauan, että paine on poistunut.
häiriö syy Toimi näin
Moottori ei käynnisty, kun virta 
kytketään päälle (humisee 
kytkettäessä)

Verkkopistoke ei ole liitettynä, verkkojännite 
on liian matala tai ei ole kunnossa

Kytke pistoke pistorasiaan
Tarkista sähköliitäntä
Tarkista pistoke, johto ja katkaisin

Jatkojohto on mitoitukseltaan liian pieni Käytä riittävällä halkaisijalla varustettua 
jatkojohtoa, ks. Laitteen sähköliitäntä
Kytke laite verkkoon ilman jatkojohtoa

Pääkatkaisin ei ole päällä Kytke laite päältä, paina liipaisinkahvaa 
kunnes suihkupäästä ei enää tule vettä, 
paina lukitusvipu alas, kytke virta päälle 
pääkytkimellä

Liipaisinkahvaa ei painettu Paina liipaisinkahvasta kytkennän aikana
Paineen vaihtelua tai laskua Vettä on liian vähän Avaa vesihana kokonaan

Varmista, että pumppuun pääsee tar-
peeksi vettä (käytä 3/4" letkua)

Suihkupään painesuutin likainen Puhdista painesuutin, ks. Huolto
Painesuutin kulunut Vaihda painesuutin
Vesisäiliön tai painepumpun tulolla oleva suo-
datin on tukkeutunut

Puhdista suodatin, ks. Huolto

Painepumppu vuotaa, venttiilit viallisia Vie laite huoltoon1) Anna huollon korjata
Kone käy epätasaisesti Pesuainesäiliön ollessa tyhjä painepumppu 

imee ilmaa
Aseta pesuaineen annosteluventtiili mini-
miin, ilmaa pumppu Irrota lisäksi 
ruiskuvarsi. Käytä laitetta liipaisinkah-
vasta, kunnes ilma on poistunut

1) STIHL suosittaa STIHL-huoltoa
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Ennen koneen käsittelyä irrota pistoke seinästä, sulje vesihana ja paina liipaisinkahvaa niin kauan, että paine on poistunut.
häiriö syy Toimi näin
Laite käynnistyy ja sammuu jatkuvasti 
itsestään (liipaisinkahvan ollessa 
suljettuna)

Liipaisinkahva ei ole tiivis Vaihda liipaisinkahva
Paineletku vuotaa Vaihda paineletku
Paineliitokset vuotavat Vie laite huoltoon 1) Anna huollon korjata
Painejohdot vuotavat Vie laite huoltoon 1) Anna huollon korjata
Lämpövastus vuotaa Vie laite huoltoon 1) Anna huollon korjata
Painepumppu tai ruiskuvarsi vuotaa Vie laite huoltoon 1) Anna huollon korjata

Moottori sammuu Laite sammuttaa moottorin ylikuumenemisen 
vuoksi

Tarkasta, että syöttö- ja laitteen jännite 
ovat samat, anna moottorin jäähtyä 
vähintään 5 minuuttia

Pesuainetta ei tule Pesuainesäiliö on tyhjä Täytä pesuainesäiliö
Pesuainesäiliö on liettynyt Puhdista pesuainesäiliö
Ilmaa järjestelmässä Aseta pesuaineen annosteluventtiili mini-

miin, ilmaa pumppu, tarkista 
annostelujärjestelmästä vesisäiliöön joh-
tava letku

Imupää tukkeutunut Puhdista imupää
Pesuaineen tulo likaantunut tai viallinen Puhdista pesuaineen tulo tai korjauta se

Poltin on nokinen Polttoaineessa epäpuhtauksia Käytä puhdasta polttoainetta
Poltin on likainen tai ei ole säädetty oikein Vie laite huoltoon 1) Anna huollon korjata

Vesisuihku huono, samea tai 
epäpuhdas

Suihkupään painesuutin likainen Puhdista painesuutin, ks. Huolto

Muut käyttötilanteet, ks. 
Käyttöpaneelin näytöt
1) STIHL suosittaa STIHL-huoltoa
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Laitteen käyttäjä saa suorittaa vain 
tässä käyttöohjeessa kuvattuja huolto- 
ja hoitotöitä. Suuret korjaukset on 
annettava alan ammattilaisen 
tehtäväksi.
STIHL suosittaa, että annat huolto- ja 
korjaustyöt vain STIHL-huollon 
tehtäväksi. STIHL-jälleenmyyjiä 
koulutetaan säännöllisesti. Heillä on 
käytettävissään näitä laitteita koskevat 
tekniset tiedotteet.
Asenna korjausten yhteydessä 
ainoastaan STIHLin tähän laitteeseen 
hyväksymiä tai muita samantasoisia 
varaosia. Käytä vain korkealaatuisia 
varaosia. Huonolaatuisten osien käyttö 
voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa 
laitetta.
STIHL suosittaa alkuperäisten STIHL-
varaosien käyttöä.
Tunnet STlHL-alkuperäisvaraosan 
STlHL-varaosanumerosta, tekstistä 
{ ja tarvittaessa STlHL-
varaosamerkistä K (pienikokoisessa 
osassa voi olla vain merkki).

Sähkölaitteet eivät kuulu tavallisen 
jätteen sekaan. Hävitä laite, 
lisävarusteet ja pakkaus 
ympäristöystävällisellä tavalla.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
vahvistaa, että

vastaa direktiivien 2006/42/EY, 
2004/108/EY ja 2000/14/EY määräyksiä 
ja on kehitetty ja valmistettu seuraavien 
standardien mukaisesti:
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, 
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, 
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-11
Mitattu ja taattu äänitehotaso on 
määritetty direktiivin 2000/14/EY 
liitteen V ja standardin ISO 3744 
mukaan.
Mitattu äänitehotaso

Taattu äänitehotaso

Korjausohjeita Hävittäminen EY-vaatimuksenmukaisuus-
vakuutus

Laite: Painepesuri
Merkki: STIHL
Tyyppi: RE 521
Sarjatunniste: 4770
Tyyppi: RE 551 PLUS
Sarjatunniste: 4771
Tyyppi: RE 581, 

RE 581 PLUS
Sarjatunniste: 4751

RE 521: 87,1 dB (A)
RE 551 PLUS: 87,7 dB (A)
RE 581, RE 581 PLUS: 88,6 dB (A)

RE 521: 89 dB (A)
RE 551 PLUS: 89 dB (A)
RE 581, RE 581 PLUS: 90 dB (A) 
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Teknisten asiakirjojen säilytys:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Tuotehyväksyntä
Valmistusvuosi ja konenumero on 
merkitty laitteeseen.
Waiblingen, 13.7.2010
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
psta

Elsner
Tuoteryhmähallinnon johtaja

Kaikki STIHL-tuotteet ovat korkeimpien 
laatuvaatimusten mukaisia.
Riippumattoman tarkastuslaitoksen 
myöntämällä todistuksella STIHL 
osoittaa, että kaikki sen tuotteet 
täyttävät kansainvälisen vaativan ISO 
9001 -laadunhallintastandardin. Tämä 
koske tuotekehitystä, 
materiaalinhankintaa, tuotantoa, 
tuotteiden kokoamista, tuoteasiakirjojen 
julkaisemista ja asiakaspalvelua.

Laatutodistus
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Indholdsfortegnelse
O
riginal- brugsanvisning

Trykt på klorfrit bleget papir.
Trykfarverne indeholder vegetabilske olier, papiret kan 
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Kære kunde,
Vi takker Dem, fordi De har bestemt 
Dem for et STIHL kvalitetsprodukt.
Dette produkt er fremstillet efter 
moderne produktionsmetoder og med 
omfattende kvalitetssikring. Vi vil gøre 
alt for at sikre, at De bliver tilfreds med 
maskinen og kan anvende den uden 
problemer.
Hvis De har spørgsmål vedrørende 
maskinen, bedes De venligst kontakte 
Deres forhandler eller vores 
salgsselskab.
Deres

Hans Peter Stihl
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Billedsymboler

Alle billedsymboler, der er anbragt på 
maskinen, er forklaret i denne 
betjeningsvejledning.

Angivelse af tekstafsnit

Advarsel om risiko for personulykker og 
tilskadekomst, samt tungtvejende 
tingskader. 

Advarsel om risiko for beskadigelse af 
redskab eller enkeltkomponenter.

Teknisk videreudvikling

STIHL arbejder løbende med 
videreudvikling af alle maskiner og 
redskaber; vi må derfor forbeholde os ret 
til ændringer i leveringsomgang, form, 
teknik og udstyr.
Der kan således ikke gøres krav 
gældende ud fra angivelser og 
illustrationer i denne 
betjeningsvejledning.

– Mindreårige må ikke arbejde med 
højtryksrenseren – bortset fra unge 
over 16 år, som bliver uddannet 
under opsyn.

– Hold øje med børn for at sikre, at de 
ikke leger med maskinen.

– Maskinen må kun udleveres eller 
udlejes til personer, som er 
fortrolige med denne model og dens 
betjening – betjeningsvejledningen 
skal altid medfølge.

– Maskinen må ikke anvendes, når 
der er personer uden 
beskyttelsestøj på arbejdsområdet.

– Inden der foretages arbejder på 
støvsugeren f.eks. rengøring, 
vedligeholdelse, udskiftning af dele 
– træk el-stikket ud!

Nationale sikkerhedsforskrifter, f.eks. fra 
arbejdstilsynet, socialkasser, 
arbejdsbeskyttelsesmyndigheder og 
andre skal overholdes.
Hvis maskinen ikke er i brug, skal den 
stilles til side på en måde, så den ikke er 
til fare for nogen. Maskinen skal sikres, 
så uvedkommende ikke har adgang til 
den, og stikket skal trækkes ud.
Personer, som på grund af begrænsede 
fysiske, sensoriske eller intellektuelle 
evner ikke er i stand til at betjene 
maskinen på en sikker måde, må kun 
arbejde med den under opsyn af eller 
efter anvisninger fra en ansvarlig 
person.
Brugeren er ansvarlig for uheld eller 
risici, som opstår over for andre 
personer og disses ejendom.
Hvis det er første gang, man arbejder 
med maskinen: Få sælgeren eller en 
anden sagkyndig til at forklare, hvordan 
man håndterer den sikkert.
I nogle lande kan brugen af 
støjemitterende maskiner være 
indskrænket af kommunale 
bestemmelser. Vær opmærksom på 
lokale forskrifter.
Uegnede forlængerledninger kan være 
farlige. Ved brug udendørs må der kun 
anvendes forlængerledninger, som er 
godkendt til det og markeret tilsvarende 
og som har et tilstrækkeligt 
ledningstværsnit.
Netstik, tilslutnings- og forlængerledning 
samt elektriske stikforbindelser må 
aldrig berøres med våde hænder.
Maskinen skal kontrolleres for 
forskriftsmæssig stand hver gang, inden 
arbejdet påbegyndes. Vær især 

Om denne brugsvejledning Sikkerhedshenvisninger og 
arbejdsteknik

Det producerede høje 
vandtryk og 
strømtilslutningen 
indebærer særlige 
farekilder.

Læs derfor hele betje-
ningsvejledningen nøje 
igennem, før motorred-
skabet tages i brug første 
gang, og opbevar den 
sikkert til senere brug. 
Det kan være livsfarligt 
ikke at overholde 
betjeningsvejledningen.

Advarsel!
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opmærksom på tilslutningsledning, el-
stik, højtryksslange, sprøjteanordning 
og sikkerhedsanordninger.
Arbejd aldrig med en beskadiget 
højtryksslange – udskift den omgående.
Maskinen må kun tages i brug, når alle 
komponenter er ubeskadigede.
Højtryksslangen må ikke køres over, og 
man må ikke trække i den, bøje eller sno 
den.
Redskabet må ikke flyttes ved at trække 
i højtryksslangen eller 
tilslutningsledningen.
Højtryksslangen skal være godkendt til 
maskinens tilladte driftsovertryk.
Det tilladte driftsovertryk, den maksimalt 
tilladte temperatur og 
fremstillingsdatoen er påtrykt 
højtryksslangens kappe. Det tilladte tryk 
og fremstillingsdatoen er angivet på 
armaturerne.

Tilbehør og reservedele

– Højtryksslanger, armaturer og 
koblinger er vigtige for maskinens 
sikkerhed. Der må kun monteres 
højtryksslanger, armaturer og 
koblinger og andet tilbehør, som er 
godkendt af STIHL til denne 
maskine, eller teknisk identiske 

dele. Hvis du har spørgsmål, så 
henvend dig til en forhandler. 
Anvend kun førsteklasses tilbehør. 
Ellers kan der være fare for uheld 
eller skader på maskinen.

– STIHL anbefaler, at der bruges 
originale STIHL dele og tilbehør. 
Disse er i deres egenskaber 
optimalt tilpasset produktet og 
brugerens krav.

Foretag ikke ændringer ved redskabet – 
det kan reducere sikkerheden. STIHL 
fraskriver sig ethvert ansvar for person- 
og materielle skader, der opstår som 
følge af brug af ikke godkendte 
monterede dele.

Legemlig egnethed

Enhver, der arbejder med maskinen, 
skal være udhvilet, rask og i god 
kondition. Den som af helbredsmæssige 
grunde ikke må anstrenge sig, skal 
spørge lægen, om det er muligt, at han 
arbejder med denne maskine.
Redskabet må ikke betjenes efter 
indtagelse af alkohol, medicin, som 
påvirker reaktionsevnen, eller stoffer.

Anvendelsesområder

Højtryksrenseren er egnet til rensning af 
køretøjer, maskiner, beholdere, facader, 
stalde og til støv- og gnistfri fjernelse af 
rust.

Brug af maskinen til andre formål er ikke 
tilladt og kan medføre ulykker eller 
skader på den. 

Arbejdstøj og udstyr

Bær sko med skridfaste såler.

Transport af maskinen

For sikker transport i og på køretøjer 
skal maskinen fastgøres skrid- og 
væltesikkert med stropper.
Når maskine og tilbehør transporteres 
ved temperaturer omkring eller under 
0 °C (32 °F), anbefaler vi brug af 
frostbeskyttelsesmiddel – se 
“Opbevaring af maskinen”.

RensemidlerAdvarsel!

Redskabet er af hygiejni-
ske årsager ikke egnet til 
rensning af flader, som 
kommer i kontakt med 
levnedsmidler.

Bær beskyttelsesbriller 
og beskyttelsestøj. STIHL 
anbefaler brugen af 
arbejdsdragt, for at redu-
cere faren for kvæstelser 
ved utilsigtet berøring 
med højtryksstrålen.

Advarsel!
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– Uegnede rensemidler kan medføre 
sundhedsfare, beskadigelse af 
redskabet og genstanden, der skal 
renses. Hvis du har spørgsmål, så 
henvend dig til en forhandler.

– STIHL anbefaler, at der anvendes 
STIHL rensemidler. Overhold altid 
brugsinstruktionerne.

– Rensemidler kan indeholde 
sundhedsfarlige (giftige, ætsende, 
irriterende), brændbare, 
letantændelige stoffer. Ved kontakt 
med rensemidler i øjne eller på 
huden, skal der skylles grundigt 
med rigeligt rent vand. Hvis væsken 
indtages, skal der søges 
lægehjælp. Vær opmærksom på 
producentens sikkerhedsdatablade!

Anvend altid rensemidler i den af 
producenten foreskrevne dosering.

Inden arbejdet påbegyndes

Maskinen må ikke bruges med snavset 
vand.
Ved risiko for forekomst af snavset vand 
(f. eks. flyvesand) skal der anvendes et 
passende vandfilter.
Sluk for redskabet før tankning.
Brændstoftanken må kun fyldes, når 
redskabet er frakoblet og 
varmeveksleren er kold. Ryg ikke og 
hold afstand til åben ild.
Kontrol af højtryksrenseren

– Højtryksrenseren må kun betjenes i 
driftssikker stand – Fare for ulykker!

– Maskinkontakten skal være let at 
stille på 0 

– Maskinkontakten skal stå i stilling 0
– Kontrollér højtryksslange, 

sprøjteanordning og 
sikkerhedsanordninger for 
beskadigelser

– Højtryksslange og sprøjteanordning 
skal være i upåklagelig stand (ren, 
letløbende), korrekt montage

– Håndtagene skal være rene og 
tørre og fri for olie og snavs, så 
maskinen kan føres sikkert

– Kontrollér olieniveauet
– Foretag ingen ændringer på 

betjenings- og 
sikkerhedsanordningerne

Elektrisk tilslutning

Reducér risikoen for elektrisk stød:
– Maskinens spænding og frekvens 

(se typeskiltet) skal svare til nettets 
spænding og frekvens

– Kontrollér tilslutningsledningen, el-
stikket og forlængerledningen for 
skader. Beskadigede ledninger, 
koblinger og stik eller en 
tilslutningsledning, som ikke 
overholder forskrifterne, må ikke 
bruges

– Anvend kun en forskriftsmæssigt 
installeret stikkontakt til elektrisk 
tilslutning

– Isoleringen på tilslutnings- og 
forlængerledningen, stikket og 
koblingen skal være i upåklagelig 
stand

Træk tilslutnings- og 
forlængerledningen fagligt korrekt:
– Vær opmærksom på de enkelte 

ledningers mindste tværsnit – se 
“Elektrisk tilslutning af maskinen”

– Tilslutningsledningen skal lægges 
og afmærkes, så at den ikke bliver 
beskadiget og ingen andre kan 
komme til skade – Snublefare!

– Forlængerledningens stik og 
kobling skal være beskyttet mod 
sprøjtevand eller lægges på en 
sådan måde, at de ikke kan komme 
i berøring med vand – 
forlængerledningens stik og kobling 
må ikke ligge i vand

– Lad den ikke skure mod kanter, 
spidse eller skarpe genstande

– Lad den ikke blive klemt i halvåbne 
døre eller vinduer

– Hvis ledninger er snoet sammen – 
så tag el-stikket ud og få dem ordnet

– Rul altid kabeltromlen helt ud for at 
undgå brandfare på grund af 
overophedning

Advarsel!

Advarsel!

Advarsel!
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Under arbejdet

– Opsug aldrig 
opløsningsmiddelholdige væsker 
eller ufortyndede syrer og 
opløsningsmidler (f. eks. benzin, 
fyringsolie, farvefortynder eller 
acetone). Disse stoffer beskadiger 
de på maskinen anvendte 
materialer. Sprøjtetågen er meget 
let antændelig, eksplosionsfarlig og 
giftig.

Sørg altid for at stå fast og sikkert.

Vær forsigtig i glat og vådt føre, ved sne, 
is, på skråninger, ujævne områder etc – 
Fare for at glide!
Højtryksrenseren skal stilles så langt 
som muligt fra genstanden, der skal 
renses.
Maskinen må ikke tildækkes, og der skal 
sørges for tilstrækkelig motorventilation.
Ryg ikke under brugen og i nærheden af 
redskabet – brandfare! Der kan slippe 
antændelige dampe ud af 
brændstoftanken.
Ved varmvandsdrift må 
sprøjteanordningens metaldele og 
varmeveksleren ikke berøres – Fare for 
forbrænding!
Man må ikke bøje sig ind over 
udstødningsstudsen og man må ikke 
holde nogen kropsdele over 
udstødningsstudsen. 
Udstødningsstudsen må ikke tildækkes 
– Fare for forbrænding og forpufning!

Højtryksstrålen må ikke rettes mod dyr.
Højtryksstrålen må ikke rettes mod 
steder, man ikke har overblik over.
Børn, dyr og tilskuere skal holdes på 
afstand.
Under rensningen må der ikke komme 
farlige stoffer (f. eks. asbest, olie) ud i 
miljøet fra genstanden, der skal renses. 
Vær altid opmærksom på de gældende 
miljøbestemmelser!

Overflader af asbestcement må ikke 
bearbejdes med højtryksstrålen. Bortset 
fra snavset kan der frigøres farlige 
asbestfibre, der trænger ned i lungerne. 
Der er særlig risiko efter tørring af den 
behandlede overflade.
Følsomme dele af gummi, stof og 
lignende må ikke renses med en rund 
stråle, f. eks. med rotordysen. Ved 
rensningen skal man være opmærksom 
på tilstrækkelig afstand mellem 
højtryksmundstykket og fladen, så man 
undgår beskadigelse af fladen, der skal 
renses.
Sprøjtepistolens kontaktarm skal være 
letgående og selv bevæge sig hen i 
udgangspositionen, når den slippes.
Hold fast i sprøjteanordningen med 
begge hænder, for sikkert at kunne 
optage tilbagestødskraft og det ved 
sprøjteanordninger med strålerør med 
vinkling yderligere forekommende 
drejningsmoment.
Pas på ikke at beskadige 
tilslutningsledningen og højtryksslangen 
ved at køre hen over den, klemme den 
sammen, rive i den etc., beskyt den mod 
varme og olie.
Højtryksstrålen må ikke berøre 
tilslutningsledningen.
Hvis maskinen har været udsat for 
utilsigtede belastninger (f.eks. 
voldsomme slag eller hvis den er faldet 
ned), skal man ubetinget sikre sig, at 
den er i driftssikker stand, inden brugen 
fortsættes – se også afsnittet “Før 
arbejdsstart”. Kontrollér også 
sikkerhedsanordningernes 
driftssikkerhed. Redskabet må kun 

Advarsel!

Ved beskadigelse af net-
tilslutningsledningen skal 
el-stikket straks tages ud 
– Livsfare pga. elektrisk 
stød!

Selve maskinen og andre 
elektriske apparater må 
aldrig sprøjtes af med 
højtryksstrålen eller 
vandslangen – Fare for 
kortslutning!

Elektriske anlæg, tilslut-
ninger og strømførende 
ledninger må ikke 
sprøjtes af med 
højtryksstrålen eller 
vandslangen – Fare for 
kortslutning!

Brugeren må ikke rette 
væskestrålen mod sig 
selv eller andre personer, 
heller ikke for at rense tøj 
eller sko – Fare for 
tilskadekomst!

I varmvandsdrift opstår 
der giftige 
udstødningsgasser, som 
kan være lugtfri og usyn-
lige. Redskabet må aldrig 
betjenes i lukkede eller 
dårligt ventilerede lokaler.
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anvendes, når det er i driftssikker stand. 
I tvivlstilfælde skal forhandleren spørges 
om råd.
Før redskabet forlades: Sluk for 
maskinen – tag el-stikket ud.

Sikkerhedsanordning

Et ikke tilladt højt tryk ledes ved 
aktivering af sikkerhedsanordningen via 
en overtryksventil tilbage i 
højtrykspumpens sugeside. 
Sikkerhedsanordningen er indstillet på 
fabrikken og må ikke ændres.

Efter arbejdet

– Sluk for maskinen, før den forlades
– Træk el-stikket ud af stikkontakten
– Tag vandtilløbsslangen mellem 

maskinen og vandforsyningen af
Træk ikke el-stikket ud af stikkontakten 
ved at trække i ledningen, hold altid om 
stikket.

Vedligeholdelse og reparation

Vedligehold redskabet regelmæssigt. 
Udfør kun vedligeholdelsesarbejde og 
reparationer, som er beskrevet i 
betjeningsvejledningen. Alt andet 
arbejde skal udføres af en forhandler.
STIHL anbefaler, at 
vedligeholdelsesarbejde og reparationer 
kun udføres af en STIHL-forhandler. 

STIHL-forhandlere bliver regelmæssigt 
tilbudt uddannelse og får stillet teknisk 
information til rådighed.
Anvend kun første klasses reservedele. 
Ellers kan der opstå fare for uheld eller 
skader på redskabet. Hvis du har 
spørgsmål, så henvend dig til en 
forhandler.
STIHL anbefaler, at der anvendes 
originale STIHL reservedele. Disse er på 
grund af deres egenskaber optimalt 
tilpasset redskabet og brugerens behov.
Arbejde på redskabet (f.eks. udskiftning 
af tilslutningsledningen) må kun udføres 
af autoriserede forhandlere for at 
forhindre farlige situationer.
Kunststofdele rengøres med en klud. 
Skrappe rengøringsmidler kan 
beskadige kunststoffet.
Rengør køleluftspalterne på motorhuset 
efter behov. 

N Skub begge holdere (1) på 
sprøjteanordningen ind i holderne 
på håndgrebet – den største 
diameter peger opad

Kun på PLUS-udførelser

Før første ibrugtagning skal 
slangetromlens håndsving monteres.

Inden alle arbejder på 
redskabet: Træk tilslut-
ningsledningen ud af 
stikdåsen.

Komplettering af maskinen
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N Træk håndsvingets 
indgrebskappe (1) i pilens retning til 
anslag

N Ret håndsvinget ind til 
udsparingerne i slangetromlens 
aksel

N Sæt håndsvinget på akslen (2) og 
fastgør indgrebskappen (1) ved at 
trykke

Uegnede brændstoffer kan medføre 
fare.
Tanken må kun påfyldes, når 
varmeveksleren er kold.
Ved temperaturer omkring frysepunktet 
begynder brændselsolie og dieselolie at 
størkne pga. paraffinudskillelse. Det kan 
medføre startvanskeligheder for 
brænderen.
For at forhindre dette:
N Tilsæt brændstoffet 

størkningspunkt- eller 
flydeforbedrer iht. producentens 
anvisninger

Bio-dieselolie skal stemme overens med 
normen DIN 51606.
Bio-dieselolie kan forårsage 
forstyrrelser i brænderen efter længere 
tids lagring, som følge af ekstreme 
temperaturer eller uhensigtsmæssig 
transport.

N Klap dækslet (1) op
N Påfyld brændselsolie EL, dieselolie 

iht. DIN 51603. Bio-dieselolie kan 
anvendes iht. DIN 51606.

Fastlåsning af maskinen Fyldning af brændstoftank
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N Drej skruen (1) mod urets retning, til 
kappen kan svinge opad

N Træk holdegrebet (2) i pilens 
retning for at åbne kappen

Kun RE 551 og RE 581
Ved kontinuerlig anvendelse af STIHL 
kalkbeskyttelseskoncentrat skal 
redskabet ikke afkalkes under normale 
driftsforhold. STIHL 
kalkbeskyttelseskoncentrat er afstemt til 
STIHL rensemiddel.

STIHL kalkbeskyttelseskoncentrat 
blandes med vand

N Mål vandhårdheden eller spørg om 
vandhårdhedsområdet hos 
vandforsyningsselskabet

Alt efter vandhårdheden – se tabellen:
N Bland kalkbeskyttelseskoncentrat i 

blandingsforholdet A : B med rent 
vand – maksimal fyldmængde i 
beholdere = 1 l

– A = Kalkbeskyttelseskoncentrat
– B=Vand

RE 551

RE 581

Åbning af kappen Påfyldning af 
kalkbeskyttelseskoncentrat

Enhed 
vandhårdhe

d

Hårdhedso
mråde

Blandings-
forhold 
(A : B)

°dH < = 12 1 : 2
> 12 ufortyndet

°e < = 15 1 : 2
> 15 ufortyndet

°f < = 21,4 1 : 2
> 21,4 ufortyndet

ppm CaCO3 < = 214 1 : 2
> 214 ufortyndet

mval/l < = 4,28 1 : 2
> 4,28 ufortyndet

mmol/l < = 2,14 1 : 2
> 2,14 ufortyndet

Enhed 
vandhårdhe

d

Hårdhedso
mråde

Blandings-
forhold

°dH < = 12 1 : 1
> 12 ufortyndet

°e < = 15 1 : 1
> 15 ufortyndet

°f < = 21,4 1 : 1
> 21,4 ufortyndet

ppm CaCO3 < = 214 1 : 1
> 214 ufortyndet

mval/l < = 4,28 1 : 1
> 4,28 ufortyndet

mmol/l < = 2,14 1 : 1
> 2,14 ufortyndet
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Påfyldning af STIHL 
kalkbeskyttelseskoncentrat

N Åbn beholderens dæksel (1)
N Påfyldning af STIHL 

kalkbeskyttelseskoncentrat
N Luk beholderen med dækslet

N Træk koblingen (1) bagud og hold 
fast

N Sæt strålerøret (2) i optagelsen på 
sprøjtepistolen, hhv. træk det ud af 
sprøjtepistolen ved afmontering

N Slip koblingen (1)

Redskab uden slangetromle

Montering af højtryksslangen

N Skub højtryksslangen (1) på 
redskabets tilslutningsstuds

N Sæt omløbermøtrikken (2) til, skru 
på med hånden og spænd fast

Afmontering af højtryksslangen
N Skru omløbermøtrikken (2) af
N Træk højtryksslangen (1) fra 

tilslutningsstudsen

Redskab med slangetromle

Højtryksslangen er allerede tilsluttet.
Afmontering af højtryksslangen
N Rul højtryksslangen ud

Strålerør, montering, 
afmontering

64
7B

A
02

1 
K

N1
2

Højtryksslange, montering, 
afmontering

1

67
5B

A
00

7 
K

N2
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N Skru omløbermøtrikken (2) af
N Træk højtryksslangen (1) fra 

tilslutningsstudsen
Montering af højtryksslangen
N Skub højtryksslangen (1) på 

slangetromlens tilslutningsstuds
N Sæt omløbermøtrikken (2) til, skru 

på med hånden og spænd fast
N Rul højtryksslangen ind

Højtryksslange på sprøjtepistolen

Montering

N Sæt højtryksslangen (1) på 
tilslutningsstudsen (2)

N Sæt omløbermøtrikken (3) til, skru 
på med hånden og spænd fast

Demontering

N Pres skyderen (4) i pilens retning og 
hold fast

N Løsn omløbermøtrikken (3) og skru 
den af tilslutningsstudsen i pilens 
retning

Skyl vandslangen kortvarigt igennem 
med vand, før den tilsluttes redskabet, 
så der ikke trænger sand og andre 
urenheder ind i redskabet.
N Tilslut slangen (diameter 3/4")

N Før kløerne ind i hinanden og drej 
højre om til anslag

N Åbn vandhanen – vandbeholderen 
fyldes med vand

Der må ikke bruges snavset vand. Hvis 
vandkvaliteten er dårlig (f. eks. 
flyvesand) skal der anvendes et 
vandfilter i vandtilførslen – se 
"Specialtilbehør".
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Maskinens spænding og frekvens (se 
typeskiltet) skal svare til 
nettilslutningens spænding og frekvens.
Den mindste sikring af nettilslutningen 
skal være udført iht. anvisningen i 
Tekniske Data – se “Tekniske data”.
Maskinen skal tilsluttes 
strømforsyningen via en 
fejlstrømsbeskyttelseskontakt, som 
afbryder strømtilførslen, når 
differensstrømmen til jord overstiger 
30 mA.
Nettilslutningen skal være i 
overensstemmelse med IEC 60364 
samt de nationale forskrifter.
Forlængerledningen skal have det 
anførte mindste tværsnit afhængigt af 
netspændingen og ledningslængden.

Tilslutning til stikkontakten

Kontrollér inden tilslutningen til 
spændingsforsyningen, om maskinen er 
slukket - se “Slukning af maskine”
N Sæt apparatets stik eller 

forlængerledningens stik i en 
forskriftmæssig installeret 
stikkontakt

N Åbn vandhanen

Redskabet må kun tændes med tilsluttet 
vandtilløbsslange og åbnet vandhane. 
Ellers opstår der vandmangel, hvilket 
kan medføre beskadigelse af redskabet.

Når redskabet er tilkoblet, 
lyser kontrollampen 
“Driftstilstand”. De andre 
kontrollamper lyser 
kortvarigt og slukker 
derefter.

N Rul højtryksslangen helt ud
Når der tændes for redskabet, kan der 
opstå spændingssvingninger i 
forbindelse med ugunstige netforhold 
(høj netimpedans), hvilket kan have 
negativ indflydelse på andre tilsluttede 
forbrugere.
Ved netimpedans mindre end 0,15 Ohm 
forventes ingen forstyrrelse.

Elektrisk tilslutning af 
maskinen

Ledningslængde Mindste tværsnit
400 V – 415 V / 3~:
op til 20 m 1,5 mm2

20 m til 50 m 2,5 mm2

230 V / 3~:
op til 20 m 2,5 mm2

20 m til 50 m 4,0 mm2

230 V – 240 V / 1~:
op til 20 m 2,5 mm2

20 m til 50 m 4,0 mm2

200 V / 3~:
op til 10 m 3,5 mm2

10 m til 30 m 5,5 mm2

Start af redskabet
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Koldvanddrift

N Stil drejekontakten i stillingI – 
redskabet er nu i standbydrift

N Ret sprøjtepistolen mod 
genstanden, der skal rengøres – 
aldrig mod personer!

Varmvanddrift

N Stil drejekontakten på den ønskede 
temperatur – se "Indstilling af 
temperatur"

N Ret sprøjtepistolen mod 
genstanden, der skal rengøres – 
aldrig mod personer!

(kun varmvandsdrift)

N Indstil temperaturen med 
drejekontakten – store tal i Celsius 
(°C), små tal i Fahrenheit (°F)

Temperaturer over 100 °C eller 212 °F 
gælder kun for damptrin – se 
"Dampstråler".

Indstilling af temperatur
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 77
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Indikation på betjeningsfelt

Hvis lamperne i betjeningsfeltet lyser eller blinker, kan det have følgende årsager:
LED Indikation Stand / Årsag Afhjælpning

lyser Redskabet er driftsklar

blinker Vandhane lukket, vandtilførsel for ringe Sørg for tilstrækkelig vandtilførsel

Trykmængderegulering på redskabet eller 
sprøjtepistolen 1) indstillet på for ringe 
vandgennemstrømning

Øg vandgennemstrømningen på redskabet eller 
sprøjtepistolen 1) .

Rensemiddeltank tom Fyld rensemiddeltanken eller sæt doseringsventilen 
i stilling "0"

Fejl gennemstrømningssensor Kontakt forhandleren 2) , koldvanddrift muligt
Redskabet tilkalket Kontakt forhandleren 2) .

3) lyser Brændstoffet er ved at slippe op Påfyld brændstof

3) blinker Kalkbeskyttelseskoncentratet er ved at slippe op Påfyld kalkbeskyttelseskoncentrat

blinker Vedligeholdelse bør udføres om 20 timer Træf aftale med forhandleren 2) .

lyser Vedligeholdelse bør udføres Lad forhandleren 2) udføre vedligeholdelse

3) lyser Pumpeoliestand for lav, redskabet ude af drift Påfyld pumpeolie, se "Olieskift"

1)  kun RE 581, RE 581 PLUS
2)  STIHL anbefaler STIHL forhandleren
3)  ikke på RE 521
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS78
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Hvis lamperne i betjeningsfeltet lyser eller blinker, kan det have følgende årsager:
LED Indikation Stand / Årsag Afhjælpning

blinker 
samtidig

Rensemiddeltank tom Fyld rensemiddeltanken

Filter i vandtilførsel tilstoppet Rens filteret – se “Vedligeholdelse”

Højtryksslange eller -forbindelser eller 
sprøjteanordning utæt

Kontakt forhandleren 2)

Højtrykspumpe utæt, indsuger luft Kontakt forhandleren 2), koldvanddrift muligt
Utilladelig driftsstand som følge af gentagen kortva-
rig drift (kortere end 1,5 s)

Kontakt forhandleren 2)

blinker 
skiftevis

Motoren overophedet Sluk for redskabet og lad det afkøle

Arbejd uden forlængerledning, anvend 
forlængerledning med korrekt tværsnit – se "Elek-
trisk tilslutning af redskabet"

Redskabet overophedet Kontakt forhandleren 2)

blinker 
langsomt

Flammesensor tilsodet Rens flammesensoren – se “Vedligeholdelse”

blinker 
hurtigt

Fejl på brændstof- eller tændingssystemet eller på 
brænderen

Kontakt forhandleren 2), koldvanddrift muligt

2)  STIHL anbefaler STIHL forhandleren
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 79
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Aktivering af sprøjtepistol

N Ret sprøjteanordningen mod 
genstanden, der skal rengøres

N Hold rotordysen, hvis en sådan 
bruges, nedad ved start

N Skub sikringshåndtaget (1) i pilens 
retning – håndtaget (2) låses op

N Tryk grebet (2) helt ind
Motoren frakobles, når grebet slippes.
Pumpen arbejder stadig ca. 20 sek. 
trykløst i bypass efter lukning af 
sprøjtepistolen, og først derefter 
frakobler motoren. Det hindrer unødig 
aktivering af frakoblingsautomatikken.

Ved varmvandsdrift må 
sprøjteanordningens metaldele ikke 
berøres – Fare for forbrænding!

Standbydrift

Redskabet må højst være 5 min. i 
standbydrift. Ved arbejdsafbrydelser 
som varer længere end 5 min., ved 
arbejdspauser eller, når redskabet 
efterlades uden opsyn, skal redskabet 
frakobles på drejekontakten – se 
“Slukning af redskab”.

Tryk/mængderegulering på redskabet

Arbejdstryk og vandmængde kan 
indstilles på højtrykspumpen til 
langtidstilpasninger til renseopgaven.

N Åbning af kappen
N Drej drejehåndtaget (3) for at 

indstille arbejdstryk og 
vandmængde

Manometeret (4) angiver trykket i 
højtrykspumpen.

Hvis det højst tilladte arbejdstryk i 
varmvanddrift overskrides med mere 
end 10 bar, skal redskabet afkalkes.
Kun RE 581 / RE 581 PLUS
Det viste tryk er ikke altid lig med trykket 
i strålerøret før dysen. Trykket før dysen 
afhænger af tryk-
/mængdereguleringens håndtagsstilling 
på sprøjtepistolen.

Tryk-/mængderegulering på 
sprøjtepistolen – kun RE 581 / 
RE 581 PLUS

Arbejdstryk og vandmængde kan 
indstilles på sprøjtepistolen til kortvarige 
tilpasninger til renseopgaven.

Arbejde
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Standardindstilling

Justerarmen på standardindstilling: 
Maksimalt arbejdstryk og vandmængde.
Reduceret arbejdstryk og vandmængde

Arbejdstrykket og vandmængden kan 
reguleres i små trin med justerarmen.

Trykregulering på dysen

Arbejdstrykket kan indstilles trinløst på 
dysen.

N Drej justermuffen - den 
udstrømmende vandmængde 
forbliver uændret

Højtryksslange

Højtryksslangen må ikke bøjes og ikke 
danne løkker.
Der må ikke anbringes tunge genstande 
på højtryksslangen, og der må ikke 
køres over den med køretøjer.
PLUS-modeller med slangetromle

I varmvanddrift skal højtryksslangen 
rulles helt ud. Ellers kan slangetromlen 
deformeres som følge af 
varmepåvirkningen.

Opbevaring af tilbehør

Rul netledningen og højtryksslangen op. 
Sprøjtemundstykket opbevares på selve 
enheden.

Redskab uden slangetromle

Redskab med slangetromle
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N Skru dækslet af 
rensemiddelbeholderen

N Fyld rensemiddel i den foreskrevne 
fortynding i rensemiddeltanken – 
STIHL anbefaler, at der anvendes 
STIHL-rensemiddel

N Skru dækslet med sugeslange på 
rensemiddelbeholderen

Dækslet har standardgevind og passer 
til alle gængse rensemiddelbeholdere.

N Indstil mængden af rensemiddel, 
som blandes i, med 
doseringshåndtaget - som på 
billedet

N Påfør rensemidlet nedefra og 
opefter

For at opnå en bedre virkning af 
rensemidlet bør det sprøjtes på den 
tørre overflade og indvirke enkelte 
minutter.
Rensemidlet må ikke tørre på 
genstanden, som skal rengøres.
Skylning af rensemiddelsystemet
Når der ikke skal tilsættes mere 
rensemiddel:
N Drej doseringshåndtaget mod 

venstre til anslag på 0 % (min.)
N Lad højtryksrenseren køre med 

åbnet sprøjtepistol i kort tid, til der 
ikke kommer mere rensemiddel ud 
af dysen

Nøjagtig beregning / indstilling af 
rensemiddelkoncentration

I forbindelse med visse rensemidler skal 
koncentrationen indstilles meget 
nøjagtigt. I et sådant tilfælde måles 
vandgennemløb og forbrug af 
rensemiddel.
N Stil doseringshåndtaget for 

rensemiddel på "0" % (min.)
N Hold sprøjtepistolen ned i en egnet, 

tom opsamlingsbeholder (> 20 l) og 
betjen den præcis 1 minut

N Mål vandmængde “Q” i beholderen
N Fyld 2 liter rensemiddel i den 

foreskrevne fortynding i en egnet 
beholder (med skala på 0,1 l) – 
STIHL anbefaler, at der bruges 
STIHL rensemiddel

N Hold sugeslangen ned i beholderen

N Indstil doseringshåndtaget iht. den 
ønskede koncentration: 0 % (min.) 
til 5 % (maks.)

N Hold sprøjtepistolen ned i en egnet, 
tom opsamlingsbeholder (> 20 l) og 
betjen den præcis 1 minut

N Aflæs forbruget af rensemiddel 
“QR” på skalaen

Beregning af den faktiske 
rensemiddelkoncentration:

– QR = Mængde af brugt 
rensemiddel (i l/min)

– Q = Vandmængde uden 
rensemiddel (i l/min)

– V = Rensemidlets forfortynding 
(i %)

Hvis den faktiske koncentration afviger 
fra den ønskede, justeres 
doseringshåndtaget, eventuelt gentages 
målingen.

Beregning af forfortynding af 
rensemiddel i %

Hvis forfortyndingen ikke er angivet som 
% værdi, kan den bestemmes med 
følgende tabel:

Tilsætning af rensemiddel

Doseringshåndtag mod 
venstre: 0 % (min.)
Doseringshåndtag mod 
højre: 5 % (maks.)

QR
x V = Koncentration

Q

Forholds-værdi
1:1 = 50 %
1:2 = 33,3 %
1:3 = 25 %
1:5 = 16,6 %
1:10 = 9 %
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS82
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Eksempel:
Beregning af forholds-værdi 1:2
– A = 1
– B = 2

N Åben kappen – se "Åbning af 
kappen"

N Drej trykmængdereguleringens 
drejehåndtag mod uret til anslag

N Sæt drejekontakten på den 
ønskede temperatur (over 100 °C 
eller 212 °F)

Til professionel dampdrift og specielle 
anvendelser skal dampdysen anvendes 
– se "Specialtilbehør".

Efter tilsætning af rensemidler og efter 
varmvandsdrift:

N Sæt drejekontakten på I
N Drej rensemiddel-doseringsgrebet 

mod venstre til anslag
N Lad højtryksrenseren køre videre i 

ca. 1 minut med åben sprøjtepistol
Rensemiddelsystemet gennemskylles, 
og der kan ikke aflejres 
rensemiddelrester.
Dele der opvarmes under varmvanddrift 
afkøles. Derved mindskes 
forbrændingsfaren.

N Sæt drejekontakten på 0
N Aktivér sprøjtepistolen, indtil der 

kun drypper vand ud af dysen – 
redskabet er nu trykløs

N Slip kontaktarmen

A
x 100 = Værdi i %

(A + B)

1
x 100 = 33,3 %

(1 + 2)

Dampstråler Stop af maskinen
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 83
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N Skub sikkerhedsgrebet (1) i pilens 
retning – sprøjtepistolen låses, så at 
utilsigtet tænding forhindres

N Træk el-stikket ud af stikdåsen
N Adskil vandtilløbsslangen fra 

redskabet og vandledningsnettet

Efter Brug

N Vikl højtryksslangen og 
tilslutningsledningen på de dertil 
beregnede ophæng - se “Vigtige 
komponenter”

Opbevar redskabet i et tørt, frostsikkert 
rum.
Hvis frostsikring ikke kan garanteres:
N Luk vandhanen

N Fyld frostbeskyttelsesmiddel på 
glykolbasis – som ved 
motorkøretøjer – i 
påfyldningsstudserne på 
vandbeholderen

N Ret sprøjtepistolen uden strålerør 
mod et egnet kar

N Tænd for redskabet med åben 
sprøjtepistol (koldvanddrift)

N Udlign væskemængden, der er 
suget ud af vandbeholderen, ved at 
påfylde indtil der er suget ca. 4 l 
frostbeskyttelsesmiddel gennem 
pumpen, eller der kommer 
frostbeskyttelsesmiddel ud af 
sprøjtepistolen

N Aktiver sprøjtepistolen 2 - 3 gange 
under sugeforløbet

N Vent indtil vandbeholderen er suget 
tom

N Sæt drejekontakten i stilling "0"
N Opbevar overskydende 

frostbeskyttelsesmiddel i en lukket 
beholder

Når redskabet tages i brug igen, kan 
frostbeskyttelsesmidlet opsamles og 
suges ind i pumpen på ny efter 
arbejdsophør.
Se kapitlet "Påfyldning af 
brændstoftank".
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Henvisninger til vedligeholdelse og pasning

Angivelserne refererer til normale anvendelsesbetingelser. Ved længere daglige 
arbejdstider skal de angivne intervaller afkortes tilsvarende. Ved kun sporadisk brug 
kan intervallerne forlænges tilsvarende.
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Hele redskabet
Visuel kontrol (tilstand, tæthed) X

rensning X X

Højtrykspumpens oliestand kontrol X

Højtrykspumpens olie udskiftning X

Tilslutninger på højtryksslangen
rensning X X

smøring X

Koblingsstik fra strålerør og 
sprøjtepistolens koblingsmuffe rensning X X

Tændingsanlæg, -transformer, -kabel, -
elektroder, flammesensor (hvis monteret) rensning 1) X

Brændstoftank rensning 1) X

Brændstoffilter
rensning X X

udskiftning X X

Magnetventil rensning 1) X

Brændstofdyser udskiftning X

Si i vandbeholder / højtryksindgang rensning X

Højtryksdyse
rensning X

udskiftning X

Ventilationsåbninger rensning X

Varmeudveksler rensning 1) X

Afkalkning 1) 2) hvis arbejdstrykket i varmvanddrift overskrides med mere end 10 bar
1) Disse arbejder må kun udføres af en forhandler – STIHL anbefaler STIHL-forhandleren
2) Ved kontinuerlig anvendelse af STIHL kalkbeskyttelseskoncentrat skal redskabet ikke afkalkes under normale driftsforhold
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 85
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Tag altid stikket ud, når redskabet 
vedligeholdes eller rengøres.
For at sikre en problemfri drift anbefaler 
vi at udføre følgende arbejder, hver 
gang redskabet bruges:
N Gennemskyl vandslange, 

højtryksslange, strålerør og tilbehør 
med vand før montage

N Fjern sand og støv fra 
koblingsstikket på strålerøret og 
sprøjtepistolens koblingsmuffe

Rensning af højtryksdyse

En tilstoppet dyse medfører et for højt 
pumpetryk, og derfor kræves en 
omgående rensning.

N Stands redskabet
N Aktiver sprøjtepistolen, indtil der 

kun drypper vand ud af 
sprøjtehovedet - redskabet er nu 
trykløs

N Afmontér strålerøret
N Rens dysen med en egnet nål

Rens kun dysen, når strålerøret er 
afmonteret.
N Skyl strålerøret igennem med vand 

fra dysesiden

Rensning af vandtilløbssien

Der er monteret to sier i vandtilløbet, 
som tilbageholder grovere 
forureningsdele.
Rens vandtilløbssien en gang om 
måneden eller oftere efter behov.
Si på vandbeholderen

N Løsn slangetilslutningen (1)
N Løsn forsigtigt sien (2) med en tang 

og skyl den af
N Kontrollér at sien er intakt før 

isætningen – en beskadiget si skal 
udskiftes

Si på højtrykspumpens indgang
N Åbn kappen – se "Åbning af 

kappen"

N Løsn omløbermøtrikken (1)

N Løsn forsigtigt sien (2) med en 
skruetrækker og skyl den af

Rens eller udskift brændstoffilteret

N Åbn kappen – se "Åbning af 
kappen"

N Skru filterdækslet (1) af
N Tag brændstoffilteret (2) ud og rens 

eller udskift det – vær derved 
opmærksom på de to O-ringe

Vedligeholdelse

64
7B

A
03

1 
K

N
2

RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS86



dansk
Det gamle brændstoffilter og væsken, 
som er brugt til rengøringen, skal 
bortskaffes iht. forskrifterne og 
miljøvenligt!

Rensning af flammesensor

Hvis flammesensoren er tilsodet, vises 
en indikation på betjeningsfeltet – se 
"Når lampen i betjeningsfeltet ..."

N Løsn skruen (1) og tag 
flammesensoren ud

N Rens forsigtigt flammesensoren (2) 
med en blød klud

N Montering: Skub flammesensoren 
ind til markeringen, markeringen og 
pilen skal pege opad

Rensning af ventilationsåbninger

Hold redskabet rent, så køleluften frit 
kan komme ind i og ud af redskabets 
åbninger.

Smøring af tilslutninger

Tilslutningerne på højtryksslangen skal 
smøres ved behov.

Kontrollér oliestanden ugentligt.
Hvis pumpeolien har en grå eller hvid 
farvetone – skift olie.
N Stil redskabet på en jævn, vandret 

undergrund
N Åbn kappen – se "Åbning af 

kappen"
RE 521

N Skru oliemålepinden ud
N Kontrollér at oliestanden er mellem 

"min" og "max"
N Påfyld olie ved behov 

(SAE 15 W 40 – se "Olieskift")
RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS

N Kontrollér at oliestanden er ved 
markeringen (2) i kold tilstand

N Påfyld olie ved behov 
(SAE 15 W 40 – se "Olieskift")Kontrol af oliestanden
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 87
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Første olieskift efter 50 driftstimer, 
derefter olieskift hvert halve år eller efter 
hver 500 driftstimer.
N Lad enheden varme op
N Åbn kappen – se "Åbning af 

kappen"

N Sæt en passende beholder under 
oliedrænskruen (1)

N Åbn oliedrænskruen (1) og tag den 
ud gennem åbningen i bundpladen

N Lad olien løbe ned i beholderen
N Kontrollér oliedrænskruens 

pakning, sæt skruen i igen og 
spænd den fast

N Brugt olie skal bortskaffes iht. de 
lovmæssige forskrifter

RE 521

N Skru oliemålepinden ud
N Fyld ny olie i højtrykspumpen 

(450 ml, SAE 15 W 40)
N Kontrollér oliestanden – se "Kontrol 

af oliestand"
RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS

N Åbn udligningsbeholderens dæksel
N Fyld ny olie i udligningsbeholderen 

(1000 ml, SAE 15 W 40)
N Kontrollér oliestanden – se "Kontrol 

af oliestand"

Overholdelse af instruktionerne i denne 
betjeningsvejledning medvirker til at 
man undgår overdreven slitage og 
skader på maskinen.
Benyttelse, vedligeholdelse og 
opbevaring af maskinen skal finde 
udføres omhyggeligt, som beskrevet i 
denne betjeningsvejledning.
Alle skader, som skyldes, at der ikke er 
taget hensyn til sikkerheds-, betjenings- 
og advarselshenvisningerne, er 
brugerens eget ansvar. Dette gælder 
især for:
– ændringer, som ikke er godkendt af 

STIHL
– anvendelse af tilbehør, som ikke er 

tilladt, egnet eller som kvalitativt er 
dårligere til redskabet

– ikke forskriftsmæssig brug af 
maskinen

– brug af maskinen i forbindelse med 
sports- eller 
konkurrencebegivenheder

– følgeskader efter fortsat benyttelse 
af maskinen med defekte 
komponenter

– Frostskader
– Skader som følge af forkert 

spændingsforsyning
– Skader som følge af dårlig 

vandforsyning (f. eks. tværsnit på 
tilløbsslange for ringe)

Olieskift

1

Minimering af slitage og 
undgåelse af skader
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS88
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Vedligeholdelsesarbejder

Alle i kapitel “Vedligeholdelses- og 
plejehenvisninger” opførte arbejder skal 
udføres med jævne mellemrum. Hvis 
disse vedligeholdelsesopgaver ikke kan 
udføres af brugeren selv, skal de 
overlades til en forhandler.
STIHL anbefaler, at alt 
vedligeholdelsesarbejde og reparationer 
kun udføres af en STIHL forhandler. 
STIHL forhandlerne bliver regelmæssigt 
tilbudt skoling og at får stillet tekniske 
informationer til rådighed.
Hvis disse arbejdsopgaver forsømmes 
eller udføres ufagmæssigt, kan der 
opstå skader, som brugeren selv har 
ansvaret for. Herunder gælder bl.a.:
– Skader på maskinkomponenter 

som følge af ikke rettidig eller 
utilstrækkelig udført vedligeholdelse

– Korrosions- og andre følgeskader 
på grund af ufagmæssig opbevaring

– Skader på redskabet, som skyldes 
anvendelse af kvalitativt 
underlødige reservedele

Sliddele

Flere dele i maskinen udsættes også for 
almindelig slitage ved forskriftsmæssig 
brug og skal udskiftes rettidigt, alt efter 
brugsmåde og -varighed. Dertil hører 
bl. a.:
– Højtryksdyser
– Højtryksslanger
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 89
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1 Sprøjtepistol
2 Kobling til strålerør
3 Justerarm tryk-/mængde-

regulering 1)

4 Sikringsgreb
5 Arm
6 Lås til højtryksslangetilslutning
7 Omløbermøtrik højtryksslange
8 Dyse
9 Justermuffe for arbejdstryk
10 Højtryksslange
11 Påfyldningsstuds til brændstof
12 Brændstoftank
13 Kappe
14 Manometer
15 Greb på kappen
16 Kontrollampe driftstilstand
17 Kontrollampe pumpeolie 2)

18 Kontrollampe vedligeholdelse
19 Kontrollampe 

kalkbeskyttelseskoncentrat
20 Kontrollampe brændstof 2)

21 Doseringsgreb for rensemiddel
22 Drejekontakt/temperaturregulator
23 Holder for sprøjteanordning
24 Holder for sprøjteanordning
25 Ophæng for tilslutningsledning
26 Vandtilførsel
27 Styrehjul med låsemekanisme
# Typeskilt

Vigtige komponenter

2

9

3

1514

21

12

#

22

11

13

16 17 18 19 20

25

25

26

27

24

23

6
7

1
4
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28 Holdegreb
29 Påfyldningsstuds til 

kalkbeskyttelseskoncentrat
30 Påfyldningsstuds til 

frostbeskyttelsesmiddel
31 Slangetromle
32 Slangetromlens håndsving
33 Tilslutningsstuds højtryksslange 

(redskab uden slangetromle)
34 Højtrykspumpe
35 Reguleringssikkerhedsblok
36 Udligningsbeholder til olie
37 Drejehåndtag til tryk-

/mængderegulering
38 Brændstoffilter
39 Ventilator til forbrændingsluft
40 Tændingstransformer
41 Varmeudveksler
42 Udstødningsstuds
43 Oliedrænskrue37

35

40

33
36

38

39

34

42

29
30

41

3231

28

43
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1) kun på RE 581, RE 581 PLUS
2) ikke på RE 521
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El-data

RE 521

RE 551 PLUS

RE 581, RE 581 PLUS Hydrauliske data

RE 521

RE 551 PLUS

Tekniske data

Nettilslutningsdata: 230 V - 240 V / 
1~ / 50 Hz

Effekt: 3,1 kW
Strømforbrug: 13,5 A
Sikring (karakteristik 
“C” eller “K”): 16 A
Beskyttelsesklasse: I
Beskyttelsestype: IP X5

Nettilslutningsdata: 230 V - 240 V / 
1~ / 50 Hz

Effekt: 3,4 kW
3,0 kW 1)

1) kun Storbritannien og Irland

Strømforbrug: 15,2 kW
13 kW 1)

Sikring (karakteristik 
“C” eller “K”):

16 A
13 A 1)

Beskyttelsesklasse: I
Beskyttelsestype: IP X5

Nettilslutnings-
data:

2) kun Norge
3) kun Japan (50 Hz udførelse)
4) kun Japan (60 Hz udførelse)

400 V - 415 V / 
3~ / 50 Hz
230 V / 3~ / 50 Hz 2)

200 V / 3~ / 50 Hz 3)

200 V / 3~ / 60 Hz 4)

Effekt: 4,5 kW
5,3 kW 3), 4)

Strømforbrug: 8,6 A
14,9 A 2)

20 A 3)

18 A 4)

Sikring (karakte-
ristik “C” eller 
“K”):

16 A

20 A 3), 4)

Beskyttelses-
klasse: I
Beskyttelses-
type: IP X5

Arbejdstryk: 5 - 10,5 Mpa 
(50 - 105 bar)

Maks. tilladt tryk: 20 Mpa 
(200 bar)

Maks. vandtilførselstryk: 1  Mpa     
(10 bar)

Maks. vandtilførselstemperatur:
40 °C

Maks. vandtemperatur: 80 °C / 99 °C
Maks. 
vandgennemstrømning: 560 l/h
Vandgennemstrømning 
QIEC ved højtryk iht. 
EN 60335: 520 l/h
Maks. tilbageslagskraft: 21 N
Oliesort: SAE 15 W 40
Oliemængde: 450 ml
Rensemiddeltank: 10 l

Arbejdstryk 2,5 - 13,5 Mpa 
(25 - 135 bar)
2,5 - 
10,5 Mpa 1) 

(25 - 105 bar)
Maks. tilladt tryk: 20 Mpa 

(200 bar)
Maks. vandtilførselstryk: 1 Mpa (10 bar)
Maks. vandtilførselstemperatur:

40 °C
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS92
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RE 581, RE 581 PLUS

Brænder

RE 521, RE 551 PLUS

RE 581, RE 581 PLUS

Mål

RE 521, RE 581

RE 551 PLUS, RE 581 PLUS

Vægt

med sprøjteanordning og 
højtryksslange:

Højtryksslange

Støj- og vibrationsværdier

Lydtryksniveau Lp iht. ISO 3744 (1 m 
afstand)

Maks. vandtemperatur: 80 °C / 140 °C
Maks. 
vandgennemstrømning: 600 l/h
Vandgennemstrømning 
QIEC ved højtryk iht. 
EN 60335:

570 l/h

580 l/h 1)

Maks. tilbageslagskraft: 26 N
22 N 1)

Oliesort: SAE 15 W 40
Oliemængde: 1000 ml
Rensemiddeltank: 10 l
1) kun Storbritannien og Irland

Arbejdstryk: 2,5 - 16 Mpa 
(25 - 160 bar)
2,5 - 
13,5 Mpa 3) 
(25 - 135 bar)
2,5 - 15 Mpa 4) 
(25 - 150 bar)

Maks. tilladt tryk: 25 Mpa  
(250 bar)

Maks. vandtilførselstryk: 1 Mpa (10 bar)
Maks. vandtilførselstemperatur:

40 °C
Maks. vandtemperatur: 80 °C / 140 °C

Maks. 
vandgennemstrømning:

710 l/h
825 l/h 3), 4)

Vandgennemstrømning 
QIEC ved højtryk iht. 
EN 60335:

650 l/h

750 l/h 3), 4)

Maks. tilbageslagskraft: 32 N
34 N 3)

36 N 4)

Oliesort: SAE 15 W 40
Oliemængde: 1000 ml
Rensemiddeltank: 10 l
3) kun Japan (50 Hz udførelse)
4) kun Japan (60 Hz udførelse)

Brændstoftankindhold: 15 l
Brændereffekt: 49 kW

Brændstoftankindhold: 15 l
Brændereffekt: 62 kW

Længde ca.: 1050 mm
Bredde ca.: 680 mm
Højde ca.: 760 mm

Længde ca.: 1050 mm
Bredde ca.: 680 mm
Højde ca.: 770 mm

RE 521: ca. 125 kg
RE 551 PLUS: ca. 133 kg
RE 581: ca. 131 kg
RE 581 PLUS: ca. 134 kg
RE 581 PLUS: ca. 133 kg 3), 4)

3) kun Japan (50 Hz udførelse)
4) kun Japan (60 Hz udførelse)

RE 521, RE 581: 10 m, DN 08, 
stålvæv

RE 551 PLUS, 
RE 581 PLUS:

15 m, DN 08, 
stålvæv

RE 521: 72,5 dB(A)
RE 551 PLUS: 73,1 dB(A)
RE 581, RE 581 PLUS: 74,1 dB(A)
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 93
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Lydeffektniveau Lw iht. ISO 3744

Vibrationsværdi ahv på greb iht. 
ISO 5349

For lydtryksniveauet og 
lydeffektniveauet udgør K-faktor iht. 
RL 2006/42/EF = 1,5 dB(A); for 
vibrationsværdien udgør K-faktor iht. 
RL 2006/42/EF = 2,0 m/s2.

REACH

REACH betegner en EF-forordning til 
registrering, vurdering og godkendelse 
af kemikalier.
Informationer vedr. opfyldelse af 
REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 
se www.stihl.com/reach

Rørrensningssæt

i længderne 10 eller 20 m

Der er en markering for enden af 
renseslangen (se pil):
N Skub slangen ind i røret, der skal 

renses, til markeringen – tænd først 
derefter for maskinen

Hvis markeringen bliver synlig, når 
slangen trækkes ud af røret:
N Stands maskinen
N Betjen sprøjtepistolen, indtil 

maskinen er uden tryk
N Træk slangen helt ud af røret
Renseslangen må aldrig trækkes ud af 
røret, når maskinen er tændt.

Yderligere specialtilbehør

Roterende vaskebørste – Børsteindsats 
kan udskiftes.
Fladevaskebørste – til montering på lige 
og afvinklede strålerør.
Strålerør, lige – i længderne 350, 500, 
1070, 1800 eller 2500 mm.

Strålerør, afvinklet – i længden 
1070 mm; strålerør, afvinklet – må ikke 
rettes mod uoverskuelige hjørner, hvor 
personer kan opholde sig.
Rundstråledyse – 0°-strålevinkel til 
ekstrem hård punktstråle.
Højtryksdyse – 15°-, 30°- eller 60°-
strålevinkel.
Dampdyse – 1,3 mm, til professionel 
dampdrift.
Rotordyse med strålerør – i længden 
950 mm; til større flader og særlig 
vanskelige tilsmudsninger.
Højtryksslangeforlængelse – DN 08, 
tilslutning M27x1,5; stålvæv, forstærket, 
i længderne 10, 15 eller 20 m. Der må 
altid kun bruges en 
højtryksslangeforlængelse.
Højtryksslangeadapter – tilslutning 
M27x1,5; til forbindelse af 
højtryksslange og 
højtryksslangeforlængelse.
Adapter – til forbindelse af tilbehør med 
skruekobling og pistol med stikkobling.
Sand-vådstråleanordning – til 
sandblæsning af f.eks. sten eller metal.
Vandfilter – til rensning af vandet fra 
vandledningsnettet.
Centralrør, kan skrues – til montage af 
kranophæng på højtryksrenseren.
Kranophæng – til transport af renseren 
med en kran.
Aktuelle informationer om disse og 
andet specialtilbehør fås hos STIHL 
forhandleren.

RE 521: 87,1 dB(A)
RE 551 PLUS: 87,7 dB(A)
RE 581, RE 581 PLUS: 88,6 dB(A)

RE 521: < 2,5 m/s2

RE 551 PLUS: < 2,5 m/s2

RE 581, RE 581 PLUS: < 2,5 m/s2

Specialtilbehør
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Afhjælpning af driftsforstyrrelser

Før der udføres arbejder på redskabet skal stikket tages ud af stikkontakten, vandhanen skal lukkes og sprøjtepistolen skal akti-
veres indtil trykket er væk.
Fejl Årsag Afhjælpning
Motoren starter ikke ved tilkobling 
(brummer ved tilkobling)

Netstikket ikke sat i, netspænding er for lav 
eller ikke i orden

Sæt stikket i stikkontakten
Kontrollér elektrisk tilslutning
Kontrollér stik, kabel og afbryder

For ringe tværsnit på kabelforlængelse Brug forlængelse med tilstrækkeligt 
tværsnit, se “Elektrisk tilslutning af 
maskinen”
Tilslut redskabet uden forlængelse

Netsikring er frakoblet Sluk for redskabet, aktiver sprøjtepistolen, 
indtil vandet kun drypper ud af 
sprøjtehovedet, sæt sikringsgrebet i, til-
kobl netsikring

Sprøjtepistolen er ikke aktiveret Aktiver sprøjtepistolen ved tilkobling
Tryksvingninger eller trykfald Vandmangel Åbn vandhanen helt

Kontrollér at der tilføres tilstrækkelig 
vandmængde (anvend 3/4" slange)

Højtryksdysen i sprøjtehovedet tilsmudset Rens højtryksdysen, se “Vedligeholdelse”
Højtryksdyse slidt Udskift højtryksdysen
Si i vandbeholderens indgang eller i 
højtrykspumpen tilstoppet

Rens sien, se “Vedligeholdelse”

Højtrykspumpe utæt, ventil defekt Lad forhandleren 1) reparere redskabet
Redskabet kører ujævnt Højtrykspumpen suger luft fra den tomme 

rensemiddelbeholder
Sæt rensemiddeldoseringsventilen i mini-
mal-stilling, udluft højtrykspumpen: Dertil 
tages strålerøret af og sprøjtepistolen akti-
veres indtil luften er sluppet ud

1) STIHL anbefaler STIHL forhandleren
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 95
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Før der udføres arbejder på redskabet skal stikket tages ud af stikkontakten, vandhanen skal lukkes og sprøjtepistolen skal akti-
veres indtil trykket er væk.
Fejl Årsag Afhjælpning
Redskabet kobler løbende til og fra 
(med lukket sprøjtepistol)

Sprøjtepistol utæt Udskift sprøjtepistolen
Højtryksslange utæt Udskift højtryksslangen
Højtryksforskruninger utætte Lad forhandleren 1) reparere redskabet
Højtryksledninger utætte Lad forhandleren 1) reparere redskabet
Varmeslange utæt Lad forhandleren 1) reparere redskabet
Højtrykspumpe eller sprøjteanordning utæt Lad forhandleren 1) reparere redskabet

Motoren går i stå Maskinen frakobler på grund af overhedning 
af motoren

Kontrollér overensstemmelse mellem for-
synings- og redskabsspænding, lad 
motoren afkøle i mindst 5 minutter

Rensemiddel udebliver Rensemiddelbeholder er tom Fyld rensemiddelbeholder
Rensemiddelbeholder tilstoppes Rens rensemiddelbeholder
Luft i systemet Sæt rensemiddeldoseringsventilen i mini-

mal-stilling, udluft højtrykspumpen, 
kontrollér slangen fra doseringssystemet 
til vandbeholderen

Sugehoved tilstoppet Rens sugehoved
Rensemiddeltilløb snavset eller defekt Rens eller reparer rensemiddeltilløb

Brænderen tilsoder Forurenet brændstof Anvend rent brændstof
Brænder tilsmudset eller ikke korrekt indstillet Lad forhandleren 1) reparere redskabet

Dårlig, uklar, uren stråleform Højtryksdysen i sprøjtehovedet tilsmudset Rens højtryksdysen, se “Vedligeholdelse”
For yderligere driftsforhold se "Indikati-
oner i betjeningsfelt"
1) STIHL anbefaler STIHL forhandleren
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS96
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Brugeren af dette apparat må kun 
udføre de vedligeholdelses- og 
servicearbejder, som er beskrevet i 
denne betjeningsvejledning. Mere 
omfattende reparationer må kun udføres 
af faghandleren.
STIHL anbefaler, at alt 
vedligeholdelsesarbejde og reparationer 
kun udføres af en STIHL-forhandler. 
STIHL-forhandlerne bliver regelmæssigt 
tilbudt skoling og at får stillet tekniske 
informationer til rådighed.
Ved reparationer må der kun anvendes 
reservedele, som STIHL har godkendt til 
dette redskab, eller teknisk tilsvarende 
dele. Anvend kun førsteklasses 
reservedele. Ellers kan der opstå fare for 
uheld eller skader på redskabet.
STIHL anbefaler, at der anvendes 
originale STIHL reservedele.
Originale STIHL reservedele kendes på 
STIHL reservedelsnummeret og 
skrifttypen { samt ligeledes på 
STIHL reservedelsmærket K (på små 
dele kan dette mærke også stå alene).

El-apparater hører ikke hjemme i 
husholdningsaffald. Apparat, tilbhør og 
emballage skal smides væk til 
miljøvenlig genanvendelse.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
bekræfter, at

overholder bestemmelserne i henhold til 
direktiverne 2006/42/EF, 2004/108/EF 
og 2000/14/EF og er udviklet og 
produceret iht. følgende standarder:
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, 
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, 
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-11
Til påvisning af det målte og 
garanterede lydeffektniveau blev 
retningslinjerne i direktiv 2000/14/EF, 
Tillæg V, anvendt under anvendelse af 
normen ISO 3744.
Målt lydeffektniveau

Reparationsvejledning Bortskaffelse EU overensstemmelses-
erklæring

Konstruktion: Højtryksrense
r

Fabriksmærke: STIHL
Type: RE 521
Serienummer: 4770
Type: RE 551 PLUS
Serienummer: 4771
Type: RE 581, 

RE 581 PLUS
Serienummer: 4751

RE 521: 87,1 dB(A)
RE 551 PLUS: 87,7 dB(A)
RE 581, RE 581 PLUS: 88,6 dB(A)
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS 97
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Garanteret lydeffektniveau

Opbevaring af teknisk dokumentation:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung
Fremstillingsåret og maskinnummeret er 
angivet på redskabet.
Waiblingen, 13.7.2010
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

Elsner
Leder produktgruppemanagement Alle STIHL-produkter overholder de 

højeste kvalitetskrav.
Med sin certificeringen af en uafhængig 
organisation attesteres, at fabrikanten 
STIHL sørger for, at alle produkter 
opfylder de strenge krav i den 
internationale norm ISO 9001 
vedrørende kvalitetsstyringssystemer 
med hensyn til produktudvikling, 
materialer, produktion, montering, 
dokumentation og kundeservice.

RE 521: 89 dB(A)
RE 551 PLUS: 89 dB(A)
RE 581, RE 581 PLUS: 90 dB(A)

Kvalitetscertifikat
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Innholdsfortegnelse
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Kjære kunde
Takk for at du har valgt et 
kvalitetsprodukt fra STIHL.
Dette produktet er fremstilt etter 
moderne produksjonsprosesser og 
omfattende kvalitetssikringstiltak. Vi 
bestreber oss på å gjøre alt for at du skal 
bli tilfreds med maskinen og kunne 
arbeide med den uten problemer.
Hvis du har spørsmål om maskinen, 
vennligst henvend deg til forhandleren 
eller direkte til vårt salgsselskap.
Vennlig hilsen

Hans Peter Stihl
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norsk
Ikoner

Samtlige ikoner som befinner seg på 
apparatet er forklart i denne 
bruksanvisningen.

Merking av tekstavsnitt

Advarsel om fare for skade eller ulykker 
på personer samt om alvorlige skader 
på gjenstander.

Advarsel om skade på maskinen eller de 
enkelte delene.

Teknisk videreutvikling

STIHL arbeider kontinuerlig med å 
videreutvikle samtlige maskiner og 
apparater. Vi forbholder oss derfor 
retten til å endre leveranseomfanget 
med hensyn til form, teknikk og 
utrustning.
Ingen krav kan gjøres gjeldende på 
grunnlag av angivelser og bilder i denne 
bruksanvisningen.

– Mindreårige må ikke arbeide med 
høytrykksvaskeren – unntatt 
ungdommer over 16 år som får 
opplæring under tilsyn.

– Hold øye med barn for å forsikre 
deg om at de ikke leker med 
maskinen.

– Maskinen må bare gis videre eller 
lånes ut til personer som er kjent 
med denne modellen og vet 
hvordan den skal håndteres. 
Bruksanvisningen skal alltid følge 
med.

– Ikke bruk maskinen når personer 
uten verneklær oppholder seg i 
arbeidsområdet.

– Før alle arbeider på maskinen, 
f.eks. rengjøring, vedlikehold, 
utskiftning av deler – må du trekke 
ut støpselet!

Følg de nasjonale bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven og ev. andre lokale 
sikkerhetsforskrifter, f.eks. fra 
fagforbund o.l.
Når maskinen ikke er i bruk, skal den 
oppbevares slik at ingen utsettes for 
fare. Maskinen skal sikres mot bruk av 
uvedkommende. Trekk ut støpselet.
Personer som på grunn av begrensede 
fysiske, sensoriske eller mentale evner 
ikke er i stand til å betjene maskinen, 
skal kun bruke den under oppsyn eller 
etter instruks fra en ansvarlig person.
Brukeren er ansvarlig for ulykker eller 
farer som andre personer eller deres 
eiendom utsettes for.
Hvis du arbeider med denne maskinen 
for første gang: La selgeren eller en 
annen sakkyndig forklare deg hvordan 
du håndterer den på en sikker måte.
I noen land kan bruk av maskiner med 
støyutslipp være begrenset av 
kommunale bestemmelser. Følg 
nasjonale forskrifter.
Uegnede skjøtekabler kan være farlige. 
Ved bruk utendørs skal det kun brukes 
skjøteledninger som er godkjent for 
dette og merket tilsvarende, og som 
dessuten har en tilstrekkelig stor 
ledningsdiameter.
Ikke ta på støpsler, strøm- og 
skjøteledninger samt elektriske 
pluggforbindelser med våte hender.
Før du begynner arbeidet må du alltid 
kontrollere at maskinen er i 
forskriftsmessig stand. Kontroller 
spesielt strømledning, støpsel, 
høytrykkslange, sprøyteinnretning og 
sikkerhetsutstyr.

Om denne bruksanvisningen Sikkerhetsforskrifter og 
arbeidsteknikk

Både det høye trykket 
som genereres og 
strømtilkoblingen utgjør 
spesielle farekilder.

Les nøye gjennom hele 
bruksanvisningen før 
maskinen tas i bruk for 
første gang, og ta godt 
vare på den for senere 
bruk. Det kan være livs-
farlig ikke å følge 
bruksanvisningen.

Advarsel!
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Arbeid aldri med skadet høytrykkslange 
– bytt den ut med en gang.
Apparatet skal bare tas i bruk hvis alle 
komponenter er uskadd.
Høytrykkslangen må ikke kjøres over, 
trekkes, knekkes eller vris.
Ikke flytt på maskinen ved å trekke i 
høytrykkslangen eller strømledningen.
Høytrykkslangen skal være godkjent for 
maskinens tillatte driftsovertrykk.
Tillatt driftsovertrykk, maksimalt tillatt 
temperatur og produksjonsdato er trykt 
på høytrykkslangens mantel. Tillatt trykk 
og produksjonsdato er oppgitt på 
armaturene.

Tilbehør og reservedeler

– Høytrykkslanger, armaturer og 
koblinger er viktige for maskinens 
sikkerhet. Det skal bare monteres 
høytrykkslanger, armaturer, 
koblinger eller annet tilbehør som 
STIHL har godkjent til denne 
maskinen, eller teknisk likeverdige 
deler. Har du spørsmål om dette, 
kan du ta kontakt med en 
forhandler. Bruk alltid 
kvalitetstilbehør. I motsatt fall kan 
det oppstå fare for ulykker eller 
skader på maskinen.

– STIHL anbefaler bruk av originalt 
STIHL-utstyr og tilbehør. Disse har 
egenskaper som er optimalt 
tilpasset produktet og brukerens 
behov.

Det må ikke foretas endringer på 
maskinen, da dette kan sikkerheten 
settes i fare. STIHL fraskriver seg 
ethvert ansvar for skader på personer 
eller gjenstander som skyldes bruk av 
påmontert utstyr som ikke er godkjent.

Fysisk egnethet

Den som arbeider med maskinen, må 
være uthvilt, frisk og i god form. 
Personer som av helsemessige grunner 
ikke skal anstrenge seg, bør spørre 
legen om det er tilrådelig å arbeide med 
en slik maskin.
Det er ikke tillatt å arbeide med 
maskinen etter inntak av alkohol, 
narkotika eller medikamenter som 
nedsetter reaksjonsevnen.

Bruksområder

Høytrykksvaskeren egner seg til 
rengjøring av biler, maskiner, beholdere, 
fasader, stall og fjøs samt til støv- og 
gnistfri rustfjerning.

Det er ikke tillatt å bruke maskinen til 
andre formål, da det kan føre til ulykker 
eller skader på maskinen. 

Klær og utstyr

Bruk sko med såle med god profil.

Transportere maskinen

For å sikre transporten i og på kjøretøy 
skal maskinen festes med stropper, slik 
at den ikke sklir eller velter.
Når maskin og tilbehør transporteres 
ved temperaturer rundt eller under 0 °C 
(32 °F), anbefaler vi bruk av frostvæske, 
se „Oppbevare maskinen“.

Rengjøringsmidler

– Uegnede rengjøringsmidler kan 
føre til helsefare og til skader på 
maskinen og på gjenstanden som 
skal rengjøres. Har du spørsmål om 
dette, kan du ta kontakt med en 
forhandler.

– STIHL anbefaler bruk av 
rengjøringsmidler fra STIHL. Her er 
det viktig å følge bruksanvisningen.

– Rengjøringsmidler kan inneholde 
helsefarlige (giftige, etsende, 
irriterende), brannfarlige eller 
lettantennelige stoffer. 
Rengjøringsmiddel som kommer i 
kontakt med øyne eller hud skal 

Advarsel!

Av hygieniske årsaker er 
maskinen ikke egnet for 
rengjøring av flater som 
kommer i kontakt med 
næringsmidler.

Bruk vernebriller og 
verneklær. STIHL anbe-
faler bruk av kjeledress 
for å redusere faren for 
skader ved utilsiktet kon-
takt med 
høytrykksstrålen.

Advarsel!
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straks skylles grundig bort med rent 
vann. Kontakt lege dersom 
rengjøringsmiddelet svelges. Følg 
produsentens 
sikkerhetsdatablader!

Rengjøringsmidler skal alltid doseres 
som angitt av produsenten.

Før arbeidet

Ikke bruk maskinen med forurenset 
vann.
Hvis det er fare for at vannet blir 
tilsmusset (f.eks. sand), må det brukes 
et egnet vannfilter.
Slå av maskinen før tanken fylles.
Drivstofftanken skal kun fylles når 
maskinen er slått av og varmeveksleren 
er kald. Røyking og åpen ild forbudt.
Kontrollere høytrykksvaskeren

– Høytrykksvaskeren skal kun brukes 
når den er i driftssikker stand. Fare 
for ulykker!

– Det skal være enkelt å sette 
maskinens bryter på 0 .

– Bryteren skal stå i stillingen 0.
– Kontroller høytrykkslange, 

sprøyteinnretning og 
sikkerhetsutstyr for skader.

– Høytrykkslangen og 
sprøyteinnretningen må være i feilfri 
stand (rene, lettgående) og korrekt 
montert.

– Håndtakene må være rene og tørre 
og uten olje og smuss, slik at 
maskinen kan føres sikkert.

– Kontroller oljenivået
– Ikke gjør endringer på betjenings- 

og sikkerhetsinnretninger
Elektrisk tilkobling

Reduser faren for elektrisk støt:
– Maskinens spenning og frekvens 

(se typeskilt) skal stemme overens 
med strømnettets spenning og 
frekvens.

– Kontroller strømledningen, pluggen 
og skjøteledninger for skader. 
Skadde ledninger, koblinger og 
strømstøpsler samt ikke 
forskriftsmessige strømledninger 
må ikke brukes.

– Koble maskinen kun til et 
forskriftsmessig installert vegguttak.

– Påse at isoleringen på strøm- og 
skjøteledning, plugg og kontakt er i 
feilfri stand

Legg strøm- og skjøteledninger riktig:
– Ta hensyn til minstediameteren for 

de ulike kablene – se 
„Strømtilkobling“.

– Legg og merk ledningen slik at den 
ikke blir skadet og ingen kommer i 
fare – fare for å snuble!

– Støpselet og skjøten på 
skjøteledningen må være vanntette 
og legges slik at de ikke kan komme 
i kontakt med vann – de må aldri 
ligge i vann!

– Ikke la ledningene skure over kanter 
eller spisse eller skarpe gjenstander

– Ledningene må ikke komme i 
klemme i dør- og vindusåpninger.

– Ved floke på ledningene, trekk ut 
pluggen og få orden på ledningene

– Ta alltid hele ledningen av 
kabeltrommelen for å unngå at 
overoppheting fører til brannfare.

Mens du arbeider

– Ikke sug opp løsemiddelholdig 
væske, ufortynnet syre eller 
løsemidler (f.eks. bensin, 
fyringsolje, malingsfortynner eller 
aceton). Disse stoffene skader 
materialene som er brukt i 
maskinen. Sprøytetåken er svært 
antennelig, eksplosiv og giftig.

Advarsel!

Advarsel!

Advarsel!

Advarsel!

Ved skader på den elek-
triske ledningen må 
støpselet straks trekkes 
ut – livsfare på grunn av 
elektrisk støt!

Selve maskinen eller 
andre elektriske maskiner 
skal aldri spyles av med 
høytrykksstråle eller 
vannslange – fare for 
kortslutning!
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Påse at du alltid står støtt og sikkert.
Vær forsiktig når det er glatt eller vått, 
ved snø, i skråninger og på ujevnt 
terreng – sklifare!
Plasser høytrykksvaskeren så langt som 
mulig unna gjenstanden som skal 
rengjøres.
Maskinen skal ikke tildekkes, sørg for 
tilstrekkelig lufting av motoren.
Røyking forbudt ved bruk av maskinen 
eller i dens nærmeste omgivelser – 
brannfare! Brannfarlig damp kan trenge 
ut av drivstofftanken.
Ikke ta i metalldelene på 
sprøyteinnretningen når maskinen 
brukes med varmt vann – fare for 
forbrenning!
Ikke bøy deg over eller hold kroppsdeler 
over avgasstussen. Eksosrørstussen 
skal ikke tildekkes – forbrennings- og 
eksplosjonsfare!

Rett aldri høytrykkstrålen mot dyr.
Rett aldri høytrykksstrålen mot 
uoversiktlige steder.
Barn, dyr og tilskuere skal holdes på 
avstand.
Påse at ingen farlige stoffer (f.eks. 
asbest, olje) fra gjenstanden som 
rengjøres, havner i miljøet. Følg alltid de 
aktuelle miljøbestemmelsene!
Rett aldri høytrykksstrålen mot 
overflater av asbestsement. I tillegg til 
smuss kan farlige asbestfibre løsne og 
pustes inn i lungene. Det er særlig farlig 
etter at den bestrålte overflaten har 
tørket.
Ømfintlige deler av gummi, stoff o.l. skal 
ikke rengjøres med rundstråle, f.eks. 
med rotordysen. Hold tilstrekkelig 
avstand mellom høytrykksdysen og 
overflaten ved rengjøring, slik at det ikke 
oppstår skader på overflaten som skal 
rengjøres.
Hendelen på sprøytepistolen må gå lett 
og bevege seg tilbake til utgangsstilling 
av seg selv etter at den er sluppet.
Hold sprøyteinnretningen fast med 
begge hender for å kunne stå imot 
tilbakeslagskraften. Ved 
sprøyteinnretninger med vinklet 
strålerør er dette også viktig for sikkert å 
kunne fange opp rotasjonsmomentet 
som oppstår.

Unngå å skade strømledningen og 
høytrykkslangen ved å kjøre over, 
klemme, rive den e.l. Beskytt den mot 
varme og olje.
La aldri strømledningen komme i kontakt 
med høytrykksstrålen.
Dersom maskinen har vært utsatt for 
store påkjenninger (f.eks. voldsomme 
slag eller fall), må det alltid kontrolleres 
om den er i driftssikker stand før videre 
bruk – se også "Før arbeidet". Kontroller 
også at verneutstyret er funksjonsdyktig. 
Bruk aldri en maskin som ikke er i 
driftssikker stand. I tvilstilfelle må du 
kontakte en autorisert forhandler.
Før du går fra maskinen: Slå av 
maskinen – trekk ut strømstøpselet.

Sikkerhetsinnretning

Uforsvarlig høyt trykk ledes tilbake til 
inntakssiden av høytrykkspumpen via 
en overløpsventil når 
sikkerhetsinnretningen aktiveres. 
Sikkerhetsinnretningen er innstilt fra 
fabrikken, og innstillingen må ikke 
endres.

Etter arbeidet

– Slå alltid av maskinen før du forlater 
den

– Trekk støpselet ut av stikkontakten.
– Koble fra vannforsyningsslangen 

mellom maskinen og 
vannforsyningen.

Ikke trekk støpselet ut av stikkontakten 
ved å dra i ledningen. Ta tak i selve 
støpselet.

Elektriske anlegg, tilkob-
linger og strømførende 
ledninger skal ikke spyles 
av med høytrykksstråle 
eller vannslange – fare 
for kortslutning!

Brukeren må aldri rette 
vannstrålen verken mot 
seg selv eller mot andre 
personer, heller ikke for å 
spyle klær eller sko – fare 
for personskader!

Ved varmtvannsdrift 
oppstår giftige gasser 
som kan være usynlige 
og uten lukt. Bruk aldri 
maskinen i lukkede rom 
eller på steder med dårlig 
ventilasjon.
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Vedlikehold og reparasjoner

Vedlikehold maskinen regelmessig. Det 
skal bare utføres vedlikeholdsarbeider 
og reparasjoner som er beskrevet i 
bruksanvisningen. Alle andre arbeider 
skal utføres hos en faghandel.
STIHL anbefaler at vedlikeholdsarbeider 
og reparasjoner bare utføres hos STIHL-
forhandlere. STIHL-forhandlere får 
regelmessig tilbud om kurs og har 
tilgang til teknisk dokumentasjon.
Bruk alltid høyverdige reservedeler, 
ellers kan det være fare for ulykker eller 
skader på maskinen. Ved spørsmål 
angående dette, ta kontakt med en 
faghandel.
STIHL anbefaler å bruke originale 
STIHL-reservedeler. De er optimalt 
tilpasset maskinen og brukerens krav.
Arbeid på maskinen (f.eks. bytte av 
tilkoblingsledning) må bare utføres av 
autoriserte elektrofagfolk for å unngå 
fare.
Rengjør plastdeler med en klut. 
Skurende rengjøringsmidler kan skade 
plasten.
Rengjør kjøleluftslissene i motorhuset 
ved behov. 

N Skyv begge holderne (1) i 
sprøyteinnretningen inn i åpningene 
på håndtaket – den største 
diameteren peker oppover.

Kun PLUS-modeller

Før første igangsetting skal veiven 
monteres til slangetrommelen.

N Trekk låsehetten (1) til veiven i 
pilens retning til den stopper.

N Rett ut veiven i utsparingene på 
akselen til slangetrommelen.

N Sett veiven på akselen (2), og sperr 
låsehetten (1) ved å trykke på den.

Før alle arbeider på mas-
kinen: Trekk støpselet ut 
av stikkontakten.

Komplettere maskinen
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Uegnet drivstoff kan forårsake fare.
Tanken må bare fylles når 
varmeveksleren er kald.
Ved temperaturer rundt frysepunktet 
begynner fyringsolje og dieselolje å 
stivne fordi det skilles ut parafin. Det kan 
gjøre det vanskelig å starte brenneren.
For å unngå dette:
N Tilsett forbedringsmiddel for 

stivnepunktet og flyteevnen i 
henhold til produsentens 
opplysninger.

Biodieselolje må tilsvare standarden 
DIN51606.
Biodieselolje som har vært oppbevart 
lenge kan på grunn av ekstreme 
temperaturer eller uegnet transport, 
forårsaker feil på brenneren.

N Åpne dekslet (1).
N Fyll på fyringsolje EL, dieselolje iht. 

DIN 51603. Biodieselolje iht. 
DIN51606 kan brukes.

N Vri skruen (1) mot klokken til 
motordekslet vippes opp.

N Trekk håndtaket (2) i pilens retning 
for å åpne motordekslet.

Parkere maskinen Fyll drivstofftanken Åpne motordekslet
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Kun RE 551 og RE 581
Hvis STIHL kalkbeskyttelseskonsentrat 
brukes regelmessig, er det ved normale 
driftsforhold ikke nødvendig å avkalke 
maskinen. STIHL 
kalkbeskyttelseskonsentrat er tilpasset 
rengjøringsmidlene fra STIHL.

Blande STIHL 
kalkbeskyttelseskonsentrat med vann

N Mål vannets hardhet eller spør 
vannverket eller kommunen hvor 
hardt vannet er.

Avhengig av vannets hardhet – se 
tabellen:
N Kalkbeskyttelseskonsentratet 

blandes med vann i et forhold på 
A : B – maksimalt volum i 
lagertanken = 1 l.

– A = kalkbeskyttelseskonsentrat
– B = vann

RE 551

RE 581

Fyll på STIHL 
kalkbeskyttelseskonsentrat

N Åpne lokket (1) til lagertanken.
N Fyll på STIHL 

kalkbeskyttelseskonsentrat
N Lukk lagerbeholderen med lokket

Fylle på 
kalkbeskyttelseskonsentrat

Enhet 
vannhardhet

Hardhetsom
råde

Blandings-
forhold 
(A : B)

°dH < = 12 1 : 2
> 12 ufortynnet

°e < = 15 1 : 2
> 15 ufortynnet

°f < = 21,4 1 : 2
> 21,4 ufortynnet

ppm CaCO3 < = 214 1 : 2
> 214 ufortynnet

mval/l < = 4,28 1 : 2
> 4,28 ufortynnet

mmol/l < = 2,14 1 : 2
> 2,14 ufortynnet

Enhet 
vannhardhet

Hardhetsom
råde

Blandings-
forhold:

°dH < = 12 1 : 1
> 12 ufortynnet

°e < = 15 1 : 1
> 15 ufortynnet

°f < = 21,4 1 : 1
> 21,4 ufortynnet

ppm CaCO3 < = 214 1 : 1
> 214 ufortynnet

mval/l < = 4,28 1 : 1
> 4,28 ufortynnet

mmol/l < = 2,14 1 : 1
> 2,14 ufortynnet
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N Trekk koblingen (1) bakover, og 
hold den der.

N Sett strålerøret (2) inn i åpningen på 
sprøytepistolen, eller trekk det ut av 
sprøytepistolen ved demontering.

N Slipp opp koblingen (1).

Maskiner uten slangetrommel

Montere høytrykksslangen

N Skyv høytrykksslangen (1) på 
koblingsstussen på maskinen.

N Sett overfalsmutteren (2) på for 
hånd, og trekk til.

Ta av høytrykksslangen.
N Skru ned overfalsmutteren (2).
N Trekk høytrykksslangen av 

koblingsstussen (1).

Maskiner med slangetrommel

Høytrykksslangen er allerede koblet til.
Ta av høytrykksslangen.
N Vikle av høytrykksslangen.

N Skru ned overfalsmutteren (2).
N Trekk høytrykksslangen av 

koblingsstussen (1).
Montere høytrykksslangen
N Skyv høytrykksslangen (1) på 

koblingsstussen på 
slangetrommelen.

N Sett overfalsmutteren (2) på for 
hånd, og trekk til.

N Vikle opp høytrykksslangen.

Høytrykksslange på sprøytepistolen

Montere

N Skyv høytrykksslangen (1) på 
koblingsstussen (2).

N Sett overfalsmutteren (3) på for 
hånd, og trekk til.

Montere og demontere 
strålerøret
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Demontere

N Trykk skyveren (4) i pilens retning, 
og hold den der.

N Løsne overfalsmutteren (3), og skru 
den av koblingsstussen i pilens 
retning

Skyll vannslangen litt med vann før du 
kobler den til maskinen, slik at det ikke 
kommer sand og andre smusspartikler 
inn i maskinen.
N Koble til slangen (3/4" diameter).

N Før griperne inn i hverandre, og drei 
mot høyre helt til anslaget.

N Åpne vannkranen – vanntanken 
fylles med vann.

Bruk ikke forurenset vann. Bruk et 
vannfilter i vanninnløpet hvis 
vannkvaliteten er dårlig (f.eks. 
kvikksand) – se "Ekstrautstyr".

Maskinens spenning og frekvens (se 
typeskilt) skal stemme overens med 
strømnettets spenning og frekvens.
Strømnettets minstesikring skal 
samsvare med spesifikasjonene i 
tekniske data – se „Tekniske data“.
Maskinen skal kobles til 
strømforsyningen via en jordfeilbryter 
som bryter strømtilførselen når 
reststrømmen til jord overskrider 30 mA.
Strømtilkoblingen skal samsvare med 
IEC 60364 samt lokale forskrifter.
Skjøteledningen skal ha den angitte 
minstediameteren avhengig av 
nettspenningen og kabellengden.

Koble til stikkontakten

Kontroller om maskinen er slått av før 
den kobles til strømnettet – se „Slå av 
maskinen“.
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Sørge for vanntilførsel Strømtilkobling

Kabellengde Minstediameter
400 V – 415 V / 3 AC:
inntil 20 m 1,5 mm2

20 m til 50 m 2,5 mm2

230 V / 3~:
inntil 20 m 2,5 mm2

20 m til 50 m 4,0 mm2

230 V – 240 V / 1 AC:
inntil 20 m 2,5 mm2

20 m til 50 m 4,0 mm2

200 V / 3~:
inntil 10 m 3,5 mm2

10 m til 30 m 5,5 mm2
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N Sett maskinens strømstøpsel eller 
støpselet på skjøteledningen inn i 
en forskriftsmessig installert 
stikkontakt. N Åpne vannkranen.

Maskinen skal bare slås på med tilkoblet 
vannforsyningsslange og åpen 
vannkran, ellers oppstår det 
vannmangel som kan føre til skader på 
apparatet.

Når maskinen er slått på, 
lyser kontrollampen 
„Driftstilstand“. De andre 
kontrollampene blinker en 
kort stund og slukner 
igjen.

N Rull høytrykkslangen helt ut
Når maskinen slås på, kan 
spenningssvingninger som oppstår ved 
ugunstige nettforhold (høye 
nettimpedanser) påvirke andre 
tilkoblede forbrukere.
Ved nettimpedanser under 0,15 ohm 
forventes ingen feil.

Drift med kaldt vann

N Bryteren skal stå i stillingen I – nå er 
maskinen i ventemodus.

N Rett sprøytepistolen mot 
gjenstanden som skal rengjøres – 
aldri mot personer!

Varmtvannsdrift

N Sett bryteren på ønsket temperatur 
– se "Stille inn temperaturen".

N Rett sprøytepistolen mot 
gjenstanden som skal rengjøres – 
aldri mot personer!

Slå på maskinen
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(bare varmtvannsdrift).

N Still inn temperaturen med bryteren 
– store sifre i Celsius (°C), små sifre 
i Fahrenheit (°F).

Temperaturer over 100 °C eller 212 °F 
es kun basert på dampnivået – se 
"Dampstråler".

Stille inn temperaturen
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS110
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Indikasjon på kontrollpanelet

Hvis lampene på kontrollpanelet lyser eller blinker, kan dette ha følgende årsaker:
LED Visning Tilstand/årsak Tiltak

Lyser Maskinen er klar til bruk.

Blinker Vannkranen er lukket, vanntilførselen er for liten. Sørg for tilstrekkelig vanntilførsel.

Trykkmengdereguleringen på maskin eller 
sprøytepistol1) er innstilt på for lav vannstrømning.

Vannstrømningen gjennom maskin eller 
sprøytepistol1) skal økes.

Vaskemiddeltanken er tom. Fyll vaskemiddeltanken eller sett doseringsventilen 
i stillingen "0".

Feil i gjennomstrømningssensor. Autorisert forhandler2) bør kontaktes, drift med kaldt 
vann mulig.

Maskinen er forkalket. Autorisert forhandler2) kontaktes.
3) Lyser Nesten tomt for drivstoff. Fyll på drivstoff.

3) Blinker Nesten tomt for kalkbeskyttelseskonsentrat. Fyll på kalkbeskyttelseskonsentrat.

Blinker Vedlikehold skal utføres om 20 driftstimer. Vedlikehold hos forhandleren2) avtales.

Lyser Utfør vedlikehold. Vedlikehold hos forhandleren2) gjennomføres.

3) Lyser Pumpeoljenivå for lavt, maskinen ute av drift. Fyll på pumpeolje, se "Skifte olje".

1)  Kun RE 581, RE 581 PLUS
2)  STIHL anbefaler en STIHL-forhandler.
3)  Ikke ved RE 521
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Hvis lampene på kontrollpanelet lyser eller blinker, kan dette ha følgende årsaker:
LED Visning Tilstand/årsak Tiltak

Blinker 
samtidig

Vaskemiddeltanken er tom. Fyll på vaskemiddeltanken.

Filteret i vanninntaket er tettet til. Rengjør filteret, se "Vedlikehold".

Høytrykksslangen hhv. høytrykksforbindelsen eller 
sprøyteinnretningen er utett.

Kontakt en autorisert forhandler.2)

Høytrykkspumpen er utett, suger inn luft. Kontakt en autorisert forhandler2), kaldtvannsdrift 
mulig.

Ikke tillatt driftstilstand pga. gjentatt korttidsdrift 
(kortere enn 1,5 sek).

Kontakt en autorisert forhandler.2)

Blinker 
skiftevis

Motoren er overopphetet. Slå av maskinen, og la den avkjøles.

Arbeid uten skjøteledning, bruk en skjøteledning 
med korrekt diameter – se "Koble maskinen til 
strømforsyningen".

Maskinen er overopphetet. Kontakt en autorisert forhandler.2)

Blinker 
langsomt

Flammesensoren er tilsotet. Rengjør filteret, se "Vedlikehold".

Blinker raskt Feil i drivstoff- eller tenningssystemet eller i 
brenneren.

Kontakt en autorisert forhandler2), kaldtvannsdrift 
mulig.

2)  STIHL anbefaler en STIHL-forhandler.
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Aktivere sprøytepistolen

N Hold sprøyteinnretningen mot 
gjenstanden som skal rengjøres.

N Hold rotordysen ned, hvis maskinen 
er utstyrt med en slik, når du 
begynner arbeidet.

N Skyv sikringshendelen (1) i pilens 
retning – hendelen (2) låses opp.

N Trykk hendelen (2) helt inn.
Motoren stopper når hendelen slippes 
opp.
Cirka 20 sekunder etter at 
sprøytepistolen lukkes, arbeider 
pumpen uten trykk i bypassledningen – 
deretter slås motoren av. Dette 
forebygger unødvendig hyppig 
belastning av frakoblingsautomatikken.

Ikke ta i metalldelene på 
sprøyteinnretningen når maskinen 
brukes med varmt vann – fare for 
brannskader!

Ventemodus

Ikke la maskinen stå i ventemodus i 
lenger enn 5 minutter. Ved avbrudd i 
arbeidet på mer enn 5 minutter, ved 
arbeidspauser eller når maskinen blir 
etterlatt uten tilsyn, skal den slås av med 
bryteren på maskinen – se "Slå av 
maskinen".

Trykk-/mengderegulering på maskinen

På høytrykkspumpen kan du stille inn 
arbeidstrykk og vannmengde for mer 
langvarig tilpasning til 
rengjøringsarbeidet.

N Åpne motordekslet.
N Vri dreieknappen (3) for å justere 

arbeidstrykk og vannmengde.

Manometeret (4) viser trykket i 
høytrykkspumpen.

Hvis arbeidstrykket som maksimalt er 
tillatt ved varmtvannsdrift, overskrides 
med mer enn 10 bar, må maskinen 
avkalkes.
Kun RE 581 / RE 581 PLUS
Trykket som vises, tilsvarer ikke alltid 
trykket i strålerøret foran dysen. Trykket 
foran dysen er avhengig av 
hendelstillingen til trykk- og 
mengdereguleringen på 
sprøytepistolen.

Trykk- og mengdereguleringen på 
sprøytepistolen – kun RE 581 / 
RE 581 PLUS

På sprøytepistolen kan du stille inn 
arbeidstrykk og vannmengde for mer 
kortvarig tilpasning til 
rengjøringsarbeidet.

Bruke apparatet
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Standardinnstilling

Kombibryter i standardinnstilling: 
Maksimalt arbeidstrykk og 
vannmengde.
Arbeidstrykk og vannmengde redusert.

Med kombibryteren kan arbeidstrykket 
og vannmengden reguleres i fine trinn.

Trykkreguleringen på dysen

På dysen kan arbeidstrykket reguleres 
trinnløst.

N Vri på justeringshylsen – 
vannmengden som kommer ut, 
endres ikke.

Høytrykkslange

Høytrykksslangen må ikke bøyes, og det 
må ikke oppstå løkker på slangen.
Plasser ikke tunge gjenstander på 
høytrykksslangen, og kjør ikke over 
slangen med kjøretøyer.
PLUS-modeller med slangetrommel

Ved varmtvannsdrift skal 
høytrykksslangen vikles helt av 
slangetrommelen. Ellers kan 
slangetrommelen bli deformert på grunn 
av varmen.

Oppbevaring av tilbehør

Rull opp nettledningen og 
høytrykksslangen. Oppbevar 
sprøyteinnretningen på samme sted 
som maskinen.

Maskiner uten slangetrommel

Maskiner med slangetrommel
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N Skru dekslet av vaskemiddeltanken.
N Fyll på vaskemiddel i 

vaskemiddeltanken i foreskrevet 
fortynning – STIHL anbefaler å 
bruke vaskemidler fra STIHL.

N Skru opp lokket med sugeslangen 
på vaskemiddeltanken.

Lokket har standardgjenger og passer 
på gjengene til vanlige 
vaskemiddeltanker.

N Still inn mengden av vaskemiddelet 
som skal blandes, med 
doseringshåndtaket. Se bildet.

N Vaskemiddelet skal påføres 
nedenfra og opp.

Hvis du vil oppnå optimal effekt av 
vaskemiddelet, kan du sprøyte middelet 
på overflaten som skal behandles og 
vente noen minutter.
Ikke la vaskemiddelet tørke på 
gjenstanden som skal rengjøres.
Skyll vaskemiddelsystemet.
Når det ikke lenger skal blandes inn mer 
vaskemiddel:
N Vri doseringshåndtaket mot venstre 

til det stopper på 0 % (min.).
N La høytrykksvaskeren stå på litt til 

mens sprøytepistolen er åpen, til 
det ikke lenger kommer 
vaskemiddel ut av dysen.

Beregne/stille inn nøyaktig 
konsentrasjon for vaskemiddelet

Ved noen vaskemidler må 
konsentrasjonen stilles inn svært 
nøyaktig. I slike tilfeller må du måle 
vanngjennomstrømningen og hvor mye 
vaskemiddel som forbrukes.
N Sett doseringshåndtaket for 

vaskemidler på "0 % (min.)".
N Hold sprøytepistolen i en egnet, tom 

oppsamlingsbeholder (> 20 l), og 
aktiver den i nøyaktig ett minutt.

N Mål vannmengden "Q" i tanken.
N Fyll 2 liter vaskemiddel passe 

fortynnet i en egnet beholder (med 
en skala på 0,1 l) – STIHL anbefaler 
å bruke vaskemidler fra STIHL.

N Hold sugeslangen i karet.

N Still inn doseringshåndtaket for 
vaskemiddel i henhold til ønsket 
konsentrasjon: 0 % (min.) til 5 % 
(maks.).

N Hold sprøytepistolen i en egnet, tom 
oppsamlingsbeholder (> 20 l), og 
aktiver den i nøyaktig ett minutt.

N Les av forbruket av vaskemiddel 
"QR" på skalaen.

Slik beregner du den faktiske 
konsentrasjon av vaskemiddel:

– QR = mengde vaskemiddel som 
forbrukes (i l/min)

– Q = vannmengde uten vaskemiddel 
(i l/min)

– V = fortynning av vaskemiddel (i %)
Hvis den faktiske konsentrasjonen 
avviker mye fra ønsket konsentrasjon, 
må doseringshåndtaket justeres 
tilsvarende, eller målingen må gjøres på 
nytt.

Beregne fortynningen av vaskemiddelet 
i prosent

Hvis fortynningsverdien ikke er angitt i 
prosent, kan den sammenlignes med 
følgende tabell:

Tilsette rengjøringsmiddel

Doseringshåndtak mot 
venstre: 0 % (min.)
Doseringshåndtak mot 
høyre: 5  % (maks.)

QR
x V = konsentrasjon

Q

Forholdsverdi
1:1 = 50 %
1:2 = 33,3 %
1:3 = 25 %
1:5 = 16,6 %
1:10 = 9 %
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Eksempel:
Beregning forholdsverdi 1:2
– A = 1
– B = 2

N Åpne motordekslet – se "Åpne 
motordekslet".

N Vri dreieknappen på 
trykkmengdereguleringen mot 
klokken til den stopper.

N Still dreieknappen på ønsket 
temperatur (via 100 °C eller 
212 °F).

Til profesjonelt rengjøringsarbeid med 
damp og spesielle bruksområder skal 
dampdysen brukes – se "Ekstrautstyr".

Når du har tilsatt vaskemiddel, og etter 
varmtvannsdrift:

N Sett bryteren på I.
N Vri doseringshåndtaket for 

vaskemiddel mot høyre til det 
stopper.

N La høytrykksvaskeren gå videre i 
cirka ett minutt mens 
sprøytepistolen er åpen.

Vaskemiddelsystemet skylles slik at 
rester av vaskemiddel ikke setter seg 
fast.
Deler som varmes opp ved 
varmtvannsdrift kjøles ned. Det minsker 
forbrenningsfaren.

A
x 100 = verdi i %

(A + B)

1
x 100 = 33,3 %

(1 + 2)

Dampstråler Slå av maskinen
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N Sett bryteren på 0.
N Betjen sprøytepistolen til det bare 

kommer dråper ut av dysen 
(maskinen står nå ikke under trykk).

N Slipp betjeningshendelen.

N Skyv sikringshendelen (1) i pilens 
retning – sprøytepistolen låses, noe 
som forhindrer utilsiktet 
igangsetting.

N Trekk støpslet ut av stikkontakten.
N Koble vannforsyningsslangen fra 

maskinen og vannledningen.

Etter bruk

N Kveil opp høytrykksslangen og 
strømkabelen, og heng dem på de 
tilhørende opphengsplassene – se 
"Viktige deler".

Oppbevar maskinen i et tørt, frostsikkert 
rom.
Hvis det ikke er mulig å oppbevare 
maskinen på et frostfritt sted,
N skal vannkranen stenges.

N Frostvæske på glykolbasis fylles på 
i stussene på vanntanken, som på 
biler.

N Rett sprøytepistolen uten strålerør 
inn i en egnet beholder.

N Slå på maskinen med åpen 
sprøytepistol (kaldtvannsdrift).

N Fyll etter væsken som suges ut av 
vanntanken til cirka 4 liter 
frostvæske er sugd gjennom 
pumpen, eller til det kommer 
frostvæske ut av sprøytepistolen.

N Trykk på sprøytepistolen to–tre 
ganger under innsugingen.

N Vent til vanntanken er tom.
N Sett bryteren i stillingen "0".
N Oppbevar resterende frostvæske i 

en lukket beholder.
Når maskinen tas i bruk igjen, kan 
frostvæsken samles opp og suges inn i 
pumpen igjen når arbeidet er utført.

Følg kapitlet "Fylle drivstofftanken".
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Stell og vedlikehold

Opplysningene gjelder bruk under normale forhold. Ved lengre, daglige arbeidstider 
skal de angitte intervallene reduseres tilsvarende. Ved leilighetsbruk kan interval-
lene forlenges tilsvarende.
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Hele maskinen
inspiseres visuelt (tilstand, tetthet) X

rengjøres X X

Oljenivået i høytrykkspumpen kontrolleres X

Oljen i høytrykkspumpen skiftes ut X

Tilkoblinger på høytrykksslangen
rengjøres X X

oljes X

Koblingsplugg fra strålerør og koblings-
muffe på sprøytepistol rengjøres X X

Tenningsanlegg, -transformator, -kabler, -
elektroder, flammesensor (hvis relevant) rengjøres 1) X

Drivstofftank rengjøres 1) X

Drivstoffilter
rengjøres X X

skiftes ut X X

Magnetventil rengjøres 1) X

Drivstoffdyser skiftes ut X

Filtre i vanntank/høytrykksinngang rengjøres X

Høytrykksdysen
rengjøres X

skiftes ut X

Ventilasjonsåpningene rengjøres X

Varmeveksler rengjøres 1) X

Avkalking 1) 2) når arbeidstrykket ved varmtvannsdrift overskrides med mer enn 10 bar
1) Disse arbeidene skal kun utføres av en autorisert forhandler – STIHL anbefaler en STIHL-forhandler.
2) Hvis STIHL Kalkbeskyttelseskonsentrat brukes regelmessig, er det ved normale driftsforhold ikke nødvendig å avkalke maskinen.
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Trekk alltid ut støpselet før det utføres 
vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner på 
maskinen.
For at maskinen skal fungere uten 
problemer, anbefaler vi at du gjør 
følgende hver gang du bruker den:
N Skyll gjennom vannslangen, 

høytrykksslangen, strålerøret og 
tilbehøret med vann før montering.

N Fjern sand og støv fra 
koblingspluggen fra strålerøret og 
koblingsmuffen på sprøytepistolen.

Rengjøre høytrykksdysen

En tett dyse fører til for høyt pumpetrykk, 
derfor må den straks renses.

N Slå av maskinen.
N Aktiver sprøytepistolen til det bare 

kommer dråper ut av sprøytehodet. 
Maskinen står ikke under trykk 
lenger.

N Ta av strålerøret.
N Rengjør dysen med en egnet nål.

Dysen skal bare rengjøres når 
strålerøret er demontert.
N Spyl gjennom strålerøret med vann 

fra dysesiden.

Rengjøre vanninnløpsfilteret

I vanninntaket sitter to filtre som holder 
tilbake større smusspartikler.
Vanntilførselsfilteret skal renses en 
gang i måneden eller oftere ved behov.
Filter på vanntanken

N Løsne slangekoblingen (1).
N Løsne filteret (2) forsiktig med en 

tang, og skyll det.
N Kontroller at filteret er intakt før det 

settes på plass. Er filteret skadet, 
skal det skiftes ut.

Filteret ved innløpet til 
høytrykkspumpen
N Åpne motordekslet – se "Åpne 

motordekslet".

N Løsne overfalsmutteren (1).

N Filteret (2) løsnes forsiktig med en 
skrutrekker og skylles.

Rengjøre og ev. skifte ut drivstoffilteret

N Åpne motordekslet – se "Åpne 
motordekslet".

N Skru av filterdekslet (1).
N Ta ut drivstoffilteret (2) og rengjør 

det, eller skift det ut – vær 
oppmerksom på de to o-ringene.

Vedlikehold
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Det gamle drivstoffilteret og væsken 
som du har brukt til rengjøringen, skal 
håndteres i henhold til gjeldende 
miljøbestemmelser!

Rengjøre flammesensoren

Når flammesensoren er tilsotet, vises en 
melding på kontrollpanelet, se "Når 
lampene på kontrollpanelet ...".

N Løsne skruen (1), og ta ut 
flammesensoren.

N Rengjør flammesensoren (2) 
forsiktig med en myk klut.

N Montering: Skyv flammesensoren 
inn til markeringen. Markeringen og 
pilen skal peke opp.

Rengjøre ventilasjonsåpninger

Sørg for at maskinen er ren, slik at 
kjøleluften kan passere fritt inn og ut 
gjennom åpningene i maskinen.

Smøre tilkoblinger med fett

Tilkoblingene på høytrykksslangen 
smøres med fett etter behov.

Oljenivået skal kontrolleres én gang i 
uken.
Hvis pumpeoljen er grå- eller hvitaktig, 
må den skiftes.
N Sett maskinen på et jevnt, vannrett 

underlag.
N Åpne motordekslet– se "Åpne 

motordekslet".
RE 521

N Skru ut peilepinnen.
N Kontroller om oljenivået er mellom 

"min." og "maks.".
N Fyll på mer olje ved behov 

(SAE 15 W 40 – se "Skifte olje").
RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS

N Kontroller om oljenivået står ved 
markeringen (2) i kald tilstand.

N Fyll på mer olje ved behov 
(SAE 15 W 40 – se "Skifte olje").Kontrollere oljenivået
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS120
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Det første oljeskiftet gjøres etter 50 
driftstimer og påfølgende oljeskift gjøres 
hvert halvår eller hver 500. driftstime.
N La maskinen gå til den er varm.
N Åpne motordekslet – se "Åpne 

motordekslet".

N Sett en egnet beholder under 
oljepluggskruen (1).

N Åpne oljepluggskruen (1), og ta 
bunnplaten ut gjennom åpningen.

N La oljen renne ut i beholderen.
N Kontroller pakningen på 

oljepluggen, sett på plass skruen, 
og trekk den til.

N Brukt olje håndteres i henhold til 
gjeldende bestemmelser.

RE 521

N Skru ut peilepinnen.
N Fyll på ny olje i høytrykkspumpen 

(450 ml, SAE 15 W 40).
N Kontroller oljenivået – se 

"Kontrollere oljenivået".
RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS

N Åpne lokket til 
utjevningsbeholderen.

N Fyll på ny olje i 
utjevningsbeholderen (1000 ml, 
SAE 15 W 40).

N Kontroller oljenivået – se 
"Kontrollere oljenivået".

Ved å overholde instruksene i denne 
bruksanvisningen unngår man unødig 
slitasje og skader på apparatet.
Bruk, vedlikehold og oppbevaring av 
apparatet skal utføres slik det er 
beskrevet i denne bruksanvisningen.
Alle skader som oppstår fordi 
sikkerhets-, betjenings- og 
vedlikeholdsanvisningene ikke følges, 
er brukerens eget ansvar. Dette gjelder 
spesielt for:
– endringer av produktet som ikke er 

godkjent av STIHL
– bruk av tilbehør som ikke er 

godkjent til apparatet, ikke egner 
seg eller er kvalitativt mindreverdig

– uriktig bruk av apparatet
– bruk av apparatet ved idretts- eller 

konkurransearrangementer
– skader som følge av at apparatet 

brukes videre med defekte deler
– frostskader
– skader på grunn av feil 

spenningsforsyning
– skader på grunn av dårlig 

vannforsyning (f. eks. for lite 
tverrsnitt på tilførselsslangen)

Vedlikeholdsarbeid

Alle arbeider som er oppført i kapittelet 
„Stell og vedlikehold“ skal utføres 
regelmessig. Hvis vedlikeholdsarbeidet 
ikke utføres av brukeren, skal det 
utføres hos en faghandel.

Skifte olje

1

Redusere slitasje og unngå 
skader
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STIHL anbefaler at vedlikeholdsarbeider 
og reparasjoner bare utføres hos STIHL-
forhandlere. STIHL-forhandlere får 
regelmessig tilbud om kurs og har 
tilgang til teknisk dokumentasjon.
Hvis disse arbeidene forsømmes eller 
ikke utføres fagmessig korrekt, kan det 
oppstå skader som brukeren selv står 
ansvarlig for. Dette omfatter blant annet:
– skader på apparatkomponenter 

som følge av for sent eller for dårlig 
utført vedlikehold

– korrosjons- og andre skader som 
følge av uriktig oppbevaring

– skader på apparatet fordi det er 
brukt kvalitativt mindreverdige 
reservedeler

Slitasjedeler

Mange av delene i apparatet utsettes for 
normal slitasje, også ved riktig bruk, og 
må byttes ut til rett tid avhengig av 
bruksmåte og -varighet. Med til disse 
hører bl. a.:
– Høytrykksdyser
– høytrykkslanger
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1 Sprøytepistol
2 Kobling for strålerør
3 Kombibryter trykk-

/mengderegulering1)

4 Sikringshendel
5 Arm
6 Lås høytrykksslangeinntak
7 Overfalsmutter høytrykksslange
8 Dyse
9 Justeringshylse for arbeidstrykk
10 Høytrykkslange
11 Påfyllingsstuss for drivstoff
12 Drivstofftank
13 Motordeksel
14 Manometer
15 Håndtak på motordeksel
16 Kontrollampe driftstilstand
17 Kontrollampe pumpeolje2)

18 Kontrollampe vedlikehold
19 Kontrollampe 

kalkbeskyttelseskonsentrat
20 Kontrollampe drivstoff2)

21 Doseringshåndtak for vaskemiddel
22 Bryter/temperaturregulering
23 Holder til sprøyteinnretning
24 Holder til sprøyteinnretning
25 Oppheng til ledning
26 Vanninntak
27 Styrehjul med parkeringslås
# Typeskilt

Viktige komponenter

2

9

3

1514

21
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#
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28 Styre
29 Påfyllingsstuss for 

kalkbeskyttelseskonsentrat
30 Påfyllingsstuss for frostvæske
31 Slangetrommel
32 Sveiv til slangetrommel
33 Tilkoblingsstuss høytrykksslange 

(maskiner uten slangetrommel)
34 Høytrykkspumpe
35 Regulerings- og sikkerhetsblokk
36 Utjevningsbeholder for olje
37 Dreiehåndtak trykk-

/mengderegulering
38 Drivstoffilter
39 Vifte for forbrenningsluft
40 Tenningstrafo
41 Varmeveksler
42 Eksosrørstuss
43 Oljepluggskrue37

35

40

33
36

38

39

34

42

29
30

41
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1) Kun ved RE 581, RE 581 PLUS
2) Ikke ved RE 521
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Elektriske data

RE 521

RE 551 PLUS

RE 581, RE 581 PLUS Hydrauliske data

RE 521

Tekniske data

Strømtilkoblingsdata: 230 V - 240 V / 
1~ / 50 Hz

Ytelse: 3,1 kW
Strømforbruk: 13,5 A
Sikringer (C eller K): 16 A
Verneklasse: I
Beskyttelsesgrad: IP X5

Strømtilkoblingsdata: 230 V - 240 V / 
1~ / 50 Hz

Ytelse: 3,4 kW
3,0 kW 1)

1) kun Storbritannia og Irland

Strømforbruk: 15,2 kW
13 kW 1)

Sikringer (C eller K): 16 A
13 A 1)

Verneklasse: I
Beskyttelsesgrad: IP X5

Strømtilkoblingsdata:

2) kun Norge
3) kun Japan (50 Hz modell)
4) kun Japan (60 Hz modell)

400 V - 415 V / 
3~ / 50 Hz
230 V / 3~ / 
50 Hz 2)

200 V / 3~ / 
50 Hz 3)

200 V / 3~ / 
60 Hz 4)

Ytelse: 4,5 kW
5,3 kW 3), 4)

Strømforbruk: 8,6 A
14,9 A 2)

20 A 3)

18 A 4)

Sikringer (C eller K): 16 A
20 A 3), 4)

Verneklasse: I
Beskyttelsesgrad: IP X5

Arbeidstrykk: 5 - 10,5 Mpa 
(50 -
105 bar)

Maks. tillatt trykk: 20 Mpa 
(200 bar)

Maks. trykk vanntilførsel: 1  Mpa     
(10 bar)

Maks. temperatur tilløpsvann:
40 °C

Maks. vanntemperatur: 80 °C / 99 °C
Maks. 
vanngjennomstrømning: 560 l/h
Vanngjennomstrømning 
QIEC ved høytrykk iht. 
60335: 520 l/h
Maks. tilbakeslagskraft: 21 N
Oljetype: SAE 15 W 40
Oljemengde: 450 ml
Vaskemiddeltank: 10 l
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RE 551 PLUS RE 581, RE 581 PLUS

Brenner

RE 521, RE 551 PLUS

RE 581, RE 581 PLUS

Dimensjoner

RE 521, RE 581

RE 551 PLUS, RE 581 PLUS

Vekt

med sprøyteinnretning og 
høytrykksslange:

Høytrykkslange

Arbeidstrykk 2,5 - 13,5 Mpa 
(25 - 135 bar)
2,5 - 10,5 Mpa 1) 

(25 - 105 bar)

1) kun Storbritannia og Irland

Maks. tillatt trykk: 20 Mpa 
(200 bar)

Maks. trykk 
vanntilførsel:

1 Mpa     
(10 bar)

Maks. temperatur tilløpsvann:
40 °C

Maks. 
vanntemperatur: 80 °C / 140 °C
Maks. 
vanngjennomstrømnin
g: 600 l/t
Vanngjennomstrømni
ng QIEC ved høytrykk 
iht. 60335:

570 l/t

580 l/t 1)

Maks. 
tilbakeslagskraft:

26 N
22 N 1)

Oljetype: SAE 15 W 40
Oljemengde: 1000 ml
Vaskemiddeltank: 10 l

Arbeidstrykk:

3) kun Japan (50 Hz modell)
4) kun Japan (60 Hz modell)

2,5 - 16 Mpa 
(25 - 160 bar)
2,5 - 13,5 Mpa 3) 
(25 - 135 bar)
2,5 - 15 Mpa 4) 
(25 - 150 bar)

Maks. tillatt trykk: 25 Mpa  
(250 bar)

Maks. trykk 
vanntilførsel: 1 Mpa (10 bar)
Maks. temperatur tilløpsvann:

40 °C
Maks. 
vanntemperatur: 80 °C / 140 °C
Maks. 
vanngjennomstrømnin
g:

710 l/t

825 l/t 3), 4)

Vanngjennomstrømnin
g QIEC ved høytrykk 
iht. 60335:

650 l/t

755 l/t 3), 4)

Maks. 
tilbakeslagskraft:

32 N
34 N 3)

36 N 4)

Oljetype: SAE 15 W 40
Oljemengde: 1000 ml
Vaskemiddeltank: 10 l

Innhold drivstofftank: 15 l
Brennereffekt: 49 kW

Innhold drivstofftank: 15 l
Brennereffekt: 62 kW

Lengde ca.: 1050 mm
Bredde ca.: 680 mm
Høyde ca.: 760 mm

Lengde ca.: 1050 mm
Bredde ca.: 680 mm
Høyde ca.: 770 mm

RE 521: ca. 125 kg
RE 551 PLUS: ca. 133 kg
RE 581: ca. 131 kg
RE 581 PLUS: ca. 134 kg
RE 581 PLUS: ca. 133 kg 3), 4)

3) kun Japan (50 Hz modell)
4) kun Japan (60 Hz modell)

RE 521, RE 581: 10 m, DN 08, 
stålytterlag

RE 551 PLUS, 
RE 581 PLUS:

15 m, DN 08, 
stålytterlag
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Lyd- og vibrasjonsverdier

Lydeffektnivå Lp iht. ISO 3744 (1 m 
avstand)

Lydtrykknivå Lw iht. ISO 3744

Vibrasjonsverdi ahv på håndtaket i 
samsvar med ISO 5349

For lydtrykknivået og lydnivået er 
K-faktor iht. RL 2006/42/EF = 1,5 dB(A); 
for vibrasjonsverdien er K-faktor iht. 
RL 2006/42/EG = 2,0 m/sek2.

REACH

REACH betegner EF-
kjemikalieregelverket for felles 
registrering, vurdering og godkjenning 
av kjemikalier.
Les mer om kravene i 
kjemikalieregelverket REACH (EF) nr. 
1907/2006 på www.stihl.com/reach

Rørrengjøringssett

Fås i lengdene 10 eller 20 m.

Det er et merke på enden av 
rengjøringsslangen (pil):
N Slangen skyves inn i røret som skal 

rengjøres til markeringen nås, først 
deretter startes maskinen.

Hvis markeringen er synlig når slangen 
trekkes ut av røret:
N Slå av maskinen
N Trykk på sprøytepistolen til 

maskinen ikke står under trykk 
lenger.

N Trekk slangen helt ut av røret.
Trekk aldri ut rengjøringsslangen så 
lenge maskinen går.

Annet ekstrautstyr

Roterende vaskebørste – 
børsteinnsatsen kan skiftes ut.
Flatevaskebørste – monteres på rette 
eller vinklede strålerør.

Strålerør, rett – i lengdene 350, 500, 
1070, 1800 eller 2500 mm.
Strålerør, vinklet – i lengden 1070 mm; 
strålerør vinklet – skal ikke brukes i 
uoversiktlige hjørner der personer kan 
oppholde seg.
Rundstråledyse – 0°-strålevinkel for 
ekstremt hard punktstråle.
Høytrykksdyse – strålevinkel på 15°, 30° 
eller 60°
Dampdyse – 1,3 mm, til profesjonell 
damprengjøring
Rotordyse med strålerør – i lengden 950 
mm; for større flater og spesielt 
hardnakket smuss.
Høytrykksslangeforlengelse – DN 08, 
inntak M27x1,5; forsterket stålytterlag, i 
lengdene 10, 15 eller 20 m. Bruk alltid 
kun en høytrykksslangeforlengelse.
Høytrykksslangeadapter – inntak 
M27x1,5; for sammenkobling av 
høytrykksslange og 
høytrykksslangeforlengelse.
Adapter – for sammenkobling av tilbehør 
med skruekobling og pistol med 
pluggkobling.
Sand- og vannblåser – for sandblåsing 
av f.eks. stein eller metall.
Vannfilter – til rengjøring av vannet fra 
vannledningen.
Sentralrør, med skrufeste – til montering 
av kranoppheng på høytrykksvaskeren.
Kranoppheng – til transport av vaskeren 
med kran.
Aktuell informasjon om dette og 
ytterligere ekstrautstyr får du hos STIHL-
forhandleren.

RE 521: 72,5 dB(A)
RE 551 PLUS: 73,1 dB(A)
RE 581, RE 581 PLUS: 74,1 dB(A)

RE 521: 87,1 dB(A)
RE 551 PLUS: 87,7 dB(A)
RE 581, RE 581 PLUS: 88,6 dB(A)

RE 521: < 2,5 m/sek2

RE 551 PLUS: < 2,5 m/sek2

RE 581, RE 581 PLUS: < 2,5 m/sek2

Spesialtilbehør
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Retting av driftsforstyrrelser

Koble fra strømtilførselen, lukk vannkranen og bruk sprøytepistolen inntil alt trykk er borte før du utfører arbeider på maskinen.
Feil Årsak Tiltak
Motoren starter ikke når den slås på 
(brummer når man slår den på).

Støpselet er ikke satt i, nettspenningen er for 
lav eller er ikke i orden.

Sett støpselet i stikkontakten.
Kontroller elektriske tilkoblinger.
Kontroller støpsel, kabel og bryter.

For liten diameter på skjøteledningen. Koble til en skjøteledning med tilstrekkelig 
diameter, se "Koble til maskinen til 
strømforsyningen".
Koble til maskinen uten skjøteledning.

Nettsikringen er koblet fra. Slå av maskinen, aktiver sprøytepistolen 
til det bare kommer dråper ut av 
sprøytehodet, koble inn sikringshendelen 
og koble inn sikringen.

Sprøytepistolen er ikke aktivert. Aktiver sprøytepistolen når maskinen slås 
på.

Trykksvingninger eller trykkfall Vannmangel Åpne vannkranen helt.
Sikre tilførselen av tilstrekkelig vann-
mengde (bruk en 3/4"-slange).

Høytrykksdysen er forurenset i sprøytehodet. Rengjør høytrykksdysen, se 
"Vedlikehold".

Høytrykksdysen er slitt. Skift ut høytrykksdysen.
Filtre i inngangen til vanntanken eller 
høytrykkspumpen tettet til.

Rengjør filtrene, se "Vedlikehold".

Høytrykkspumpen er utett, eller ventilene er 
defekte.

Reparer maskinen hos 1) forhandleren.

Maskinen går urolig. Høytrykkspumpen suger inn luft fra en tom 
vaskemiddeltank.

Doseringsventilen for vaskemidler settes i 
minimalstilling. Høytrykkspumpen luftes 
ut: Ta av strålerøret, og trykk på 
sprøytepistolen til luften har sivet ut.

1) STIHL anbefaler en STIHL-forhandler.
RE 521, RE 551 PLUS, RE 581, RE 581 PLUS128



norsk
Koble fra strømtilførselen, lukk vannkranen og bruk sprøytepistolen inntil alt trykk er borte før du utfører arbeider på maskinen.
Feil Årsak Tiltak
Maskinen slås på og av hele tiden (når 
sprøytepistolen er lukket).

Sprøytepistolen er utett. Skift ut sprøytepistolen.
Høytrykkslangen er utett. Skift ut høytrykksslangen.
Høytrykksskruforbindelsene er utette. Reparer maskinen hos 1) forhandleren.
Høytrykkledningen er utette. Reparer maskinen hos 1) forhandleren.
Varmeslangen er utett. Reparer maskinen hos 1) forhandleren.
Høytrykkspumpen eller sprøyteinnretningen 
er utett.

Reparer maskinen hos 1) forhandleren.

Motoren stopper. Maskinen slår seg av på grunn av overopphe-
ting i motoren.

Kontroller samsvar med tilførsels- og mas-
kinspenning, la motoren avkjøles i minst 
5 minutter.

Vaskemiddel tilsettes ikke. Vaskemiddeltanken er tom. Fyll vaskemiddeltanken.
Vaskemiddeltanken er tilslammet. Rengjør vaskemiddeltanken.
Det er luft i systemet. Sett doseringsventilen for vaskemidler i 

minimalstilling, luft ut høytrykkspumpen, 
kontroller slangen fra doseringssystemet 
til vanntanken.

Sugehodet er tettet til. Rengjør sugehodet.
Vaskemiddeltilløpet er tilsmusset eller defekt. Rengjør eller reparer 

vaskemiddelinnløpet.
Brenneren soter. Drivstoffet er forurenset. Bruk rent drivstoff.

Brenneren er tilsmusset eller feilinnstilt. Reparer maskinen hos 1) forhandleren.
Dårlig, uklar, uren stråleform. Høytrykksdysen er forurenset i sprøytehodet. Rengjør høytrykksdysen, se 

"Vedlikehold".
Se "Indikasjoner på kontrollpanelet" 
for andre driftstilstander.
1) STIHL anbefaler en STIHL-forhandler.
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Brukere av dette apparatet får bare 
utføre vedlikeholds- og servicearbeider 
som er beskrevet i denne 
bruksanvisningen. Reparasjoner utover 
dette må bare utføres av fagforhandler.
STIHL anbefaler at vedlikeholdsarbeid 
og reparasjoner bare utføres hos STIHL-
forhandlere. STIHL-forhandlere får 
regelmessig tilbud om kurs og har 
tilgang til teknisk dokumentasjon.
Monter kun reservedeler som STIHL har 
godkjent til denne maskinen, eller 
teknisk likeverdige deler under 
reparasjoner. Bruk alltid reservedeler av 
høy kvalitet. Hvis ikke, kan det oppstå 
fare for ulykker eller skader på 
apparatet.
STIHL anbefaler å bruke originale 
STIHL-reservedeler.
Originale STIHL-reservedeler kan 
gjenkjennes på STIHL-
reservedelsnummeret, på påskriften 
{ og eventuelt på STIHL-
reservedelsmerket K (på små deler 
kan dette merket også stå alene).

Elektriske apparater er ikke 
husholdningsavfall. Instrument, tilbehør 
og emballasje skal leveres til godkjente 
avfallsstasjoner.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
bekrefter at

er i samsvar med forskriftene i 
direktivene 2006/42/EF, 2004/108/EF 
og 2000/14/EF, og er utviklet og 
produsert i samsvar med følgende 
standarder:
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, 
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, 
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-11
Utredningen av det målte og garanterte 
lydeffektnivået fulgte direktiv 
2000/14/EU, vedlegg V, med 
anvendelse av ISO-standard 3744.
Målt lydtrykknivå

Reparasjoner Avfallshåndtering EU Samsvarserklæring

Konstruksjonstype: Høytrykksvas
ker

Varemerke: STIHL
Type: RE 521
Serieidentifikasjon: 4770
Type: RE 551 PLUS
Serieidentifikasjon: 4771
Type: RE 581, 

RE 581 PLUS
Serieidentifikasjon: 4751

RE 521: 87,1 dB(A)
RE 551 PLUS: 87,7 dB(A)
RE 581, RE 581 PLUS: 88,6 dB(A)
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Garantert lydtrykknivå

Oppbevaring av den tekniske 
dokumentasjonen:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktgodkjenning
Byggeår og maskinnummer står oppført 
på maskinen.
Waiblingen, 13.07.2010
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
pva.

Elsner
Leder av produktgruppeledelsen

Samtlige produkter fra STIHL svarer til 
de høyeste kvalitetskrav.
Gjennom sertifisering av produsenten 
STIHL fra et uavhengig selskap 
attesteres det at samtlige produkter 
oppfyller de strenge kravene under den 
internasjonale normen ISO 9001 for 
kvalitetsstyringssystemer mhp. 
produktutvikling, materialanskaffelse, 
produksjon, montering, dokumentasjon 
og kundeservice.

RE 521: 89 dB(A)
RE 551 PLUS: 89 dB(A)
RE 581, RE 581 PLUS: 90 dB(A)

Kvalitetssertifikat
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