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Készüléke els  hasz-
nálata el tt olvassa el 

ezeket a biztonsági utasításokat 
és ezek alapján járjon el. Tartsa 
meg a biztonsági utasításokat 
kés bbi használatra, vagy az 
esetleges új tulajdonos számá-
ra!
– Az els  használat el tt olvas-

sa el a készülék üzemeltetési
utasítását és legyen különös
figyelemmel a biztonsági el -
írásokra.

– A készüléken elhelyezett fi-
gyelmeztet  és tájékoztató
táblák fontos tájékoztatást
adnak a veszélytelen üzemel-
tetésr l.

– Az üzemeltetési útmutatóban
szerepl  megjegyzések mel-
lett a törvényhozó általános
biztonsági- és baleset elhárí-
tási el írásait is figyelembe
kell venni.

– A csomagoló fóliákat gyerme-
kekt l távol kell tartani, fulla-
dás veszélye áll fenn!

� VESZÉLY
Azonnal fenyeget  veszély,
amely súlyos testi sérüléshez
vagy halálhoz vezet.
� FIGYELMEZTETÉS
Esetlegesen veszélyes helyzet,
amely súlyos testi sérüléshez
vagy halálhoz vezethet.

� VIGYÁZAT
Figyelmeztetés esetlegesen ve-
szélyes helyzetre, amely kön-
ny  sérüléshez vezethet.
FIGYELEM
Lehetséges veszélyes helyzetre 
való figyelmeztetés, amely 
anyagi kárhoz vezethet.

� VESZÉLY
– Az adattáblán megadott fe-

szültségnek meg kell egyez-
nie az áramforrás feszültsé-
gével.

– A csatlakozóaljzat biztosíté-
kának minimális értéke (lásd
a m szaki adatokat)

– I védelmi osztály – a készülé-
keket kizárólag szabályosan
földelt áramforráshoz szabad
kapcsolni.

– A készülékhez csak 30 mA hi-
baáram-véd kapcsolóval biz-
tosított csatlakozóaljzathoz
ajánlatos csatlakoztatni.

– Kizárólag a gyártó által el írt
hálózati csatlakozóvezetéket
szabad használni; vonatkozik
ez a vezeték cseréjére is. A
rendelési számot és típust
lásd a használati utasításban.

– Használat el tt mindegy
egyes alkalommal meg kell
vizsgálni, hogy nem sérült-e a
csatlakozóvezeték és a háló-
zati csatlakozódugó. A sérült
csatlakozóvezetéket hala-

Nagynyomású tisztítóberendezésre vonatkozó 
biztonsági tudnivalók

Veszély fokozatok

Áram csatlakozás
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déktalanul ki kell cseréltetni a 
vev szolgálattal/elektromos 
szakemberrel.

– A készüléket csak villanysze-
rel  által az IEC 60364-1 
szabvány szerint kivitelezett 
elektromos csatlakozóhoz 
szabad kapcsolni.

– A hálózati dugót soha ne fog-
ja meg nedves kézzel.

– Ügyelni kell arra, nehogy jár-
m vel való áthajtás, össze-
nyomódás, rángatás vagy ha-
sonlók miatt megrongálódjon 
a hálózati csatlakozóvezeték 
vagy a hosszabbítókábel. 
Biztosítani kell a kábel védel-
mét a h , az olaj és élek éles 
szélek hatásával szemben.

– A hosszabbító vezeték háló-
zati csatlakozójának és csat-
lakozójának vízállónak kell 
lennie és nem szabad vízben 
feküdnie. A csatlakozót to-
vább nem szabad a padlóra 
fektetni. Ajánlott a kábeldo-
bok használata, amelyek biz-
tosítják, hogy a dugaljak leg-
alább 60 mm-rel a padló fölött 
legyenek. 

– Az alkalmatlan elektromos 
hosszabbító vezetékek ve-
szélyt okozhatnak. A szabad-
ban kizárólag az adott célra 
engedélyezett és megfelel  
jelöléssel ellátott, megfelel  
keresztmetszet  elektromos 
hosszabbító vezetékeket 
használjon.

– A hálózati csatlakozóvezeté-
ket rendszeresen ellen rizni 

kell rongálódásra, mint pl. re-
pedések vagy elöregedés. 
Amennyiben rongálódást ál-
lapít meg, akkor a vezetéket a 
további használat el tt ki kell 
cserélni.

– A hálózati vagy hosszabbító 
vezeték csatlakozóinak cse-
réjekor szavatolni kell vízálló-
ságot és a mechanikai szi-
lárdságot.

– A készülék tisztítása nem tör-
ténhet locsolótöml vel vagy 
nagynyomású vízsugárral 
(zárlat- vagy egyéb károso-
dás veszélye).

– A készüléket ne üzemeltesse 
0 °C alatti h mérsékleten.

FIGYELEM
– A bekapcsolás rövid id re fe-

szültség csökkenést eredmé-
nyez.

– Kedvez tlen hálózati feltéte-
leknél más készülékek aka-
dályozása léphet fel.

– 0,15 Ohm-nál kisebb hálózati 
impedencia esetén üzemza-
varok nem várhatók.

� VESZÉLY
– A nagynyomású töml  nem 

lehet sérült. A sérült nagynyo-
mású töml t haladéktalanul ki 
kell cserélni. Kizárólag a 
gyártó által ajánlott töml ket 
és összeköttetéseket szabad 
használni. A rendelési szá-
mokat lásd a használati utasí-
tásban.

Víz csatlakozás
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– A csatlakozótöml  csavarza-
tainak kivétel nélkül tömített-
nek kell lenniük.

� FIGYELMEZTETÉS
– Vegyék figyelembe a vízszol-

gáltató el írásait.

� VESZÉLY
– A készülék és a munkaberen-

dezés szabályszer  állapotát 
és üzembiztonságát haszná-
lat el tt ellen rizni kell.
A készüléket nem szabad 
használni, ha a csatlakozóve-
zeték vagy a készülék fontos 
részei sérültek, pl. a biztonsá-
gi berendezések, magasnyo-
mású töml k, kézi szórópisz-
tolyok.

– Tilos felszívni oldószertartal-
mú folyadékot vagy tömény 
savat és oldószert! Ide tarto-
zik pl. a benzin, a hígító vagy 
a f t olaj. A permetköd na-
gyon gyúlékony, robbané-
kony és mérgez . Ne hasz-
náljon acetont, hígítatlan sa-
vakat és oldószereket, mivel 
ezek a készülékben lév  
anyagokat megtámadják.

– A készülék veszélyes terüle-
ten (például benzinkútnál) 
történ  használatakor figye-
lembe kell venni a megfelel  
biztonsági el írásokat. Tilos a 
készüléket robbanásveszé-
lyes helyiségekben m köd-
tetni.

– A készüléket csak sík, szilárd 
talajon szabad felállítani.

– A munkazónában kizárólag 
vízsugárral szemben védett 
áramvezet  alkatrészeket 
szabad használni.

– Üzem közben a kézi szóró-
pisztoly ravaszát nem szabad 
fixen beszorítani.

– A nagynyomású vízsugár ve-
szélyes lehet szakszer tlen 
használat esetén. A vízsuga-
rat soha ne irányítsa szemé-
lyek, állatok, aktív elektromos 
szerelvények vagy maga a 
készülék felé.

– A járm -gumiabroncsok/gu-
miabroncs-szelepek tisztítá-
sát legalább 30 cm freccse-
nési távolságból kell végezni. 
Máskülönben a nagy nyomá-
sú vízsugár megrongálhatja a 
járm  gumiabroncsát/a gumi-
abroncs szelepét. A károso-
dás els  jele a gumiabroncs 
elszínez dése. A sérült gumi-
abroncs veszélyforrás.

– Tisztítószer használata ese-
tén figyelembe kell venni a 
tisztítószer gyártójának biz-
tonsági adatlapját, különös 
tekintettel a személyes védel-
mi felszerelésre vonatkozó 
utasításokra. 

– Csak olyan tisztítószereket 
szabad használni, amelyeket 
a készülék gyártója jóváhagy.
Ezt a készüléket a gyártó által 
szállított vagy ajánlott tisztító-
szerek alkalmazására fejlesz-
tettük ki. Más tisztítószerek 
vagy vegyszerek használata 

Alkalmazás
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csökkentheti a készülék biz-
tonságosságát.

– Gondoskodni kell róla, hogy 
gyermekek ne férjenek hozzá 
a tárolt tisztítószerekhez.

– A fedelet nem szabad járó 
motor mellett felnyitni.

– Hosszabb üzemszünetek 
esetén a készülék f kapcso-
lóját / készülékkapcsolót ki 
kell kapcsolni vagy ki kell húz-
ni a hálózati dugót.

� FIGYELMEZTETÉS
– A vízsugarat nem szabad 

másokra vagy saját magára 
irányítania a ruházat vagy 
lábbeli tisztítása céljából.

– Azbeszttartalmú, illetve az 
egészségre veszélyes össze-
tev ket tartalmazó anyagokat 
nem szabad a vízsugárral 
permetezni.

– A tisztítás el tt el kell végezni 
a tisztítandó felület kockázati 
értékelését, hogy meg lehes-
sen állapítani a biztonsági és 
egészségvédelmi követelmé-
nyeket. Ennek alapján kell a 
szükséges védelmi intézke-
déseket meghozni.

– Rövid sugárcsövek esetén 
sérülésveszély áll fenn, mivel 
az egyik kéz véletlenül érint-
kezhet a magasnyomású su-
gárral. Amennyiben a hasz-
nált sugárcs  rövidebb, mint 
75 cm, akkor nem szabad 
pontsugárzó szórófejet vagy 
rotor szórófejet használni.

� VIGYÁZAT
– Amennyiben a készülék 

használati utasításában (a 
m szaki adatoknál) 80 dB(A) 
értéket meghaladó hangnyo-
másszintet adtak meg, úgy 
fülvéd t kell viselni.

– A visszafröccsen  víz vagy 
szennyez dés elleni védelem-
hez viseljen alkalmas véd ru-
házatot és véd szemüveget.

– Az ajánlott tisztítószereket 
nem szabad hígítatlanul al-
kalmazni. A termékek üzem-
biztosak, mivel nem tartal-
maznak a környezetre káros 
anyagokat. A véletlenül a 
szembe került tisztítószert 
azonnal ki kell mosni b  víz-
zel, lenyelés esetén pedig or-
voshoz kell fordulni.

– A töml ket forró vizes üzem 
után hagyja leh lni, vagy üze-
meltesse a készüléket rövid 
ideig hideg vizes üzemben.

� VESZÉLY
A készülék hosszabb használati 
ideje esetén a kezekben vibrá-
ció okozta vérkeringési zavar 
léphet fel.
Általánosan érvényes használa-
ti id t nem lehet meghatározni, 
mert ez több befolyásoló ténye-
z t l függ:
– Személyes hajlam a rossz 

vérkeringésre (gyakran hideg 
ujjak, ujjak bizsergése).

> 2,5 m/s2 (lásd m szaki 
adatok) kéz-kar 

rezgésértékkel rendelkez  
készülékek esetén
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– Alacsony környezeti h mér-
séklet. Viseljen meleg kesz-
ty t a kéz védelmére.

– Az er s markolás gátolja a 
vérkeringést.

– A folyamatos üzem rosszabb, 
mint a szünetekkel megszakí-
tott üzem.

A készülék rendszeres, hosszan 
tartó használatánál és a megfe-
lel  jelek (például ujjak zsibba-
dása, hideg ujjak) ismételt el -
fordulásánál orvosi vizsgálatot 
ajánlunk.

� VESZÉLY
– A kezel személynek a készü-

léket rendeltetésszer en kell 
használni. Figyelembe kell 
vennie a helyi adottságokat, 
és a készülékkel való munka 
közben figyelnie kell a harma-
dik személyekre, különösen a 
gyermekekre. 

– A készüléket semmiképpen 
sem szabad felügyelet nélkül 
hagyni, ameddig az üzemel.

– A készüléket csak olyan sze-
mélyek használhatják, akiket 
betanítottak annak kezelésé-
re vagy igazolták ebbéli ké-
pességeiket, illetve kifejezet-
ten megbízták ket a készü-
lék használatával. A készülé-
ket nem használhatják gyer-
mekek vagy fiatalkorúak.

– Ez a készülék nem alkalmas 
arra, hogy korlátozott fizikai, 
érzékel  vagy szellemi ké-

pességgel rendelkez  sze-
mélyek használják.

– A készüléket nem használ-
hatják gyermekek és olyan 
személyek, akiket nem taní-
tottak be a készülék haszná-
latára.

– A készüléket ne használja, ha 
hatótávolságon belül más 
személyek is tartózkodnak, 
kivéve ha véd ruházatot vi-
selnek.

– Gyerekeket felügyelni kell, 
annak biztosításáért, hogy a 
készülékkel ne játszanak.

– A készüléken végzend  mun-
kákat mindig erre alkalmas 
keszty vel végezze.

– Az acélcs b l kilép  vízsugár 
következtében visszalök  er  
jön létre. A behajlított acélcs  
miatt felfelé irányuló er hatás 
ébred. A pisztolyt és az acél-
csövet szorosan kell fogni.

– Hajlított permetez  berende-
zések használatakor a vis-
szalök  és az elforgató er  
hatása változó lehet.

� FIGYELMEZTETÉS
– Magasnyomású tisztítók 

használata alatt aeroszolok 
keletkezhetnek. Az aeroszo-
lok belélegzése káros lehet 
az egészségre.
A munkaadó köteles a veszé-
lyeztetés mértékét felmérni, 
hogy a tisztítandó felülettel és 
a környezettel összhangban 
megfelel  véd intézkedése-
ket tudjon meghatározni az 
aeroszolok belélegzése ellen.

Használat
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Az FFP2 vagy ennél maga-
sabb osztályú véd álarcok al-
kalmasak a vizes aeroszolok-
kal szembeni védelemre.

� VESZÉLY
A készülék szállításánál a mo-
tort mozdulatlanul kell elhelyez-
ni és a készüléket biztosan rög-
zíteni.

� VESZÉLY
– A készülék tisztítását és kar-

bantartását, illetve az alkatré-
szek cseréjét megel z en a 
készüléket ki kell kapcsolni, a 
hálózatról m köd  készülé-
kek esetében pedig ki kell 
húzni a hálózati csatlakozó-
dugót.

– A készüléken és a tartozéko-
kon történ  mindenfajta mun-
ka el tt a magasnyomású 
rendszert nyomásmentessé 
kell tenni.

– A javításokat kizárólag olyan 
engedéllyel rendelkez  vev -
szolgálati központok vagy az 
adott szakterülten jártas 
szakemberek végezhetik, 
akik tisztában vannak az ös-
szes fontos vonatkozó bizton-
sági el írással.

– Az ipari használatú mobil ké-
szülékeket biztonsági vizsgá-
latnak kell alávetni az érvé-
nyes helyi el írások szerint 
(Németországban például): 
VDE 0701).

� VESZÉLY
– Veszélyek elkerülés végett az 

alkatrészek javítását és be-
építését csak jóváhagyott 
szerviz szolgálat végezhet el.

– Csak olyan tartozékokat és 
alkatrészeket szabad hasz-
nálni, amelyeket a gyártó jó-
váhagyott. Az eredeti tartozé-
kok és az eredeti alkatrészek 
biztosítják azt, hogy a készü-
léket biztonságosan és za-
vartalanul lehessen üzemel-
tetni.

� VESZÉLY
– Kizárólag a használati utasí-

tásban megadott üzemanya-
got szabad használni. Nem 
megfelel  üzemanyag hasz-
nálata esetén robbanásve-
szély áll fenn.

– A benzinmotoros készülékek 
üzemanyaggal való feltölté-
sekor ügyelni kell arra, hogy 
ne kerüljön üzemanyag a for-
ró felületekre.

– Vegyék figyelembe a benzin-
motoros készülékek haszná-
lati utasításában közölt külön-
leges biztonsági tudnivalókat.

– A készülék beltéri használa-
takor gondoskodni kell a 
megfelel  szell zésr l és a 
kipufogógáz elvezetésér l 
(mérgezésveszély).

Szállítás

Karbantartás

Tartozékok és 
pótalkatrészek

Forró vizes és 
benzinmotoros készülékek
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– A kipufogógáz-kivezet  nyí-
lást nem szabad elzárni.

– Biztosítani kell, hogy a leveg  
bemenetek közelében ne ke-
letkezzen szennygáz kibo-
csátás.

� FIGYELMEZTETÉS
– Nem szabad a kipufogógáz-

kivezet  nyílás fölé hajolni, 
vagy azt befogni. Az ég  m -
ködésekor nem szabad meg-
érinteni a f t kazánt. (Égési 
sérülés veszélye).

� FIGYELMEZTETÉS
– Csavarozott kerékkel rendel-

kez  készülékek esetén: A 
gumiabroncsok nyomásának 
korrigálása el tt ellen rizze, 
hogy a kerék minden csavar-
ja meg van-e húzva.

– A gumiabroncsok nyomásá-
nak korrigálása el tt, ellen-

rizni kell a nyomáscsökken-
t  helyes beállítását a komp-
resszoron.

– A maximális gumiabroncs 
nyomást nem szabad túllép-
ni. A megengedett gumiab-
roncs nyomást a gumiabron-
cson vagy adott esetben a ke-
réken kell leolvasni. Eltér  ér-
tékeknél a kisebb értéket kell 
betartani.

Légtöml s 
kerékabronccsal 

rendelkez  készülékek


