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� VESZÉLY
Közvetlenül fenyeget  veszélyre való fi-
gyelmeztetés, amely súlyos testi sérülés-
hez vagy halálhoz vezet.
� FIGYELMEZTETÉS
Lehetséges veszélyes helyzetre való fi-
gyelmeztetés, amely súlyos testi sérülés-
hez vagy halálhoz vezethet.
� VIGYÁZAT
Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes
helyzetre, amely könny  sérüléshez vezet-
het.
FIGYELEM
Lehetséges veszélyes helyzetre való fi-
gyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezet-
het.



A magasnyomású vízsugár 
nem rendeltetésszer  haszná-
lat esetén veszélyes lehet. A 
vízsugarat soha ne irányítsa 
személyek, állatok, aktív elekt-

romos szerelvények vagy maga a készülék 
felé. A magasnyomású tisztítót csak függ -
legesen állítva szabad üzemeltetni.

� VESZÉLY
Sérülésveszély! Benzinkutaknál vagy más 
veszélyes területeken való használat ese-
tén vegye figyelembe a megfelel  biztonsá-
gi el írásokat.

FIGYELEM
Magasnyomású anyagként csak tiszta vi-
zet szabad használni. Szennyez dések id  
el tti kopáshoz vagy lerakódáshoz vezet-
nek a készülékben és a tartozékokban.
Ha újrahasznosított vizet használnak, ak-
kor a következ  határértékeket nem sza-
bad átlépni.

Égési sérülésveszély forró felü-
letek által!



Vegye figyelembe az adott nemzeti tör-
vényhozó folyadék sugárszóró beren-
dezésekre vonatkozó el írásait.
Vegye figyelembe az adott nemzeti tör-
vényhozó balesetmegel zésre vonat-
kozó el írásait. A folyadék sugárszóró 
berendezéseket rendszeresen ellen-
rizni kell, és az ellen rzés eredményét 

írásban rögzíteni kell.
A készülék melegít  berendezése tüze-
l berendezés. A tüzel berendezéseket 
rendszeresen ellen rizni kell az adott 
nemzeti törvényhozó el írásai alapján.
A készüléken/tartozékokon nem sza-
bad változtatásokat végrehajtani.

� FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A készüléknek, a tartozé-
koknak, a vezetékeknek és a csatlakozá-
soknak kifogástalan állapotban kell lenniük. 
Ha a készülék állapota nem kifogástalan, 
akkor nem szabad használni.



� VESZÉLY
Robbanásveszély! Csak dízel üzemanya-
got vagy könny  f t olajat töltsön bele. 
Üzemeltetés biodízellel az EN 14214 (6 °C 
küls  h mérséklett l) szerint lehetséges. 
Nem megfelel  üzemanyagot, pl. benzint, 
nem szabad alkalmazni.
FIGYELEM
Károsodás veszélye! A készüléket soha ne 
üzemeltesse üres üzemanyagtartállyal. 
Máskülönben az üzemanyag-szivattyú el-
romlik. Ez vonatkozik hideg vizes üzem 
esetére is.

� VESZÉLY
Sérülésveszély!

� FIGYELMEZTETÉS
Vegye figyelembe víz-szolgáltató vállalat 
el írásait. 
Az érvényes el írások alapján a 
készüléket soha nem szabad 
rendszer-elválasztó nélkül az ivó-
víz-hálózatban üzemeltetni. Bizto-
sítsa, hogy a házi vízm  csatlakozása, 
amelyr l a magasnyomású tisztítót üze-
meltetik, EN 12729 szerinti BA típusú rend-
szer-elválasztóval rendelkezzen.
A víz, amely a rendszer-elválasztón átfolyt 
már nem min sül tovább ivóvíznek.
� VIGYÁZAT
A rendszer-elválasztót mindig a vízellátás-
hoz kell csatlakoztatni és soha nem közvet-
lenül a készülékhez.



� VESZÉLY
Sérülés- és rongálódásveszély! Soha ne 
szívjon fel vizet ivóvíz tartályból. Semmi 
esetre sem szabad a készülékkel oldószer-
tartalmú folyadékot, pl. lakkhígítót, benzint, 
olajt vagy sz retlen vizet felszívni. A készü-
lékben található tömítések nem oldószerál-
lók. Az oldószerek permetezésekor képz -
d  köd rendkívül gyúlékony, robbanásve-
szélyes és mérgez .

� VESZÉLY
Sérülésveszély áramütés által!

Az alkalmatlan elektromos hosszabbító 
vezetékek veszélyt okozhatnak. A sza-
badban kizárólag az adott célra enge-
délyezett és megfelel  jelöléssel ellá-
tott, megfelel  keresztmetszet  elektro-
mos hosszabbító vezetékeket használ-
jon.
A hosszabbító vezetéket mindig telje-
sen tekerje le.
Az alkalmazott hosszabbító vezeték du-
gaszának és csatlakozóhüvelyének 
vízhatlannak kell lennie.

FIGYELEM
A megengedett maximális hálózati impe-
denciát az elektromos csatlakozási pontnál 
(lásd M szaki adatok) nem szabad túllépni. 
Amennyiben valami nem világos a csatla-
kozási pontnál lév  hálózati impedanciával 
kapcsolatban, akkor kérem, lépjen kapcso-
latba az energiaellátó vállalattal.

� VESZÉLY
Robbanásveszély! Ne permetezzen ki ég-
het  folyadékokat.
� VESZÉLY
Sérülésveszély! A készüléket soha ne 
használja sugárcs  nélkül. Minden haszná-
lat el tt ellen rizze, hogy a sugárcs  szoro-
san illeszkedik-e. A sugárcs  csavarzatát 
kézzel kell meghúzni.
� VESZÉLY
Sérülésveszély! Munka közben a kézi szó-
rópisztolyt és a sugárcsövet mindkét kézzel 
tartsa.
� VESZÉLY
Sérülésveszély! Üzem közben a kart és a 
biztosítókart nem szabad fixen beszorítani.
� VESZÉLY
Sérülésveszély! A biztosítókar megrongá-
lódása esetén keresse fel a vev szolgála-
tot.
FIGYELEM

Károsodás veszélye! A készüléket soha 
ne üzemeltesse üres üzemanyagtartál-
lyal. Máskülönben az üzemanyag-szi-
vattyú elromlik. Ez vonatkozik hideg vi-
zes üzem esetére is.
Károsodás veszélye! A készüléket soha 
ne üzemeltesse a vízcsatlakozásban 
található sz r  nélkül.
Károsodás veszélye! Ne helyezzen tár-
gyakat (töml  stb.) a kéményre ill. fölé.
Készülék töml dobbal:
Károsodás veszélye! A magasnyomású 
töml t mindig teljesen tekerje le.



� VESZÉLY
Sérülésveszély! A fúvóka cseréje el tt a ké-
szüléket ki kell kapcsolni, és a kézi szóró-
pisztolyt m ködtetni kell, amíg a készülék 
nyomásmentes nem lesz.



� VESZÉLY
Forrázásveszély!

� VESZÉLY
Forrázásveszély forró víz által! Forró vízzel 
történ  üzem után a készüléket leh lés cél-
jából legalább két percig hideg vízzel, nyi-
tott kézi szórópisztollyal kell üzemeltetni.

FIGYELEM
Károsodás veszélye! A fagy tönkreteszi a 
készüléket, ha el tte nem ürítette le a vizet.

FIGYELEM
A kürt n keresztül behatoló hideg leveg  
megrongálhatja a készüléket.



� VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás 
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

� VESZÉLY
Sérülésveszély! Borulásveszély túl nagy 
emelked k esetén, túl ferde emelked k és 
nem szilárd alap esetén.

A készüléket csak maximum 2%-os 
emelked kön szabad mozgatni.
A készüléket kizárólag szilárd talajon 
mozgassa.

FIGYELEM
Szállítás közben óvja a kart a károsodástól.
� VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás 
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

� VESZÉLY
Sérülésveszély véletlenül beinduló készü-
lék és áramütés által. A készüléken történ  
bármiféle munka el tt kapcsolja ki a készü-
léket és húzza ki a hálózati csatlakozót.



� VESZÉLY
Sérülésveszély véletlenül beinduló készü-
lék és áramütés által. A készüléken történ  
bármiféle munka el tt kapcsolja ki a készü-
léket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
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