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A magasnyomású vízsugár nem rendelte-
tésszer  használat esetén veszélyes le-
het. A vízsugarat soha ne irányítsa sze-
mélyek, állatok, aktív elektromos szerel-

vények vagy maga a készülék felé.

� VESZÉLY
Sérülésveszély! Benzinkutaknál vagy más veszélyes 
területeken való használat esetén vegye figyelembe a 
megfelel  biztonsági el írásokat.

FIGYELEM
Magasnyomású anyagként csak tiszta vizet szabad 
használni. Szennyez dések id  el tti kopáshoz vagy le-
rakódáshoz vezetnek a készülékben és a tartozékok-
ban.
Ha újrahasznosított vizet használnak, akkor a követke-
z  határértékeket nem szabad átlépni.

Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó 
folyadék sugárszóró berendezésekre vonatkozó 
el írásait.
Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó 
balesetmegel zésre vonatkozó el írásait. A folya-
dék sugárszóró berendezéseket rendszeresen el-
len rizni kell, és az ellen rzés eredményét írásban 
rögzíteni kell.
A készülék melegít  berendezése tüzel berende-
zés. A tüzel berendezéseket rendszeresen ellen-

rizni kell az adott nemzeti törvényhozó el írásai 
alapján.
A nemzeti el írásoknak megfelel en a magasnyo-
mású tisztítóberendezést ipari használat esetén 
el ször egy erre jogosult személynek kell üzembe 
helyezni. KÄRCHER ezt az els  üzembevételt el-
végezte és dokumentálta Önnek. Ezt a dokumen-
tációt kérésre a KÄRCHER partnerén keresztül 
kaphatja meg. Kérjük, a dokumentáció kérésekor 
készítse el  a készülék alkatrész- és gyártási szá-
mát.
Utalunk arra, hogy a készüléket a nemzeti el írá-
soknak megfelel en rendszeresen egy erre jogo-
sult személynek ellen rizni kell. Kérjük, ezzel for-
duljon KÄRCHER partneréhez.
A készüléken/tartozékokon nem szabad változtatá-
sokat végrehajtani.

Áramütés veszélye!
A berendezéssel csak villamos szakem-
ber vagy arra felhatalmazott szakképzett 
személyzet dolgozhat.

Égési sérülésveszély forró felületek ál-
tal!

Fulladási veszély! A szennygázt ne léle-
gezze be.



� FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A készüléknek, a tartozékoknak, a ve-
zetékeknek és a csatlakozásoknak kifogástalan állapot-
ban kell lenniük. Ha a készülék állapota nem kifogásta-
lan, akkor nem szabad használni.

FIGYELEM
Károsodás veszélye! A magasnyomású töml t mindig 
teljesen tekerje le.

� VESZÉLY
Robbanásveszély! Csak dízel üzemanyagot vagy kön-
ny  f t olajat töltsön bele. Nem megfelel  üzemanya-
got, pl. benzint, nem szabad használni.
FIGYELEM
Károsodás veszélye! A készüléket soha ne üzemeltes-
se üres üzemanyagtartállyal. Máskülönben az üzem-
anyag-szivattyú elromlik.

� VESZÉLY
Sérülésveszély!



� VESZÉLY
Sérülés- és rongálódásveszély! Soha ne szívjon fel vi-
zet ivóvíz tartályból. Semmi esetre sem szabad a ké-
szülékkel oldószertartalmú folyadékot, pl. lakkhígítót, 
benzint, olajt vagy sz retlen vizet felszívni. A készülék-
ben található tömítések nem oldószerállók. Az oldósze-
rek permetezésekor képz d  köd rendkívül gyúlékony, 
robbanásveszélyes és mérgez .

� VESZÉLY
Sérülésveszély áramütés által!

Az alkalmatlan elektromos hosszabbító vezetékek 
veszélyt okozhatnak. A szabadban kizárólag az 
adott célra engedélyezett és megfelel  jelöléssel 
ellátott, megfelel  keresztmetszet  elektromos 
hosszabbító vezetékeket használjon.
A hosszabbító vezetéket mindig teljesen tekerje le.
Az alkalmazott hosszabbító vezeték dugaszának 
és csatlakozóhüvelyének vízhatlannak kell lennie.

FIGYELEM
A megengedett maximális hálózati impedenciát az 
elektromos csatlakozási pontnál (lásd M szaki adatok) 
nem szabad túllépni. Amennyiben valami nem világos a 
csatlakozási pontnál lév  hálózati impedanciával kap-
csolatban, akkor kérem, lépjen kapcsolatba az energia-
ellátó vállalattal.

� VESZÉLY
Robbanásveszély! Ne permetezzen ki éghet  folyadé-
kokat.
� VESZÉLY
Sérülésveszély! A készüléket soha ne használja sugár-
cs  nélkül. Minden használat el tt ellen rizze, hogy a 
sugárcs  szorosan illeszkedik-e. A sugárcs  csavarza-
tát kézzel kell meghúzni.
� VESZÉLY
Sérülésveszély! Munka közben a kézi szórópisztolyt és 
a sugárcsövet mindkét kézzel tartsa.
� VESZÉLY
Sérülésveszély! Üzem közben a kart és a biztosítókart 
nem szabad fixen beszorítani.
� VESZÉLY
Sérülésveszély! A biztosítókar megrongálódása esetén 
keresse fel a vev szolgálatot.
FIGYELEM
Károsodás veszélye! A készüléket soha ne üzemeltes-
se üres üzemanyagtartállyal. Máskülönben az üzem-
anyag-szivattyú elromlik.

� VESZÉLY
Sérülésveszély! A fúvóka cseréje el tt a készüléket ki 
kell kapcsolni, és a kézi szórópisztolyt m ködtetni kell, 
amíg a készülék nyomásmentes nem lesz.



�

� VESZÉLY
Sérülésveszély! A nyomás-/mennyiség szabályozó be-
állítása esetén ügyelni kell arra, hogy a sugárcs  csa-
varzata ne oldódjon ki.

� VESZÉLY
Forrázásveszély!

� VESZÉLY
Forrázásveszély! 98 °C munkah mérséklet felett a 
munkanyomás nem haladhatja meg a 3,2 MPa-t (32 
bar).

�

� VESZÉLY
Forrázásveszély forró víz által! Forró víz vagy g z hasz-
nálata után ki kell nyitni a készülék pisztolyát, és leg-
alább két percen keresztül hideg vízzel kell járatni, hogy 
leh lhessen.



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

FIGYELEM
A kürt n keresztül behatoló hideg leveg  megrongál-
hatja a készüléket.

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

FIGYELEM
Károsodás veszélye! A készülék villástargoncával törté-
n  rakodása esetén vegye figyelembe az ábrát.
FIGYELEM
Szállítás közben óvja a kart a károsodástól.

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

� VESZÉLY
Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék és áram-
ütés által. A készüléken történ  bármiféle munka el tt 
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatla-
kozót.

FIGYELEM
Rongálódásveszély! Tejes olajnál azonnal értesítse a 
Kärcher szervizt.



� VESZÉLY
Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék és áram-
ütés által. A készüléken történ  bármiféle munka el tt 
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatla-
kozót.
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