
� 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 figyel-
meztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

Szakszer tlen használat esetén 
a magasnyomású vízsugár ve-

szélyes lehet. A vízsugarat soha ne irányít-
sa személyek, állatok, aktív elektromos 
szerelvények vagy maga a készülék felé.
Az érvényes el írásoknak megfe-
lel en a készüléket soha nem sza-
bad rendszer-elválasztó nélkül az 
ivóvíz hálózatról üzemeltetni. A 
KÄRCHER vállalat megfelel  rendszer-el-
választóját, vagy alternatív módon egy EN 
12729 BA típusú rendszer-elválasztót kell 
használni. 
Az olyan víz, amely rendszer elválasztón 
átfolyt, nem min sül ihatónak.

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



www.kaercher.com/REACH
� 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
Áramütés veszélye.

A készüléket feltétlenül dugós kapcso-
lóval kell az áramhálózatra kapcsolni. 
Nem elválasztható összeköttetés az 
áramhálózattal tilos. A dugós kapcsoló 
a hálózati leválasztásra szolgál.
Az alkalmazott hosszabbító vezeték du-
gaszának és csatlakozóhüvelyének 
vízhatlannak kell lennie.
Megfelel  átmér j  hosszabbító kábelt 
használjon (lásd „M szaki adatok“) és 
teljesen tekerje le a töml dobról.
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� FIGYELMEZTETÉS
Vegye figyelembe víz-szolgáltató vállalat 
el írásait.
Az érvényes el írásoknak megfe-
lel en a készüléket soha nem sza-
bad rendszer-elválasztó nélkül az 
ivóvíz hálózatról üzemeltetni. A 
KÄRCHER vállalat megfelel  rendszer-el-
választóját, vagy alternatív módon egy EN 
12729 BA típusú rendszer-elválasztót kell 
használni. 
Az olyan víz, amely rendszer elválasztón 
átfolyt, nem min sül ihatónak.
� VIGYÁZAT
A rendszer-elválasztót mindig a vízellátás-
hoz kell csatlakoztatni és soha nem közvet-
lenül a készülékhez.

Az összeköt  töml  nem része a szállítási 
tételnek.

� VESZÉLY
Robbanásveszély!
Ne permetezzen ki éghet  folyadékokat.
A készülék veszélyes területen történ  
használata esetén (pl. tölt állomás) figye-
lembe kell venni a megfelel  biztonsági el -
írásokat.
Sérülésveszély! Munka közben a kézi szó-
rópisztolyt és a sugárcsövet mindkét kézzel 
tartsa.
Sérülésveszély! Üzem közben a kart és a 
biztosítókart nem szabad fixen beszorítani.
Sérülésveszély! A biztosítókar megrongáló-
dása esetén keresse fel a vev szolgálatot.
Sérülésveszély magasnyomású vízsugár 
által! A készüléken végzett bármely munka 
el tt tolja el re a biztonsági pecket a kézi 
szórópisztolyon.
� VIGYÁZAT
A motorokat csak megfelel  olajleválasztó-
val ellátott helyen tisztítsa (környezetvéde-
lem).



� FIGYELMEZTETÉS
A nem megfelel  tisztítószer a készülék és 
a tisztítandó tárgy sérüléseit okozhatja. 
Csak olyan tisztítószert használjon, ame-
lyet a Kärcher jóváhagyott. Vegye figye-
lembe az adagolási javaslatokat és taná-
csokat, amelyek a tisztítószerek mellett ta-
lálhatók. A környezet védelme érdekében 
takarékosan bánjon a tisztítószerekkel
Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonat-
kozó biztonsági el írásokat.



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

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

� VESZÉLY
Sérülésveszély lees  készülék által.

Vegye figyelembe a helyi baleset-meg-
el zési el írásokat.
Minden darus szállítás el tt ellen rizze, 
hogy a hordófogantyú nincs-e megron-
gálódva.
Minden darus szállítás el tt ellen rizze, 
hogy az emel eszköz nincs-e megron-
gálódva.
A készüléket csak a hordó fogantyúnál 
fogva emelje meg.
Ne használjon emel láncot.
Az emel  berendezést biztosítsa a te-
her véletlen kioldása ellen.
Darus szállítás el tt el kell távolítani a 
sugárcsövet a kézi szórópisztollyal, a 
fúvókákat, a felülettisztítót és más sza-
badon lév  tárgyakat.
Az emelési eljárás alatt nem szabad 
tárgyakat szállítani a készüléken.
A készüléket csak olyan személyek 
szállíthatják daruval, akiknek a daru ke-
zelését betanították.
Ne álljon a teher alatt.
Ügyeljen arra, hogy a daru veszélyterü-
letén ne tartózkodjanak személyek.
A készüléket ne hagyja felügyelet nél-
kül a darun függeni.



� VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás 
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 készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.

� VESZÉLY
Sérülésveszély véletlenül beinduló készü-
lék és áramütés által.

A készüléken történ  bármiféle munka 
el tt kapcsolja ki a készüléket és húzza 
ki a hálózati csatlakozót.
Az elektromos alkatrészeket csak jóvá-
hagyott szerviz szolgálattal ellen riz-
tesse és javítassa.
Üzemzavarok esetén, melyek jelen fe-
jezetben nem szerepelnek, kérdéses 
esetben és kifejezett utasítás esetén 
keresse fel a szerviz szolgálatot.
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