
m NEBEZPE Í

Upozorn ní na bezprost edn  hrozící ne-
bezpe í, které vede k t žkým fyzickým zra-
n ním nebo k usmrcení.
n VAROVÁNÍ

Upozorn ní na potencionáln  nebezpe -
nou situaci, která by mohla vést k t žkým 
fyzickým zran ním nebo usmrcení.
n UPOZORN NÍ

Upozorn ní na p ípadnou nebezpe nou si-
tuaci, která m že vést k lehkým fyzickým 
zran ním.
POZOR

Upozorn ní na potenciáln  nebezpe nou 
situaci, která m že mít za následek poško-
zení majetku.



Vysokotlaké vodní paprsky mo-
hou být p i neodborném použí-

vání nebezpe né. Vysokotlakým vodním 
paprskem se nesmí mí it na osoby, elektric-
kou výstroj pod nap tím, ani na za ízení sa-
motné.
Podle platných p edpis  nesmí být 
za ízení nikdy provozováno na vo-
dovodní síti bez systémového od-
d lova e. Jedná se o vhodný sys-
témový odd lova  firmy KÄRCHER nebo 
alternativn  systémový odd lova  odpoví-
dající norm  EN 12729 typ BA. 
Voda, která protekla systémovým d li em, 
je hodnocena jako nikoliv pitná.
n UPOZORN NÍ

Systémový odd lova  p ipojujte vždy k p í-
vodu vody nikoliv p ímo k p ístroji.

POZOR

Jako vysokotlaké médium se smí používat 
pouze istá voda. Zne išt ní vedou k p ed-
asnému opot ebení nebo usazeninám v 

za ízení.
V p ípad  použití recyklované vody, nesmí 
být p ekro eny následující mezní hodnoty.
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n VAROVÁNÍ

Nebezpe í úrazu! P ístroj, p íslušenství, 
p ívodní vedení a p ipojení musí být 
v bezvadném stavu. Pokud jejich stav není 
bez závad, nelze p ístroj používat.
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n NEBEZPE Í

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem.
Za ízení musí být nutn  p ipojováno k 
elektrické síti prost ednictvím zástr ky. 
Nerozbíratelné p ipojení k sí ovému 
proudu je zakázáno. Zástr ka slouží k 
odd lení od sít .
Za ízení zapojujte pouze na st ídavý proud.
Maximální p ípustná impedance sít  v 
bod  p ipojení elekt iny (viz Technická 
data) nesmí být p ekro ena. Nebudete-
li jisti impedancí sít  ve Vašem bod  
p ipojení, kontaktujte prosím Vašeho 
dodavatele elekt iny.
Zástr ka a spojení používaného prodlu-
žovacího vedení musí být vodot sné.
Použijte prodlužovací kabel s dostate -
ným pr ezem (vize „technická data“) a 
odvi te jej z kabelového bubnu celý.

n VAROVÁNÍ

Dbejte na p edpisy p íslušné místní organi-
zace zajiš ující zásobování vodou.
Podle platných p edpis  nesmí být 
za ízení nikdy provozováno na vo-
dovodní síti bez systémového od-
d lova e. Jedná se o vhodný sys-
témový odd lova  firmy KÄRCHER nebo 
alternativn  systémový odd lova  odpoví-
dající norm  EN 12729 typ BA. 
Voda, která protekla systémovým d li em, 
je hodnocena jako nikoliv pitná.
n UPOZORN NÍ

Systémový odd lova  p ipojujte vždy k p í-
vodu vody nikoliv p ímo k p ístroji.

m NEBEZPE Í

Nebezpe í výbuchu!
K post iku nepoužívejte ho lavé tekutiny.
Používáte-li p ístroj v nebezpe ných prosto-
rách (nap . erpací stanice), je nezbytné do-
držovat p íslušné bezpe nostní p edpisy.
Nebezpe í úrazu! P i práci držte ru ní st íkací 
pistoli a pracovní nástavec ob ma rukama.
Nebezpe í úrazu! Spoušt cí pá ka a bez-
pe nostní páka ru ní st íkací pistole nesmí 
být p i provozu zablokované.
Nebezpe í úrazu! P i poškození bezpe -
nostní páky kontaktujte zákaznický servis.
Nebezpe í úrazu vysokotlakým vodním pa-
prskem. P ed zahájením prací na p ístroji 
posu te pojistnou západku na ru ní st íka-
cí pistoli sm rem dop edu.
n UPOZORN NÍ

Motory ist te jen na místech vybavených 
odpovídajícím odlu ova em oleje (ochrana 
životního prost edí).
POZOR

Nebezpe í ucpání. Trysky vkládejte do p i-
hrádky p íslušenství vždy jen ústím nahoru.



n VAROVÁNÍ

Nevhodné isticí prost edky mohou poško-
dit jak za ízení tak išt ný p edm t. Použí-
vejte pouze isticí prost edky schválené fir-
mou Kärcher. i te se doporu eným dáv-
kováním a pokyny, které jsou p iloženy k 
isticím prost edk m. V zájmu ochrany ži-

votního prost edí aplikujte isticí prost edky 
šetrn .
Dodržujte bezpe nostní pokyny uvedené 
na isticích prost edcích.



m NEBEZPE Í

Nebezpe í opa ení horkou vodou. Zbytko-
vá voda obsažená ve vypnutém za ízení se 
m že zah át. V p ípad  vytažení hadice z 
p ívodu vody m že zah átá voda vyst ík-
nout a zp sobit opa ení. Hadici odpojte te-
prve poté, co se za ízení ochladilo.

POZOR

Mráz zni í za ízení, ze kterého nebyla zce-
la odstran na voda.

n UPOZORN NÍ

Nebezpe í úrazu a nebezpe í poškození! 
Dbejte na hmotnost p ístroje p i p eprav .
POZOR

B hem p epravy chra te spoušt cí pá ku 
p ed poškozením.

n UPOZORN NÍ

Nebezpe í úrazu a nebezpe í poškození! 
Dbejte na hmotnost p ístroje p i jeho 
uskladn ní.

m NEBEZPE Í

Hrozí nebezpe í úrazu omylem spušt ným 
za ízením a elektrickým zkratem.
P ed každou prací na za ízení vždy za íze-
ní vypn te a vytáhn te sí ovou zástr ku.



m NEBEZPE Í

Hrozí nebezpe í úrazu omylem spušt ným 
za ízením a elektrickým zkratem.

P ed každou prací na za ízení vždy za-
ízení vypn te a vytáhn te sí ovou zá-

str ku.
Elektrické díky dávejte kontrolovat a 
opravovat pouze do autorizovaného zá-
kaznického servisu.
U poruch, které nejsou vyjmenovány v 
této kapitole, vyhledejte v pochybnos-
tech a v p ípad  výslovného odkazu au-
torizovaný zákaznický servis.



CEO Head of Approbation








