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Шановний користувачу! 

A ljrrTi, Перед першим застосуванням 
1!=УЛ вашого пристрою прочитайте 

цю орипнальну шструкцчю з 
експлуатаци, пюля цього дште 
вщповщно не! та збереж1ть ТТ для 
подальшого користування або для 
наступного власника. 
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Комплект постачання 
Комплектация пристрою зазначена на 
упаковцг При розпакуваны пристрою 
перев1рити комплектацию. 
У pa3i нестач1 додаткового обладнання 
або ушкоджень, отриманих пщ час 
транспортування, слщ повщомте про це 
в торговельну оргашзац1ю, яка продала 
апарат. 

Правильне застосування 
Цей очищувач високого тиску 
призначении ттьки для використання в 
домашньому господарствг 
- для очищения машин, автомобт1в, 

буд1вель, шструмекпв, фасад1в, 

терас, присадибних прилад1вта iH. 
струменем води пщ тиском (при 
необхщност1, з додаванням засоб1в 
для чищення). 
При цьому застосуванню пщлягають 
допом1жне обладнання, запчастини 
та засоби для чищення, дозволен! 
для використання ф1рмою 
KARCHER. Будь ласка, слщуйте 
вказ1вкам до засоб1в для чищення. 

Захист навколишнього 
середовища 

_ф> Матер1али упаковки пщдаються 
V3V переробц1 для повторного 

використання. Будь ласка, не 
викидайте пакувальш матер1али 
разом i3 домашн1м смптям, 
вщдайте Тх для повторного 
використання. 
CTapi пристроТ м1стять ц1нн1 
матер1али, що можуть 
використовуватися повторно. 
Тому, будь ласка, утил1зуйте CTapi 
пристроТ за допомогою 
спец1альних систем збору смптя. 
3a6ip води i3 сусптьних водойм у 
деяких кражах заборонений. 
Проводити роботи i3 
застосуванням засобу для 
чищення дозволяеться ттьки на 
водонепроникних робочих 
поверхнях з пщ'еднуванням до 
побутовоТ канал1заци. Не 
допускати проникнення засобу для 
чищення до водоймищ або грунту. 
Роботи з очищения, в xofli яких 
З'ЯВЛЯЮТЬСЯ CTiHHi води з вмютом 
мастила (наприклад, миття 
мотор1в, днища автомобтя), слщ 
виконувати ттьки в спец1альних 
м1сцях для МИТТЯ з мастильним 

сепаратором. 
Ыструкцм i3 застосування 
компонент1в (REACH) 
Актуальш в1домост1 про компоненти 
наведен! на веб-вузл1 за адресою: 
www.kaercher.com/REACH 

Ф 
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Безпека 

Значения вказ1вок 
А Обережно! 
Вказ/'вка щодо небезпеки, яка 
безпосередньо загрожуе та 
призводить до тяжких травм чи 
смерт/'. 
А Попередження 
Вказ/'вка щодо потенЦйно можливо/ 
небезпечно'/' ситуащ, що може 
призвести до тяжких травм чи смерт/'. 
А Увага! 
Вказ/'вка щодо потенЦйно небезпечно/ 
ситуащ, яка може спричинити 
отримання легких травм. 
Увага 
Вказ/'вка щодо можливо'/' потенц/'йно 
небезпечн/'й ситуащ, що може 
спричинити матер/апьн/ збитки. 

Символи на пристро! 

Не скеровувати струм'/нь 
води на людей, тварин, 
ув/мкнене епектричне 
обпаднання чи на сам 
високонап'/рний мийний апарат. 
Сл/'д захищати прилад в/'д морозу. 
Пристр/'й не можна п'/дкпючати 
безпосередньо до 
трубопроводу з питною водою. 

Електричш компоненти 

А Обережно! 
■ Н/'коли не торкайтесь мережного 

штекеру та розетки вологими 
руками. 

■ Перед початком роботи з 
апаратом перев/рити мережевий 
кабель та штепсельну вилку на 
пошкодження. Ушкоджений кабель 
мережного живлення повинен бути 
негайно зам/нений уповноваженою 
службою серв/сного обслуговування/ 
фах/'вцем-електриком. Не 
користуватись пристроем з 

пошкодженим проводом для 
п/'дключення до мереж/'. 

■ Bci частини, що проводять струм у 
робоч/'й зон/', повинн/' бути захищен/' 
в/'д потрапляння крапель води. 

■ Штепсельна вилка та 
з'еднувальний елемент 
подовжувача повинн/' бути 
герметичн/ та не перебувати у 
вод/. З'еднальний елемент надап'/не 
повинен стосуватися п'/дпоги. 
Рекомендусться використовувати 
кабепьн/ барабани, як/ 
забезпечують розм/щення розеток 
не менше, н'/ж в 60 мм в/'д п/дпоги. 

■ Сп'/дкуйте за тим, щоб мережн/ 
кабеп/ або подовжувач/ не можна 
бупо пошкодити наступивши на 
них, у результат/' перегинання, 
роз/'рвання або под/бного 
ушкодження. Захищайтемережений 
кабель в/'д жари, масла та гострих 
поверхонь. 

А Попередження 
■ Пристр/'й сл/'д вмикати лише до 

зм'/нного струму. Напруга повинна 
в/дпов/дати вказаним на ф/рмов/й 
табличц/' пристрою даним щодо 
напруги. 

■ Пристр/'й може бути п/'д'еднаний 
лише до епектрично/ мереж/, що 
повинна бути встановпена 
епектромонтером в/дпов/дно до 
стандарту М/'жнародно'/' 
епектротехн/чно/ ком/с// (МЕК) IEC 
60364. 

■ Непридатн/' електричн/' подовжувач/' 
можуть бути небезпечними. На 
в/дкритому пов/тр/ 
використовувати т'/пьки 
придатний для цього електричний 
подовжувач з в/'дпов/'дним 
маркуванням та достатн'/м 
д'/аметром кабелю: 1 -Ют: 1,5 мм2, 
10 - 30 м: 2,5 мм2: 

■ Подовжувач повинен завжди бути 
повн/стю розкрученим з кабельного 
барабану. 
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3 м'/ркувань безпеки радимо 
п'/дкпючати пристр/'й через 
автомат захисту в/'д струму 
вит'/кання (макс. 30 мА). 

Безпечне обслуговування 
Обережно! 
Перед кожним використанням 
перев/'ряти на наявн'/сть 
пошкоджень таю вежлив/' 
компоненти, як шланг високого 
тиску, п'/стопет-розбризкувач та 
запоб/'жн/' пристро/. Пошкоджен/' 
компоненти сл/'д негайно зам/нити. 
Не користуватись пристроем з 
пошкодженими компонентами. 
Також не дозволяеться 
скеровувати струм'/нь води, що 
перебувае nid високим тиском, на 
/нших людей чи на себе для чищення 
взуття чи одягу. 
Не мити предмети, що м'/стять 
шк/'длив/' для здоров'я речовини 
(наприклад, азбест). 
Струменем nid тиском можуть 
буди пошкоджен/' або лопнути 
колеса автомоб/'л/'в. Першою 
ознакою пошкодження с зм/'на 
кольору колеса. Пошкоджен/' колеса 
становлять небезпекудля здоров'я. 
В ход/' очищения сл/'д збер/'гати 
дистани)ю щонайменше 30 см! 
Пакувальну пп'/вку тримаите подал/' 
в/'д д/'тей, /снуе небезпека 
задушення! 
Попередження 
Забороняеться експпуатаЦя 
пристрою д/'тьми або 
неквап'/ф/кованими особами. 
Ц'й пристр/'й не призначений для 
використання людьми з 
обмеженими ср/'зичними, сенсорними 
або розумовими можливостями або 
з в/дсутн'/стю досв/ду й/або 
в/дсутн'/стю в/дпов/дних знань, за 
винятком випадк/'в, коли вони 
знаходяться nid наглядом 
в/'дпов/'дально'/' за безпеку особи або 
отримують в/'д не'/' вказ/'вки по 
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застосуванню пристрою, а також 
усв/'домлюють можлив/' ризики. 

■ Не дозволяйте д'/тям грати з 
пристроем. 

■ Стежити за тим, щоб dim и не грали 
13 пристроем. 

■ Користувач повинен 
використовувати пристр/'й у 
в/'дпов/'дност/' до /нструщ"/'. В/'н 
повинен враховувати умови 
м/'сцевост/' та звертати увагу на 
трет'/х ос/б nid час роботи з 
пристроем. 

■ Шланги, арматури та з'еднання -
мають важливе значения для 
безпеки роботи з пристроем. 
Дозволяеться використання 
шланг/в, арматур та з'еднань, 
допущених для використання 
виробником. 

■ Не використовувати пристр/'й, коли 
в зон/' досяжност/' знаходяться /нш/' 
люди, особливо, якщо вони не 
мають захисного одягу. 

■ Цей пристр/'й буе розроблений для 
використання у ньому миючих 
засоб/'в, що постачаються або 
рекомендуються виробником. 
Використання /нших миючих засоб/'в 
або х/'м/'кат/'в може негативно 
вплинути на безпеку пристрою. 

А Увага! 
■ П/'д час тривалих перерв в робот/' 

сл/'д вимкнути пристр/'й за 
допомогою головного вимикача / 
вимикача пристрою або в/'д'еднати 
його в/'д електромереж/'. 

■ Для запоб/'гання пошкодження при 
очищенн/' сл/'д збер/'гати в/'дстань 
щонайменше 30 см в/'д лакованих 
поверхонь. 

■ Не можна залишати пристр/'й без 
нагляду п/'д час роботи. 

■ Не дозволяеться експпуатаЦя 
пристрою при температур/' нижче 
0°С. 
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iHiui небезпеки 
А Обережно! 
■ He розпиляти горюч/' р/'дини. 
■ Забороняеться всмоктування 

пристроем р/'дин, що м'/стять 
розчинники, а також нерозбавлених 
кислот або розчинник/'в! Такими 
речовинами с, наприклад, бензин, 
розчинник фарби та мазут. Туман 
легкозаймистий, 
вибухонебезпечний '/ отрутний. Не 
використовуйте ацетон, 
нерозбавлен/' кислоти та розчинн/' 
засоб\, так як uj речовини 
впливають на матер/апи, що 
використовуються на npucmpoi'. 

■ Заборонено використовувати 
пристр/'й у вибухонебезпечних 
зонах. 

■ При використанн/' пристрою в 
небезпечному м/'cuj (наприклад, 
бензоколонка) необх/'дно 
притримуватись спеЦапьнихпорад 
по mexHiuj безпеки. 

Ыдивщуальне захиснс 
спорядження 

Одягайте захисну одежу та захисн/' 
окуляри для захисту в/'д води та бруду, 
що в/'дбризкуються. 

Коефщент стшкостч 
А Увага! 
Перед виконанням будь-яких д/'й з 
пристроем або б\пя нього необх/'дно 
забезпечити ст'/йк/сть, щоб запоб/гти 
нещасним випадкам та травмуванню в 
результат/' перекидання пристрою. 
■> Стшкють приладу гарантована лише 

у тому випадку, коли його 
встановлено на р1вшй поверхнг 

Захисш засоби 
А Увага! 
Захисн/ npucmpoi слугують для захисту 
користувач/'в. Видозм/'на захисних 
пристро'/'в чи нехтування ними не 
допускаеться. 

Вимикач пристрою 
Головнии вимикач 3ano6irae самовтьшй 
робот1 апарату. 
Блокування ручного шстолету-
розпилювача 
Блокування блокуе важть ручного 
пютолету-розпилювача та захищае вщ 
самовтьного запуску апарата. 
Пропускний клапан з пневматичним 
вимикачем 
Перепускний клапан 3ano6irae 
перевищенню припустимого робочого 
тиску. 
Якщо важть ручного пютолета-
розпилювача вщпускаеться, 
манометричний вимикач вщключае 
насос, подача струменя води пщ 
високим тиском припиняеться. При 
натисканы на важть насос знову 
включаеться. 

Опис пристрою 
У цьому поабнику з експлуатаци 
наведено опис пристрою з 
максимальною комплектац1ею. 
Комплектация вщр1зняеться залежно вщ 
модел1 (див. упакування). 
Зображення див. на /Ш^-
розворотИ 
1 ГПдведення води 3i встановленим 

атчастим фтьтром 
2 Частина з'еднання для пщведення 

води 
3 Швидкорозымне з'еднання для 

пщключення високонап1рного шланга 
4 Збер1гання ручного п1столету-

розпилювача 
5 Головнии вимикач „0/OFF" / „I/ON" (О/ 

ВИМК./1/УВ1МК.) 
6 Регулятор дозування мийного засобу 
7 Збер1гання ручного пютолету-

розпилювача 
8 Ручка для транспортування 
9 Пляшка з мийним засобом Plug 'п' 

Clean i3 зап1рною кришкою 
10 Micue збер1гання пляшки з мийним 

засобом Plug 'n' Clean з елементом 
пщключення для мийного засобу 
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11 Збер1гання шлангу високого тиску 
12 Збер1гання струминноТ трубки 
13 Гачки для збер1гання мережного 

шнура 
14 Мережевий кабель 3i штепсельною 

вилкою 
15 Транспортне колесо 
16 Ручний пютолет-розпилювач 
17 Блокування ручного гистолету-

розпилювача 
18 Кнопка для вщ'еднання шлангу 

високого тиску вщ ручного пютолету-
розпилювача 

19 Рукав високого тиску 
20 Струменева трубка з регулюванням 

тиску (Vario Power) 
Для широкого спектру задач з 
чищення. Робочий тиск плавно 
регулюеться м1ж„М1п" та Мах". В 
положены „Mix" можливо додавати 
мийы засоби. 
Для регулювання робочого тиску слщ 
вщпустити важть пютолета-
розпилювача й повернути струминну 
трубку в бажане положения. 

21 Стуменева трубка з фрезою 
Для стмких забруднень 

* Додаткове приладдя 
22 Щггка для миття 

Призначено для роботи з мийним 
засобом. 

23 Delta-Racer D150 
Миючий пристрм Delta-Racer 
поеднуе в co6i шдку для миття, що 
обертаеться, з обертовим 
високонатрним струменем, Завдяки 
цьому вЫ особливо вщповщае для 
миття автомобт1в або сильно 
забруднених поверхонь. 

24 Насадка для чищення пшою з баком 
для мийного засобу 
Мийний 3aci6 всмоктуеться з бака i 
утворюе ефективну мийну пЫу. 

* * не входить до комплекту 
постачання 

25 Шланг подач1 води 

Використовувати армований шланг 
подач1 води 3i стандартною 
з'еднувальною муфтою. Даметр: 
щонайменше 13 мм (1/2 дюйма); 
мш1мальна довжина 7,5 м. 

Перед початком роботи 

■ Встановпъ запасы частини 
Зображення див. на 
розворотах! 
Перед початком експлуатаци апарату 
встановити додат незакртлеы частини. 
36ipKa мюця для збер1гання ручного 
шстолета-розпилювача 
МалюнокИ 
■> Встановити нижнм тримач у виТмки 

та пересунути його вперед до 
клацання. 

МалюнокИ 
■> Встановити верхнш тримач та 

натиснути його вниз до упору. 
Встановлення гачмв для збер1гання 
мережевого шнура 
МалюнокН 
■> Втиснути гачки для збер1гання та 

зафксувати у верхньому положены. 
Встановлення регулятору дозування 
мийногозасобу 
Для встановлення буде потр1бно 2 
прикладених гвинта i одна хрестова 
викрутка РН 2. 
МалюнокИ 
■> Встановити в елементи пщключення 

обидва шланги для мийного засобу. 
■> Встановити регулятор дозування та 

закртити його за допомогою 2 
гвинт1в. 
Примака: Пщ час встановлення 
неодмЫно слщ перев1рити наявнють 
ф1ксаци планок регулятору 
дозування в передбачених для них 
виТмках на пристроТ. 
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Встановлення рукоятки для 
транспортування 
МалюнокШ 
■> Насадити ручку для 

транспортування, вставити гвинти в 
отвори i загвинтити. 

З'еднати високонашрний шланг i3 
ручним шстолетом- розпилювачем 
МалюнокН 
■> Вставити шланг високого тиску в 

ручний гистолет-розпилювач до 
клацання. 
Вказ1вка: Дотримуватись 
правильного розм1щення 
з'еднувального нтелю. 
Перев1рити надшнють кртлення, 
потягнувши за шланг високого тиску. 

Подавання води 
Увага 
Водян/' забруднення можуть 
спричинити пошкодження насосу 
високого тиску та приладдя. Для 
захистурадимо скористатись водя ним 
ф\пьтром KARCHER (спеЦапьне 
приладдя, номер для замовлення 4.730-
059). 
Потужнютьдив. наЗводсьштабличц1/в 
Техшчних даних. 
Дотримуйтесь порад пщприемства 
водопостачання. 
Подавання води з водогону 
А Попередження 
В/'дпов/'дно до д/'ючих директив 
заборонясться експпуатаЦя пристрою 
без системного роздтювача в систем/' 
постачання питно\ води. Сп'/д 
використовувати в/'дпов/'дний 
системний роздтювач ср/'рми 
KARCHER або альтернативний 
системний розд/'лювач, зг/'дно EN12729 
типу ВА. 
Вода, що пройшла через системний 
роздтювач, вважаеться непридатною 
для пиття. 

Увага 
Системний роздтювач завжди повинен 
знаходитися в систем/' 
водопостачання, не дозволяеться 
п'/дкпючати його безпосередньо до 
пристрою. 
МалюнокН 
■> З'еднувальну муфту з комплекту 

пщ'еднайте до елементу апарата для 
подавання води. 

Подавання води з вщкритих 
водоймищ 
Дании високонатрний мийний апаратз1 
всмоктувальним шлангом KARCHER та 
зворотним клапаном (спецчальне 
приладдя, номер замовлення. 4.440-
238) призначено для всмоктування води 
з вщкритих резервуар1в, прим1ром, з 
д1жокдля дощовоТ води чи ставюв 
(максимальну висоту всмоктування див. 
у роздт1 "TexHi4Hi дат"). 
■> Заповнити всмоктувальний шланг 

водою. 
■> Пригвинтити всмоктувальний шланг 

до елемента подач1 води на пристроТ 
та помютити у джерело води 
(наприклад, у дощову бочку). 

Введения в експлуатащю 
Увага 
Робота всуху протягом бтьше 2 
хвилин приводить до виходу з ладу 
насоса високого тиску. Якщо пристр/'й 
протягом 2 хвилин не набирас тиск, то 
його сл/'д вимкнути та д'/яти в/'дпов/'дно 
вказ/вкам, як/ приводяться в глав/' 
"Допомога у випадку неполадок". 
МалюнокШ 
■> Вставити високонатрний шлангу 

швидкороз'емне з'еднання до 
клацання. 
Вказ1вка: Дотримуватись 
правильного розм1щення 
з'еднувального шпелю. 

■> Перев1рити надмнють кр1плення, 
потягнувши за шланг високого тиску. 

■> Вставити шланг для подач1 води в 
муфту вщповщного з'еднання. 
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Вказ1вка: Шланг подач1 води не 
входить до комплекту постачання. 

■> Пщ'еднати водяний шланг до 
водоводу. 

■> Цтком вщкрийте водопнний кран. 
■> Вставте мережевий штекер у 

розетку. 
-» Ув1мкнпъ апарат „I/ON" (1/УВ1МК.). 
■> Розблокувати важть ручного 

пютолету-розпилювача. 
■> Потягнути за важть, апарат 

ув1мкнеться. 
Залишити пристрм ув1мкненим (не 
бтьш, ыж на 2 хвилини), поки з 
ручного розпилювача не почне 
виходити вода без бульбашок повггря. 

■> Звтьнпъ важть з ручним 
розпилювачем 
Вказ1вка: Якщо важть знову 
звтьниться, апарат знову вимкнеться. 
Високий тискзалишаеться в систем!. 

■> Заблокувати важть ручного пютолету-
розпилювача. 

Експлуатащя 
А Обережно! 
Струм'шь води, що виходить з 
форсунки nid високим напором, 
спричиняе в/'ддачу ручного т'столету-
розпилювача. 3 ujci причини сл/'д 
зайняти ст/'йке положения, MJU,HO 
тримати ручний т'столет-розпилювач 
з/ струминною трубкою. 
А Обережно! 
Струм'шь води, що знаходиться nid 
високим тиском, може становити 
небезпеку при неправильному 
використанн/'. Забороняеться 
скеровувати струм'шь води на людей, 
тварин, ув\мкнене епектричне 
обпаднання чи на сам високонат'рний 
миючий апарат. 
Увага 
Не чистити автомоб\пьн\ шини, 
лакофарбове покриття або чутлив/' 
поверхн/' (наприклад, з деревини) /з 
застосуванням фрези для видалення 
бруду. 1снуе загроза пошкодження. 

I 

Увага 
Ризик пошкодження лакофарбового 
покриття 
Перед роботою з миючою ицткою сл/'д 
переконатися в тому, що вона 
очищена в/б бруду або /нших сторонн/'х 
часток 
А Обережно! 
Шд час роботи не торкайтеся 
та не т'дносьте руки nid край 
миючого припаду Delta-Racer! 
МалюнокП 
■> Надшьте на ручний пютолет-

розпилювач струминну трубку та 
зафксуйте i"i, повернувши на 90° 

■> Розблокувати важть ручного 
тстолету-розпилювача. 

■> Потягнути за важть, апарат 
ув1мкнеться. 

Робота з мийним засобом 
А Обережно! 
Використання нев/'дпов/'дних засоб/'в 
для чищення або х\м\кат\в може 
негативно вппинути на безпеку 
пристрою. 
Для виконуваного заедания по чищенню 
використовуйте виключно засоби для 
чищення та засоби по догляду ф/'рми 
KARCHER, осюльки вони розроблен/' 
специально для застосування у ваших 
пристроях. Застосування /нших засоб/'в 
для чищення та засоб/'в по догляду 
може призвести до прискореного зносу 
та втрати права на гарантшне 
обспуговування. Докпадну шформаи}ю 
можна одержати в спец/'ал/'зованому 
MI'CUJ торг\вп\ або безпосередньо в 
представництв/' KARCHER. 
А Обережно! 
Неправильне застосування засоб/'в для 
чищення може стати причиною 
серйозних травм або отруень. 
При застосуванн/' засоб/'в для чищення 
сл/'д дотримуватися вимог 
сертиф/'кату безпеки виробника, 
особливо вказ/'вок в/'дносно 
застосування засоб/'в шдив\дуапьного 
захисту. 
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Вказ1вки по мийнимзасобам: Мийний 
3aci6 марки KARCHER ДЛЯ ЦЬОГО 
пристрою, що найбтьш вживаеться, 
можна придбати в готовомудо вживання 
вигляд1 в пляшц1 з мийним засобом, що 
обладнана затрною кришкою. Таким 
чином виключаеться обтяжливий 
обов'язок по зливанню або наповненню. 
МалюнокИ 
■> Зняти кришку з пляшцч з мийним 

засобом Plug 'n' Clean та вставити 
вщкриту пляшку вниз в з'еднальний 
елемент для мийного засобу. 

МалюнокИ 
■> Установити об'ем всмоктування 

розчину мийного засобу з допомогою 
регулятора дозування мийного 
засобу. 

■> Використовувати струменеву трубку 
з регулюванням тиску (Vario Power) 

■> Повернути струминну трубку в 
положения „Mix". 
Вказ1вка: Таким чином, при 
експлуатаци розчин мийного засобу 
змшуеться 3i струменем води. 

Рекомендован! метод и очищення 
■> Розпилити невелику ктькють засобу 

для чищення на суху поверхню та 
залишити д1яти (не висихати). 

■> Змийте розчинений бруд струменем 
високого тиску. 

В якосл опци 
■> Залити мийний зас1б в резервуар для 

мийного засобу(дотримуючись 
вказ1вок щодо дозування на CMHOCTI 
для мийного засобу). 

■> Приеднати насадку для чищення 
пшою до бака для мийного засобу. 

■> Надшьте на ручний пютолет-
розпилювач насадку для чищення 
пшою та зафксуйте и, повернувши 
на 90°. 

Припинити експлуатащю 
■> Звтьнпъ важть з ручним 

розпилювачем 
■> Заблокувати важть ручного 

пютолету-розпилювача. 

■> Вставити ручний пютолет-
розпилювач у тримач. 

■> Пыд час тривалих перерв у роботы 
(понад 5 хвилин) апарат слщ 
вимикати „0/OFF" (0/ВИМК.). 

Закшчення роботи 
А Увага! 
Шланг високого тиску в/'д'еднувати в/б 
ручного розпилювача або пристрою 
ттьки modi, коли в систем/' в/'дсутн/и 
тиск. 
■> Вийняти пляшку з мийним засобом 

Plug 'n' Clean з кр1плення та закрити 
кришкою. Для збер1гання обернути 
на 180 ° та встановити в кртлення. 

■> Звтьыть важть з ручним 
розпилювачем 

■» Вимкнути апарат "0/OFF" (0/ВИМК.). 
■> Закрити водопровщний кран. 
■> Натиснути на ручку розпилювача, 

щоб зменшити тиск у системг 
■> Заблокувати важть ручного 

пютолету-розпилювача. 
■> Витягн1ть мережний штекер 3i 

штепсельноТ розетки. 
■> Вщокремити апарат вщ 

водопостачання. 

Транспортування 
А Увага! 
Для запоб/'гання нещасним випадкам та 
травмуванню при транспортуванн/' 
пристрою сл/'д прииняти до уваги вагу 
пристрою (див. розд/'л "Техшчш дан/'"). 

Транспортування вручну 

■> Прилад тягти за ручку для 
транспортування. 

Транспортування транспортними 
засобами 

Перед транспортуванням в 
горизонтальному положены: 
Вийняти пляшку з мийним засобом 
Plug 'n' Clean з кртлення та закрити 
кришкою. 
Зафксувати прилад вщ зсунення та 
перекидання. 
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Збер1гання 
А Увага! 
Для запоб/гання нещасним випадкам та 
травмуванню при вибор/' м/'сця 
збер/гання пристрою сл/'д прийняти до 
уваги вагу пристрою (див. розд/'л 
"Техн/'чн/' данГ). 

Збер1гати пристрш 
Перед тривалим збер1ганням, наприклад 
взимку, слщ додатково звернути увагу 
на вказ1вки в роздт1 "Догляд". 
■> Встановити пристрм на р1вшй 

noeepxHi. 
■> Нажати на корпус швидкороз'емного 

з'еднання для високонагирного 
шланга в напрямку, зазначеному 
стрткою, та вийняти високонагмрний 
шланг. 

■> Натиснути розмикальну кнопку на 
ручному пютолетьрозпилювач1 та 
вщдтити високонатрний шланг вщ 
ручного пютолета-розпилювача. 

■> Вставити ручний пютолет-
розпилювач у тримач. 

■> Зафксувати струминну трубку у 
вщповщному тримачг 

■> Скласти мережевий кабель, шланг 
високого тиску та приладдя на апаратг 

Захист вщ мороз1в 

Увага 
Не повн'/стю випорожнен/' npucmpo'i та 
обладнання можуть бути пошкоджен/' 
руйнуванню при ди морозу. Повн/'стю 
випорожнити пристр/'й та обладнання, 
а також забезпечити захист в/б морозу 
Щоб уникнути пошкоджень: 
■> 3 апарату слщ цтком видалити воду. 

Вмикати апарат без приеднаного 
шланга високого тиску i без 
приеднаного водопостачання 
(максимум на 1 хвилину)та почекати 
доти, доки припиниться BHTiK води 3i 
шлангу високого тиску. Вимкнпъ 
апарат. 

■> 36epira™ пристрм з yciMa 
аксесуарами у теплому прим1щенн1. 

Догляд та техшчне 
обслуговування 

А Обережно! 
Небезпека поразки струмом. Перед 
проведениям будь-яких роб\т по 
догляду та техн/'чному обслуговуванню 
вимкнути пристр/'й i вийняти мережеву 
вилку з розетки. 

Догляд 
Перед довгим перюдом збер1гання, 
наприклад узимку: 
■> Зшмпъ фтьтр 3i всмоктувального 

шлангу для мийного засобу та 
промните його проточною водою. 

МалюнокШ 
■> Витягн1ть з допомогою плоскогубцев 

мережевий фтьтр з елементу для 
водопостачання та промните його у 
ПрОТОЧШЙ BOfli. 

Техшчне обслуговування 
Апарат не потребуе профтактичного 
обслуговування. 

Допомога у випадку 
неполадок 

А Обережно! 
Небезпека поразки струмом. Перед 
проведениям будь-яких роб\т по 
догляду та техн/'чному обслуговуванню 
вимкнути пристр/'й '/ вийняти мережеву 
вилку з розетки. 
Ремонтн/ роботи та роботи з 
епектричними вузпами може 
виконувати т'/пьки уповноважена 
служба серв/сного обслуговування. 
Незначы ушкодження ви можете 
виправити самостмно за допомогою 
наступного огляду. 
У сумшйних випадках, будь ласка, 
звертайтеся до компетентно! служби 
техшчноТ пщтримки. 
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Пристрш не працюе 
■> Витягнути важть ручного пютолета-

розпилювача, пристрм вимкнеться. 
■> Перев1рте вщповщнють напруги, 

вказаноТ у заводсьш табличц1, 
напруз1 джерела електроенерги. 

■> Перев1рити мережевий кабель на 
пошкодження. 

Гпарат не вмикаеться, двигун 
гудить 

ПадЫня напруги через слабку 
електромережу або при використанш 
подовжувача. 
■> При вимкненш насамперед витягти 

важть ручного пютолету-
розпилювача, пот1м установпъ 
вимикач апарату в положения „I/ON" 
(1/УВ1МК.). 

Пристрш не працюе шдтиском 
■> Перев1рити настроювання 

струминноТ трубки. 
■> Перев1рити достатнють об'ему подач1 

води. 
■> Витягнпъ з допомогою плоскогубцев 

мережевий фтьтр з елементу для 
водопостачання та промните його у 
ПрОТОЧНШ BOfli. 

■> Видалення пов1тря i3 пристрою: 
Вв1мкнути пристр1й без пщключеного 
високонап1рного шланга та почекати 
(не бтьше 2 хвилин), поки з 
високонатрного шланга не почне 
виходити вода без бульбашок 
повггря. Вимкнути пристрш та заново 
приеднати шланг високого тиску. 

Зелим перепади тиску 
Очистити форсунку високого тиску: 
Голкою прибрати бруд з отвору 
форсунки та промити ТТ спереду 
водою. 
Перев1рте ктькють подаваноТ води. 

Апарат негерметичш 
■> Незначну негерметичн1сть апарату 

зумовлено техшчними 
особливостями. При сильн1й 
негерметичност1 зверыться до 
авторизовано! служби серв1сного 
обслуговування. 

Очисний заыб не всмоктуеться 
■> Використовувати струменеву трубку 

з регулюванням тиску (Vario Power) 
Повернути струм и н ну трубку в 
положения „Mix". 

■> Перев1рити регулятор дозування 
мийного засобу. 

■> Перев1рити, чи вставлена в1дкрита 
пляшка з мийним засобом Plug 'п' 
Clean вниз в з'еднальний елемент 
для мийного засобу. 

Приладдя й запасы детал1 

I Спец1альне допом1жне 
обладнання ■ 

Додаткове обладнання розширюе 
можливост1 використання Вашого 
пристрою. Додаткову Ыформац^ю Ви 
можете отримати у Вашого торгового 
агента ф1рми KARCHER. 

Запасы частини 
Використовуйте тыльки оригинальны 
запасы частини ф1рми KARCHER. Опис 
запасних частин наприк1нц1 дано! 
шструкцИ' з експлуатаци. 

Гарант1я 
У кожнм кра'1'Hi д1ють умови гарант '̂, 
наданоТ вщповщною ф1рмою-продавцем. 
Неполадки в робот1 пристрою ми усуваемо 
безплатно протягом термЫу дм гарантм, 
якщо вони викликан1 браком матер1алу чи 
помилками виготовлення. У випадку 
чинносл гарантм звертпъся до продавця 
чи в найближчий авторизований сервюний 
центр з документальним пщтвердженням 
покупки. 
адреси ви зможете знайти на веб-сторЫцг 
www.kaercher.com/dealersearch 

UK-14 271 

http://www.kaercher.com/dealersearch


TexHJ4Hi характеристики 
Електричш з'еднання 
Напруга 230 V 

1-50 Hz 
Загальна потужнють 3,0 kW 
Ступ1нь захисту IPX5 
Клас захисту 1 
Запоб1жник (шерцмний) 16А 
Подача води 
Тиск, що подаеться (макс.) 0,6 МПа 
Температура струменя 60 °С 
(макс.) 
Об'ем, що подаеться (мш). 12л/хв. 
Макс, висота всасування 1,0 м 
Po6o4i характеристики 
Робочий тиск 15 МПа 
Макс, допустимий тиск 16 МПа 
Продуктивнють насоса, 9,2л/хв. 
вода 
Максимальний об'ем подач1 10,0л/хв. 
Об'ем подачу засоби для 
чищення 

0-0,3 л/хв. 

Реактивна сила ручного 
розпилювача 

25 Н 

Розм1ри та вага 
Довжина 404 мм 
Ширина 461 мм 
Висота 968 мм 
Вага, у roTOBHOCTi до роботи 
та з аксесуарами 

21,5 кг 

Значения встановлено зпдно 
стандарту EN 60335-2-79 
Значения в1браци рука-
плече 
Небезпека К 

<2,5 м/с2 

0,3 м/с2 

Р1вень шуму LpA 

Небезпека КрА 

77дБ(А) 
ЗдБ(А) 

Р1вень потужносп шуму LWA 

+ небезпека КЩА 

95дБ(А) 

Заява при вщповщшсть 
Свропейського 
сшвтовариства 

Цим ми повщомляемо, що нижче 
зазначена машина на OCHOBJ свое! 
конструкци та конструктивного 
виконання, а також у випущеноТ у 
продаж модели вщповщае спецчальним 
основним вимогам щодо безпеки та 
захисту здоров'я представлених нижче 
директив GC. У випадку неузгодженоТ з 
нами змЫи машини ця заява втрачае 
свою силу. 
Продукт: Очищувач високого тиску 
Тип: 1.168-ххх 
BiflnoBiflHa директива 6С 
2000/14/ес 
2004/108/ес 
2006/42/EG (+2009/127/EG) 
2011/65/еС 
Приклады гармошзуюч1 норми 
EN 50581 
EN 55014-1: 2006+А1: 2009+А2: 2011 
EN 55014-2: 1997+А1: 2001+А2: 2008 
EN 60335-1 
EN 60335-2-79 
EN 61000-3-2: 2006+А1: 2009+А2: 2009 
EN 61000-3-3: 2008 
EN 62233: 2008 
Застосовувании метод оцшки вщповщносл 
2000/14/еС: Доповнення V 
Р1вень потужносл dB(A) 
Вим1ряний: 92 
Гарантований: 95 

Ti, хто пщписалися д1ють за запитом та 
дорученням кер1вництва. 

А\. Jenner S. Reiser 
Head of Approbation 

Збер1гасться право на внесения техшчних 3MiH. 

уповноважении по документаци: 
S. Reiser 

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG 
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40 
71364 Winnenden (Germany) 
Тел.:+49 7195 14-0 
Факс: +49 7195 14-2212 
Winnenden, 2013/09/01 
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