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Перед першим використанням даного пристрою потр1бно прочитати «Вказ1вки з безпеки для високонаnipHoro мийного апарату», що додаються.
Р1вень небезпеки
А НЕБЕЗПЕКА
Вказ1вка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожус та призводить до тяжких травм чи CMepmi.
А ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Вказ1вка щодо потенцШно можливоТнебезпечноТ
ситуаци, що може призвести до тяжких травм чи
CMepmi.
А ОБЕРЕЖНО
Вказ1вка щодо потенцШно небезпечноТ ситуаци,
яка може спричинити отримання легких травм.
УВАГА
Вказ1вка щодо можливоТ потенцШно небезпечнШ
ситуаци, що може спричинити MamepianbHi збитки.

А

Символи на пристроТ

Перед першим використанням приладу
прочитати цю орипнальну Ыструкцю з
експлуатаци i вказ1вки з техшки безпеки, що додаються. Д1яти вщповщно до них. Зберелеть Тх для подалыиого користування або для наступного власника.

Пристрш не можна тдключати безпосе
редньо до трубопроводу з питною во
дою.
Не спрямовувати струмшь води nid ве
ликим тиском на людей, тварин, yeiмкнене електричне обладнання чи на
сам пристрш.
Cnid захищати прилад в/б морозу.

Правильне застосування
Цей очищувач високого тиску призначений ттьки
для використання в домашньому господарствг
для очищения машин, автомобт1в, буд1вель, шструмекп'в, фасад1в, терас, присадибних прилад1в та iH. струменем води шд тиском (при необхщност1, з додаванням засоб1в для чищення).
При цьому застосуванню шдлягають допом1жне
обладнання, запчастини та засоби для чищен
ня, дозволен! для використання ф1рмою
KARCHER. Будь ласка, слщуйте вказ1вкам до
засоб1в для чищення.

Захист навколишнього середовища
1нструкцм i3 застосування компоненте (REACH)
Актуальш вщомост1 про компоненти наведет на
веб-вузл1 за адресою:
www.kaercher.com/REACH
££У Пакувальш матер1али шддаються вториншй
^ХА)
переробцг Упаковку необхщно утил1зувати
^ без шкоди для довктля.
ПристроТ, що вщпрацювали, м1стять ц1нн1 матер1али, яю потр1бно передавати на вторинну
переробку. Crapi пристроТ необхщно утил1з^ ^ " увати без шкоди для довктля.
Г1
Роботи з очищения, в яких з'являеться вщЧг
працьована вода з вмютом мастила, наприклад, промивання двигуна, миття днища, повинн1 виконуватись ттьки на мийних майданчиках з вщб1рником мастила.
Г1
Роботи з мийними засобами повинш викоЧг
нуватись ттьки на робочих площинах, не
проникних для рщини, з виходом у побутову
канал1зац1ю. Мийш засоби не повинш потрапляти у водойми або фунт.
Г1
Брати воду з вщкритих водойм в деяких краТЧг
нах заборонено.
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Захисш засоби
А
■

ОБЕРЕЖНО
Захисш пристроТ слугують для захисту користувач'\в. Змша захиснихпристро'Тв чи нехтування ними не допускасться.
Вимикач пристрою
Головний вимикач запобкае самовтьнш po6oTi апа
рату.
Блокування ручного тстолету-розпилювача

Блокування блокуе важть ручного пютолету-розпилювача та захищае вщ самовтьного запуску апарата.
Пропускний клапан з пневматичним вимикачем
Перепускний клапан запобкае перевищенню допу
стимого робочого тиску.
Якщо важть ручного шстолета-розпилювача вщпускаеться, манометричний вимикач вщключае насос,
подача струменя води шд високим тиском припиняеться. При натисканы на важть насос знову включаеться.
Вимикач захисту двигуна
У випадку надм1рноТ напруги в мереж1 вимикач захи
сту двигуна вщключае пристрш.
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Опис пристрою

Перед п о ч а т к о м р о б о т и

Рисунки див. на аркуш1-вкладц1 3
1
Частина з'еднання для шдведення води
2
Швидклроз'еднувальне з'еднання для пщключення високонашрного шланга
3
Шдведення води i3 встановленим сггчастим
фтьтром
4
Головний вимикач „0/OFF" / „I/ON" (0/ВИМК. / 1 /
УВ1МК.)
5
Ручка для транспортування, витягуеться
6
CiTKa для додаткового обладнання
7 Мюце для збер1гання aKcecyapie
8
Мережевий кабель i3 штепсельною вилкою
9
Всмоктуючии шланг для засоб1в для чищення з
фтьтром
10 Транспортне колесо
11 Ручний шстолет-розпилювач
12 Блокування ручного шстолету-розпилювача
13 Кнопка для вщ'еднання шлангу високого тиску
вщ ручного шстолету-розпилювача
14 Рукав високого тиску
15 Стуменева трубка з фрезою
Для стмких забруднень
16 Струменева трубка з регулюванням тиску (Vario
Power)
Для широкого спектру задач з чищення. Робочий тиск плавно регулюеться м1ж„Мт"та Мах".
В положены „Mix" можливо додавати мийш засоби.
Для регулювання робочого тиску слщ вщпустити важть шстолета-розпилювача й повернути
струминну трубку в бажане положения.
** не входить до комплекту постачання
Шланг подач1 води

Комплект постачання
Комплекта^я пристрою зазначена на упаковцг При
розпакуванш пристрою nepeeipHTH комплектую.
У pa3i нестач1 додаткового обладнання або ушкоджень, отриманих пщ час транспортування, слщ noeiдомте про це в торговельну орган1зац1ю, яка прода
ла апарат.

Додатково знадобиться

-

Армований водяний шланг 3i стандартною муф
тою.
мЫмальний д1аметр 1/2 дюйма (13 мм)
мЫмальна довжина 7,5 м

Спещальне допом1жне обладнання
Додаткове обладнання розширюе можпивост1 використання Вашого пристрою. Додаткову шформацто
Ви можете отримати у Вашого торгового агента ф1рми KARCHER.

Рисунки див. на аркуцы-вкпадц! 4
Встановпъ запасы частини
Перед початком експлуатацм апарату встановити
додан1 незакр1плен1 частини.
Встановлення рукоятки для транспортування
Малюнок П
•Ъ Встановити рукоятку для транспортування в
кр1плення до вщчутного опору. Коротким уда
ром подушечки в дтянки великого пальця або
м'якого гумового молотка встановити рукоятку в
потр1бне положения.
Встановлення ciTKH для додаткового
обладнання
Малюнок Ш
•Ъ Нав1сити ciTKy для додаткового обладнання на
гачки, вказаш на зображенн1.
З'еднати високонап1рний шланг i3 ручним
тстолетом- розпилювачем
Малюнок Н
•Ъ Вставити шланг високого тиску в ручний шсто
лет-розпилювач до клацання.
Вказ1вка: Дотримуватись правильного розм1щення з'еднувального н1пелю.
Перев1рити над1йн1сть кр1плення, потягнувши за
шланг високого тиску.

Подавання води
Потужнють див. на Зводськш табличц1/ в Техн1чних
даних.
УВАГА
Водяш забруднення можуть спричинити пошкодження насосу високого тиску та приладдя. Для захисту радимо скористатись водяним фшьтром
KARCHER (спещальне приладдя, номер для замовлення 4.730-059).
Подавання води з водогону
Дотримуитесь порад пщприемства водопостачання.
Малюнок И
•Ъ З'еднувальну муфту з комплекту пщ'еднайте до
елементу апарата для подавання води.
Подавання води з вщкритих водоймищ
Дании високонашрний мийний апарат 3i всмоктувальним шлангом KARCHER та зворотним клапа
ном (спец1альне приладдя, номер замовлення.
4.440-238) призначено для всмоктування води з вщкритих резервуар1в, прим1ром, з д1жок для дощовоТ
води чи ставюв (максимальну висоту всмоктування
див. у роздш1 "TexHi4Hi дат").
•Ъ Заповнити всмоктувальний шланг водою.
•Ъ Пригвинтити всмоктувальний шланг до елемента подач1 води на пристроТ та помютити у джерело води (наприклад, у дощову бочку).
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Введения в експлуатащю
УВАГА
Робота всуху протягом бшьше 2 хвилин приво
дить до виходуз ладу насоса високого тиску. Якщо
пристрш протягом 2 хвилин не набирав тиск, то
його cnid вимкнути та б/яти eidnoeidHO вказ1вкам,
як\ приводяться в глав! "Допомога у випадку непо
ладок".
МалюнокШ
-> Вставити високонашрний шлангу швидкороз'емне з'еднання до кпацання.
Вказ1вка: Дотримуватись правильного розшпщення з'еднувального шпелю.
-> Перев1рити надшнють кртлення, потягнувши за
шланг високого тиску.
-> Вставити шланг для подач1 води в муфту вщповщного з'еднання.
Вказ1вка: Шланг подач1 води не входить до ком
плекту постачання.
■> Пщ'еднати водяний шланг до водоводу.
-> Повнютю вщкрийте водопнний кран.
-> Встаете мережевий штекер у розетку.
■» УЕНМКНПЪ апарат „I/ON" (1/УВ1МК.).
-> Розблокувати важть ручного шстолету-розпилювача.
-> Потягнути за важть, апарат ув1мкнеться.
Залишити пристрш ув1мкненим (небтьш, шжна
2 хвилини), поки з ручного розпилювача не почне виходити вода без бульбашок повггря.
-> Звтьнпъ важть з ручним розпилювачем
Вказ1вка: Якщо важть знову звтьниться, апа
рат знову вимкнеться. Високий тиск залишаеться в систем!.
-> Заблокувати важть ручного шстолету-розпилювача.

Експлуатащя
А ОБЕРЕЖНО
Для запо&гання пошкодження при очищенш cnid
36epizamu в!дстань щонайменше 30 см в/б лакованих поверхонь.
УВАГА
Не чистити автомобтьн1 шини, лакофарбове покриття або чутлив1 поверхш (наприклад, з деревини) 13 застосуванням фрези для видалення бруду.
1снус загроза пошкодження.
Малюнок В
-> Надшьте на ручний шстолет-розпилювач струменеву трубку та зафксуйте и, повернувши на
90°.
-> Розблокувати важть ручного шстолету-розпилювача.
-> Потягнути за важть, апарат ув1мкнеться.
Робота з м и й н и м з а с о б о м
А НЕБЕЗПЕКА
При застосуванш 3aco6ie для чищення cnid дотримуватися вимог сертифтату безпеки виробника,
особливо вказ1вок в1дносно застосування 3aco6ie /ндив1дуального захисту.
Примггка: МийнийзаЫбможедодаватисьттьки при
низькому тиску.
Малюнок Е
-> Всмоктувальний шланг для мийногозасобу витягнути з корпусу на потр1бну довжину.
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Опустити всмоктувальний шланг для мийного
засобу в резервуар з розчином мийного засобу.
-> Використовувати струменеву трубку з регулюванням тиску (Vario Power)
-> Повернути струменеву трубку в положения
„Mix".
Вказ1вка: Таким чином, приексплуатацмрозчин
мийного засобу зм1шуеться 3i струменем води.
Рекомендован! методи очищения
-> Розпилити невелику ктькють засобу для чи
щення на суху поверхню та залишити д1яти (не
висихати).
-> Змийте розчинений бруд струменем високого
тиску.

Припинити експлуатащю

-»
-»

Звтьнпъ важть з ручним розпилювачем
Заблокувати важть ручного шстолету-розпилювача.
Пщ час тривалих перерв у роботы (понад 5 хви
лин) апарат слщ вимикати „0/OFF" (0/ВИМК.).

Закшчення роботи
А ОБЕРЕЖНО
Шланг високого тиску eid'cdHyeamu eid ручного
розпилювача або пристрою ттьки modi, коли в си
стем! eidcymHid тиск.
-> Шсля роботи з мийним засобом: 3 метою поло
скания дати попрацювати приладу протягом
близько 1 хвилини.
-> Звтьнпъ важть з ручним розпилювачем
■» Вимкнути апарат "0/OFF" (0/ВИМК.).
-> Закрити водопровщний кран.
-> Натиснути на ручку розпилювача, щоб зменшити тиску систем!.
-> Заблокувати важть ручного шстолету-розпилювача.
-> Витягниь мережний штекер 3i штепсельноТ ро
зетки .
-> Вщокремити апарат вщ водопостачання.

Транспортування
А ОБЕРЕЖНО
Небезпека травм та пошкоджень!
При транспортуванш cnid звернути увагу на вагу
пристрою.
Транспортування вручну
МалюнокШ
-> Витягнути до кпацання рукоятку для транспор
тування.
-> Прилад тягти за ручку для транспортування.

Г
->
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Транспортування транспортними
засобами
Зафксувати прилад вщ зсунення та перекидання.

Збер1гання

Допомога у випадку неполадок

А ОБЕРЕЖНО
Небезпека травм та пошкоджень!
При 36epizaHHi враховувати вагу пристрою.

Збер1гати пристрш
Перед тривалим зберканням, наприклад взимку,
слщ додатково звернути увагу на вказ1вки в роздт1
"Догляд".
■* Встановити пристрш на piBHiu noeepxHi.
-> Нажати на корпус швидкороз'емного з'еднання
для високонашрного шланга в напрямку, зазначеному стрткою, та вийняти високонатрний
шланг.
-> Натиснути розмикальну кнопку на ручному
шстолет1-розпилювач1 та вщдтити високонашрний шланг вщ ручного пютолета-розпилювача.
-> Скласти мережевий кабель, шланг високого тиску та приладдя на апаратг

Захист в1д морозiв
УВАГА
Не повнютю випорожнеш пристроТта обладнання
можуть бути пошкоджеш при di! морозу. Повнютю
випорожнити пристрш та обладнання, а такожзабезпечити захист в/б морозу
Щобуникнути пошкоджень:
-> 3 апарату слщ повнютю видалити воду. Вмикати апарат без приеднаного шланга високого тиску i без приеднаного водопостачання (макси
мум на 1 хвилину) та почекати доти, доки припиниться витк води 3i шлангу високого тиску. Вимкнгть апарат.
-> Збер1гати пристрш з уЫма аксесуарами у тепло
му примщеннг

Незначш ушкодження ви можете виправити самостшно за допомогою наступного огляду.
У сумшвних випадках, будь-ласка, звертайтеся до
компетентно!служби техшчноТ пщтримки.
А
НЕБЕЗПЕКА
Небезпека ураження електричним струмом.
-> Перед проведениям будь-яких po6im з обслуго
вування npucmpiu cnid вимкнути та витягнути штепсельну вилку з розетки.

Пристрш не працюе
->
->

->

Апарат не вмикаеться, двигун гудить
Падшня напруги через слабку електромережу або
при використанш подовжувача.
-> При вимкненн1 насамперед витягти важть руч
ного шстолету-розпилювача, noTiM установпъ
вимикач апарату в положения „I/ON" (1/УВ1МК.).

Пристрш не працюе шд тиском
->
->
->

->

Д о г л я д та т е х ш ч н е о б с л у г о в у в а н н я
А
НЕБЕЗПЕКА
Небезпека ураження електричним струмом.
-> Перед проведениям будь-яких po6im з обслуго
вування пристрш cnid вимкнути та витягнути штепсельну вилку з розетки.
Догляд

Перев1рити настроювання струминноТ трубки.
Перев1рити достатнють об'ему подач1 води.
Витягнпъ з допомогою плоскогубц1в мережевий
фтьтр з елементу для водопостачання та про
мните ЙОГО у ПрОТОЧНШ BOfli.
Видалення повггря i3 пристрою: Вв1мкнути при
стрш без пщключеного високонашрного шланга
та почекати (не бтьше 2 хвилин), поки з високо
нашрного шланга не почне виходити вода без
бульбашок повггря. Вимкнути пристрш та зано
во приеднати шланг високого тиску.

Велим перепади тиску
->

->

Перед довгим перюдомзберкання, наприклад узимку:
МалюнокО
-> Витягнпъ з допомогою плоскогубц1в мережевий
фтьтр з елементу для водопостачання та про
мните йога у проточнш водг

Витягнути важть ручного шстолета-розпилювача, пристрш вимкнеться.
Перев1рте вщповщнють напруги, вказаноТу заводськш табличц1, напруз1 джерела електроенергм.
Перев1рити мережевий кабель на пошкодження.

Очистити форсунку високого тиску: Голкою прибрати бруд з отвору форсунки та промити и во
дою.
Перев1рте ктькють подаваноТ води.

Апарат негерметичний
->

Незначну негерметичнють апарату зумовлено
техшчними особливостями. При сильнш негерметичност1 звернпъся до авторизовано!служби
сервюного обслуговування.

->

Використовувати струменеву трубку з регулюванням тиску (Vario Power)
Повернути струменеву трубку в положения
„Mix".
Почистити фтьтр у всмоктувальному шлангу
мийного засобу.
Перев1рити всмоктувальний шланг для мийного
засобу на перегини.

Очисний 3aci6 не всмоктуеться

Техн1чне обслуговування
Апарат не потребуе профтактичного обслуговуван-

П р и л а д д я й з а п а с ы детал1
Слщ використовувати лише орипнальш комплекту
ем! та орипнальш запасы детали тому що саме вони
гарантують безпечну та безперебшну експлуатацю
приладу.
1нформац1я щодо комплектуючих та запасних дета
лей мютиться на сайт1 www.kaercher.com.

->
->
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Гарант \я
У кожнш Kpa'mi д1ють умови гарантм, наданоТ вщповщною ф1рмою-продавцем. Неполадки в робот1 при
строю ми усуваемо безкоштовно протягом термЫу
дм гаранти, якщо вони викликаш браком матер1алу
чи помилками виготовлення. У випадку чинноТ га
рантм звертпъся до продавця чи в найближчий авторизований сервюний центр з документальним шдтвердженням покупки,
адреси ви зможете знайти на веб-сторшцк
www.kaercher.com/dealersearch

Техшчш характеристики

Загальна потужнють
Ступ1нь захисту
Клас захисту
Запоб1жник (шерцшний)

230 V
1-50 Hz
1,8 kW
IPX5
1
10 А

Подача води
Тиск, що подаеться (макс.)

0,8 МПа

Температура струменя (макс.)

40 °С

Об'ем, що подаеться (мш).
Макс, висота всасування

9 л/хв.
0,5 м

Робоч1 характеристики
Робочий тиск
Макс, допустимий тиск

11 МПа
13 МПа

Продукта в нють насоса, вода

6,3 л/хв.

Максимальний об'ем подач1

7,0 л/хв.

Об'ем подачу засоби для чищення

0,3 л/хв.

Реактивна сила ручного розпилювача

2011/65/еС
Приклады гармотзуюч! 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: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 62233: 2008
Застосовуваний метод оцшки вщповщносп
2000/14/еС: Доповнення V
Р1вень потужносп dB(A)
Вим1ряний:
87
Гарантований: 89
Ti, хто пщписалися д1ють за запитом та дорученням
кер1вництва.

А\. Jenner

Довжина

285 мм

Ширина

309 мм

Висота

867 мм

Вага, у roTOBHOCTi до роботи та з аксе- 12,0 кг
суарами
Значения встановлено зпдно стандарту EN
60335-2-79

Р1вень шуму LpA
Небезпека КрА

2014/30/EU
2006/42/EG (+2009/127/EG)

16 Н

Розм1ри та вага

Значения в1браци рука-плече
Небезпека К

Цим ми повщомляемо, що нижчезазначена машина
на ocHOBi свое! конструкцмта конструктивного виконання, а такожу випущеноТу продаж модели вщповщае спец1альним основним вимогам щодо безпеки
та захисту здоров'я представлених нижче директив
СС. У випадку неузгодженоТз нами змЫи машини ця
заява втрачае свою силу.
Продукт:
Очищувач високого тиску
Тип:
1.180-ххх
Вщповщна директива БС

2000/14/ес

Електричгм з'еднання
Напру га

Заява при вщповщнють
Свропейського сшвтовариства

<2,5 м/с2
0,3 м/с2

уповноважении по документацм:
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, 2016/01/01

73 дБ(А)
2 ДБ(А)

Р1вень потужност1 шуму LWA + небезпе
89 дБ(А)
ка KWA
Збер1гасться право на внесения техшчних 3MiH.
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S. Reiser
Head of Approbation
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