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ЕВ atitikties deklaracija 
Pareiskiame, kad toliau aprasyto aparato breziniai ir 
konstrukcija bei musij j rinkq isleistas modelis atitinka 
pagrindinius EB direktyvij saugumo ir sveikatos apsau-
gos reikalavimus. Jeigu jrenginiui atliekamas su mumis 
nesuderintas keitimas, si deklaracija netenka savo ga-
lios. 
Produktas: Auksto slegio valymo jrenginys 
Tipas: 1.520-xxx 
Atitinkamos EB direktyvos 
2006/42/EB (+2009/127/EB) 
2014/30/ES 
2000/14/EB 
Taikomi darnieji standartai 
EN 60335-1 
EN 60335-2-79 
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 
EN 55014-2: 2015 
EN 62233: 2008 
EN 61000-3-2: 2014 
EN 61000-3-3: 2008 
HD 5/12 C, HD 5/12 CX, HD 5/13 C, HD 5/13 CX 
EN 61000-3-11: 2000 
HD 5/15 C, HD 5/15 CX, HD 5/17 C, HD 5/17 CX, HD 6/ 
13 C, HD6/13CX 
Taikoma atitikties jvertinimo procedure 
2000/14/EB:Vpriedas 
Svertinis garso galios lygis dB(A) 
HD 5/12 C, HD 5/13 C, HD 5/15 C, HD 5/17 C, HD 6/13 
С 
ismatuotas: 86 
garantuojamas: 88 
HD 5/12 CX, HD 5/13 CX, HD 5/17 CX, HD 6/13 CX 
ismatuotas: 89 
garantuojamas: 92 
HD5/15CX 
ismatuotas: 87 
garantuojamas: 90 
Pasirasantys asmenys veikia pagal bendroves vadovij 
jgaliojimus. 
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Загальн! вказшки 

АШ " К Перед першим використанням при
строю ознайомитись з ц1ею орипналь-
ною iHCTpyKLijeio з експлуатаци та 

вказ1вками з техшки безпеки, що додаються. Д1яти 
вщповщно до них. 
Збер1гати обидв1 брошури для подалыиого викори
стання або для наступного власника. 

Використання за призначенням 
Цей миючий апарат високого тиску призначений 
виключно для виконання зазначених нижче робгг: 
• Очищения струменем низького тиску з викори

станням мийного засобу (наприклад, очищения 
обладнання, транспортних 3aco6iB, буд1вельних 
конструкций, 1нструмент1в) 

• Очищения струменем високого тиску без мийно
го засобу (наприклад, фасад1в,терас,садових ш-
струмент1в) 

Для видалення стмких забруднень ми рекомендуе
мо використовувати роторне сопло i3 специального 
приладдя. 
Роторне сопло входить до комплекту поставки 
BapiaHTy «Plus». 

Граничим значения для водопостачання 
УВАГА 
Забруднена вода 
Передчасне зношення або вщкладення в пристроТ 
Для експлуатаци пристрою використовувати лише 
чисту або оборотну воду, яка не перевищуе гранич-
них значень. 
Для водопостачання застосовуються таю граничш 
значения: 
• Значения рН: 6,5-9,5 
• Електропровщнють: провщнють чисто! води 

+ 1200 мкСм/см, максимальна провщнють 
2000 мкСм/см 

• Речовини, що осщають (обсяг проби 1 л, час 
осщання 30 хвилин): < 0,5 мг/л 

• Речовини, що фтьтруються: < 50 мг/л, неабра-
зивш речовини 

• Вуглеводнк < 20 мг/л 
• Хлориди: < 300 мг/л 
• Сульфати: < 240 мг/л 
• Кальцш: < 200 мг/л 
• Загальна жорстюсть: < 28 °dH, < 50° ТН, 

< 500 ррт (мг СаСОэ/л) 
• Зал1зо: < 0,5 мг/л 
• Марганець: < 0,05 мг/л 
• Мщь: < 2 мг/л 
• Активний хлор: < 0,3 мг/л 
• Без неприемних 3anaxie 

Охорона довктля 
££У Пакувальш матер1али придатш до вторинноТ 

\ £ | Л переробки. Упаковку необхщно утил1зувати 
без шкоди для довктля. 

Ж Електричш та електронн1 пристроТ найчасттше 
мютять щнн'\ матер1али, яю придатш до вторин-
ноТ переробки, та компоненти, таю як батареТ, 

Украшська 209 



акумулятори чи мастило, яю у раз1 неправильного 
поводження з ними або неправильно!утил1зацм мо-
жуть створити потенцмну небезпеку для здоров'я 
людини та довктля. Однак u,i компоненти необхщш 
для належноТ експлуатаци пристрою. ПристроТ, по
значен! цим символом, забороняеться утил1зувати 
разом i3 побутовим смптям. 
Вказ1вки щодо компоненте (REACH) 
Актуальш вщомост1 про компоненти наведет на сай-
Ti: www.kaercher.com/REACH 

Приладдя та запаснi детал! 
Слщ використовувати лише орипнальне приладдя та 
орипнальы запасы частини, тому що саме вони гаранту-
ють безпечну та безперебмну експлуатацш пристрою. 
1нформац1я щодо приладдя та запасних частин Mi-
ститься на сайт1 www.kaercher.com. 

Комплект поставки 
Пщ час розпакування пристрою перев1рити комплек
тацию. У pa3i нестач1 приладдя або ушкоджень, отри-
маних пщчастранспортування, слщ повщомити про 
це торговельшй оргашзаци, яка продала пристрш. 

Гаранля 
У кожнш краТнi дють вщповщш гарант1йн1 умови, 
встановлеш уповноваженою орган1зац1ею збуту на-
шоТ продукци в ц1й краТш. Можпив1 несправност1 при-
ладу протягом гарантшного строку ми усуваемо без-
коштовно, якщо причина несправност1 полягае в де
фектах матер1ал1в або виробничому браку. У pa3i ви-
никнення претензш протягом гарантшного строку 
прохання звертатися, маючи при co6i чек про покуп
ку, доторговельноТоргашзацм, що продала продукт, 
або до найближчоТуповноваженоТслужби сервюно-
го обслуговування. 
(Адреси див. на зворот1) 

Вказ1вки з техшки безпеки 
Перед першим уведенням пристрою в експлуа-
тацю слщ обов'язково ознайомитись i3 вказ1вка-
ми з техшки безпеки 5.951-949.0. 
Дотримуватись нацюнальних правил користу-
вання рщкоструминними миючими апаратами. 
Дотримуватись нацюнальних правил техшки 
безпеки. Рщкоструминш миюч1 апарати слщ регу
лярно перев1ряти. Результат перев1рки слщ доку-
ментувати письмово. 
Забороняеться вносити змши до пристрою та 
приладдя. 

Символи на пристроТ 
Не допускаеться безпосередне пщ'еднання 
пристрою до громадськоТ мереж1 питного 
водопостачання. 

№ Не спрямовувати струмЫь води пщ висо-
ким тиском на людей, тварин, ув1мкнене 
електричне обладнання чи на самий при

стрш. Захищати пристрш вщ морозу. 
3ano6i>KHi пристроТ 

А ОБЕРЕЖНО 
Biflcyrai або змшеш запоб1жш пристроТ 
Запоб1жш пристроТ призначеш для вашого захисту. 
Забороняеться змшювати запоб1жш пристроТ чи нех-
тувати ними. 
Запоб1жш пристроТ настроен! та опломбоваш на за
вод!. Регулювання дозволяеться доручати лише 
сшвробггникам сервюноТ служби. 

Манометричний вимикач 
У pa3i вщпускання спускного важеля на високонашр-
ному шстолет1 манометричний вимикач вщключае 
насос високого тиску, i струмшь високого тиску зупи-
няеться. 
При натисканы на спускний важть насос знову вми-
каеться. 

Опис пристрою 
Огляд пристрою 

Див. сторшку з зображеннями 
(Т) Ковпак колеса 

(2) Тримач для насадки 

(3) Полоз 

(4) Заводська табличка 

(5) Пщставка для потршноТ форсунки 
(6) Тримач для очищувача поверхонь пщ частранс-

портування 

(7) Фксатор дугопод1бноТ ручки 

(8) Ручка, внизу (втягнута) 

(9) Ручка, yropi (витягнута) 

@ Сопло високого тиску 

ffi) Маркування сопла високого тиску 

@ Струминна трубка EASYILock 

@ Високонашрний шстолет EASYIForce 

@ Запоб1жний фксатор 

@ Спускний важть 

@ Запоб1жний важть 

(Г7) Шланг високого тиску EASYILock 

@ Пщставка для шланга 

@ Тримач кабелю 

@ Тримач струминноТ трубки беззатискача 

@ Гумова стр1чка (не для пристроТв з барабаном 
для шланга) 

@ Пщставка до роторного сопла (роторне сопло 
входить до комплекту поставки ттьки для 
BapiaHTa «Plus») 

@ Тримач струминноТ трубки з затискачем для 
транспортування 

@ Вимикач пристрою 

@ Ручка 

@ Патрубок високого тиску EASYILock 

@ Ручка для утримання 

@ Патрубок для шдключення водопостачання 

@ Всмоктувальний шланг для мийного засобу з 
фтьтром та дозатором мийного засобу 

@ Отчастий фтьтр 

(5l) Патрубок шланга 

Й2) Накидна гайка 
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S3) Рукоятка 

SJ) Барабан для шланга 

Кольорове маркування 
» Елементи керування процесом очищения позна

чен! жовтим кольором. 
» Елементи керуваннятехшчнимобслуговуванням 

i сервюом позначен! свггло-с1рим кольором. 

Монтаж 
Кршлення ковпамв колю 

• Закр1пити ковпаки колю 
Установления приладдя 

Вказ1вка 
Система EASYILock дозволяе швидко й надшно 
з'еднувати компоненти, повертаючи Тх у р1зьбовому 
з'еднанш лише на один оберт. 
1. Установити сопло високого тиску на струминну 

трубу м1ткою догори. 
2. Вручну затягнути сопло високого тиску 

(EasylLock). 
3. Пщ'еднати струминну трубку до високонашрного 

пютолета й затягнути вручну (EASYILock). 

4. Вщкрити фксатор дугопод1бноТ ручки. 
5. Витягти ручку до юнцевого положения. 
У пристроях без барабана для шланга: 
6. Пщ'еднати шланг високого тиску до високонашр

ного пютолета та патрубка високого тиску при
строю й затягнути вручну (EASYILock). 

У пристроях з барабаном для шланга: 
7. Розкласти розгорнутий шланг високого тиску на 

шдлозг 
8. Вставити i зафксувати рукоятку у валу барабана 

для шланга. 
9. Повертати рукоятку за годинниковою стрткою, 

при цьому piBHOMipHO намотуючи шланг високого 
тиску на барабан для шланга. 

10. Пщ'еднати шланг високого тиску до високонашр
ного пютолета й затягнути вручну (EASYILock). 

Електричне шдключення 
А НЕБЕЗПЕКА 
Вщсутшсть вщ'еднання вщ мереж1 
Небезпека травмування через ураження електрич-
ним струмом 
Пщключити пристрш за допомогою штепсельноТ 
вилки до електричноТ мереже Використання не-
розн1много з'еднання з електромережею не допу-
скаеться. Штепсельна вилка призначена для 
вщключення вщ мереж1. 
1. Розмотати мережевий кабель та покласти йога 

на пщлогу. 
2. Вставити штепсельну вилку у розетку. 

Патрубок для шдключення 
водоп остачання 

Шдключення до водопроводу 
А ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Повернення забрудненоТ води в мережу питноТ 
води 
Небезпека для здоров'я 
Дотримуватись правил, установлених пщприем-
ством з водопостачання. 
Зпдно з чинними правилами не дозволяеться екс-
плуатац1я пристрою без системного роздтювача в 
мереж1 питного водопостачання. Використовувати 
системний роздтювач KARCHER або Ыший систем-
ний роздтювач, що вщповщае вимогам EN 12729 , 
тип ВА. Вода, що пройшла через системний роздтю
вач, класифкуеться як непридатна для пиття. 
Завжди приеднувати системний роздтювач до водо
проводу, не приеднувати йога до патрубка для шд
ключення водопостачання. 
1. Перев1рити тиск подач1 води на exofli, температу

ру на Bxofli i ктькють води, що подаеться (див. 
главу TexHi4Hi характеристики). 

2. З'еднати системний роздтювач i патрубок при
строю для пщключення водопостачання за допомо
гою шланга для подач1 води (вимоги до шланга для 
подач1 води див. у maei TexHi4Hi характеристики). 

3. Вщкрити лшю водопостачання. 
Подача води з бака шляхом усмоктування 
1. Пригвинтити шлангз фтьтром до патрубка для 

пщключення водопостачання (номер для замов-
лення див. у maei TexHi4Hi характеристики). 

2. Видалити повггря з пристрою (див. главу Вида-
лення повггря з пристрою). 

Видалення повггря з пристрою 
1. Вщкрутити сопло високого тиску вщ струминноТ 

трубки. 
2. Дати пристрою попрацювати, поки вода не почне 

текти без бульбашок пов1тря. 
3. У pa3i проблем пщ час видалення повггря запу

сти™ пристрм на 10 секунд, noTiM вимкнути йога. 
Повторити процес илька раз1в. 

4. Вимкнути пристрм. 
5. Накрутити сопло високого тиску на струминну 

трубку. 

Керування 
А НЕБЕЗПЕКА 
Струмшь води високого тиску 
Небезпека травмування 
Забороняеться фксувати спускний i запоб1жний ва-
жел1 в робочому положены. 
Не використовувати високонашрний шстолет, якщо 
пошкодженозапоб1жний важть. 
Перед виконанням будь-яких po6iT i3 пристроем пе-
ресунути запоб1жний фксатор високонап1рного 
п1столета вперед. 
Тримати високонашрний шстолет i струминну трубку 
обома руками. 
А ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Несправний пристрш i приладдя, пошкоджен1 
niflBiflHi лшм та з'еднання 
Небезпека травмування 
Пристр1й можна експлуатувати ттьки в бездоганно-
му стат. 
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Вщкривання/закривання високонашрного 
гистолета 

1. Натиснути запоб1жний та спускний важелг 
Високонашрний шстолет вщкриваеться. 

2. Вщпустити запоб1жний та спускний важелг 
Високонашрний шстолет закриваеться. 

Експлуатащя гид високим тиском 
Пристрш може експлуатуватися у вертикальному та 
горизонтальному положены. 
Вказ1вка 
Пристрш оснащений манометричним вимикачем. 
Двигун запускаеться лише в тому pa3i, якщо високо
нашрний шстолет вщкритий. 
1. У пристроях з барабаном для шланга: Завжди 

повнютю розмотувати з барабана шланг високо-
го тиску. 

2. Встановити вимикач пристрою у положения «I/ 
ON». 

3. Пересунути запоб1жний фксатор високонашрно
го шстолета назад. 
Високонашрний пютолет розблокований. 

4. Вщкрити високонашрний шстолет. 
Bn6ip типу струменя 

1. Закрити високонашрний шстолет. 
2. Повертати корпус сопла доти, поки потр1бний 

символ не сшвпаде з м1ткою. 

Круглий струмЫь високого тиску (0°) для 
особливо стшких забруднень 

> ^ Плоский струм1нь низького тиску (СНЕМ) 
; 1 р для роботи з мийним засобом або миття 

низьким тиском 
^ ^ ^ Плоский струмЫь високого тиску (25°) 
H ^ V для масштабних забруднень 

Експлуатащя з мийними засобами 
А НЕБЕЗПЕКА 
Високий тиск, що зберкаеться в пристро! 
Небезпека травмування 
Перед змшою сопел вимкнути пристрш. 
Натискати високонашрний шстолет, поки з пристрою 
не буде скинуто тиск. 
А ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Неправильне поводження з мийними засобами 
Небезпека для здоров'я 
Дотримуватися вказ1вки з техшки безпеки, що Mi-
стяться на мийних засобах! 
УВАГА 
Непридатт мийн1 засоби 
Пошкодження пристрою та об'екпв, що очищаються 
Використовувати лише мийш засоби, дозволен! ф1р-
мою KARCHER. 
Дотримуватися рекомендац1й щодо дозування та 
вказ1вок до мийного засобу. 
Задля захисту довктля мийний заЫб слщ викори
стовувати ощадливо. 
Вказ1вка 
Використання мийних 3aco6ie KARCHER забезпечуе 
безпереб1йну роботу обладнання. Рекомендуемо от-
римати консультац1ю або замовити наш каталог чи 
шформацшш матер1али про наш1 мийн1 засоби. 
1. Витягнути всмоктувальний шланг для мийного 

засобу. 
2. Установити об'ем всмоктування розчину мийного 

засобу на фшьтр1 для мийного засобу. 

3. Вставити всмоктувальний шланг для мийного за
собу в емнють i3 мийним засобом. 

4. Встановити сопло в положения «СНЕМ». 
5. Ув1мкнути миючий апарат високого тиску. 

Рекомендований метод чищення 
1. Ощадливо розпилити мийний заЫб на суху по-

верхню й залишити на деякий час (не витирати). 
2. Розчинений брудзмити струменем води шд висо

ким тиском. 
Шсля роботи з мийним засобом 

1. Встановити максимальне значения об'ему 
всмоктування на фшьтр1 для мийного засобу. 

2. Запустити пристрм i протягом хвилини промити 
чистою водою. 

Переривання роботи 
1. Закрити високонашрний пютолет. 

Пристрш вимикаеться. 
2. Пересунути запоб1жний фксатор уперед. 

Високонашрний шстолет заблокований. 
Продовження роботи 

1. Пересунути запоб1жний фксатор назад. 
Високонашрний пютолет розблокований. 

2. Вщкрити високонашрний пютолет. 
Пристрш вмикаеться. 

Завершения роботи 
1. Закрити лшю водопостачання. 
2. Вщкрити високонашрний пютолет. 
3. Встановити вимикач пристрою в положения «I / 

ON» i дати пристрою попрацювати протягом 5-
10 с. 

4. Закрити високонашрний пютолет. 
5. Встановити вимикач на «0/OFF». 
6. Витягувати штепсельну вилку з розетки ттьки су

хими руками. 
7. Зняти л1шю водопостачання. 
8. Вщкрити високонашрний шстолет до тих nip, поки 

в пристроТ не буде скинуто тиск. 
9. Пересунути запоб1жний фксатор уперед. 

Високонашрний шстолет заблокований. 

Транспортування 
А ОБЕРЕЖНО 
Недотримання ваги 
Небезпека травмування та пошкоджень 
Шд час зберкання та транспортування враховувати 
вагу пристрою. 
УВАГА 
Неналежне транспортування 
Небезпека пошкодження 
Захищати спускний важть високонашрного шстоле-
та вщ пошкоджень. 
• Транспортування пристрою в транспортних засо

бах: закр1пляти пристрш згщно з чинними норма
ми для запобкання йога ковзанню та 
перевертанню. 

• Транспортування пристрою на велии вщстанк 
тягнути пристрш за собою за дугопод1бну ручку. 

• Транспортування пристрою сходами: пщшмати 
пристрш сходинка за сходинкою. Полози захища-
ють корпус вщ пошкоджень. 

• Перенесения пристрою: переносити пристрш за 
ручки. 
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Тримач для очищувача поверхонь шд час 
транспортування 

1. З'еднувальний патрубок очищувача поверхонь 
вставити в тримач для транспортування на мию-
чому anapaTi високого тиску. 

2. Загвинтити накидну гайку приблизно на 1 зворот. 
Транспортування краном 

А НЕБЕЗПЕКА 
Неналежне транспортування краном 
Небезпека травмування падаючим пристроем або 
падаючими предметами 
Дотримуватись мюцевих правил техшки безпеки i 
вказ1вок з техшки безпеки. 
Пристрш дозволяеться транспортувати за допомо-
гою крана ттьки особам, що пройшли шструктажз 
керування краном. 
Перед кожним транспортуванням краном перев1ряти 
шдйомний мехашзм на наявнють пошкоджень. 
Перед кожним транспортуванням краном перев1ряти 
ручку на наявнють пошкоджень. 
Пщшмати пристрш ттьки за ручку. 
Не застосовувати ланцюгов1 стропи. 
Фксувати шдйомний пристрш вщ ненавмисного 
вщ'еднання вантажу. 
Перед транспортуванням краном зняти струминну 
трубку з високонап1рним шстолетом, соплами, очи-
щувачем noeepxHi й шшими незакртленими предме
тами. 
Пщ час процесу пщйому забороняеться транспорту
вати на пристроТ будь-яю предмети. 
Не стояти пщ вантажем. 
При цьому стежити за тим, щоб у небезпечнш 30Hi 
крана не знаходились люди. 
Не залишати пристрш пщвшеним до крана без до
гляду. 
1. Закртити шдйомний пристрш на ручц1 пристрою. 

Збер1гання 
А ОБЕРЕЖНО 
Недотримання ваги 
Небезпека травмування та пошкоджень 
Пщ час збер1гання та транспортування враховувати 
вагу пристрою. 
Зберкати пристрш ттьки у примщеннях. 

Збер1гання пристрою 
1. Помютити струминну трубку з високонашрним 

шстолетом в тримач сопел i зафксувати в три
мач! струминноТ трубки. 

2. Змотати мережевий кабель i повюити на тримач 
кабелю. 

3. Закртити штепсельну вилку встановленим за-
тискачем. 

У пристроях з барабаном для шланга: 
4. Намотати шланг високого тиску на барабан i 

скласти ручку рукоятки. 
У пристроях без барабана для шланга: 
5. Покласти шланг високого тиску на збер1гання: 

а Змотати шланг високого тиску. 
b Повюити шланг високого тиску на пщставку 

для шланга, 
с Зафксувати шланг високого тиску за допомо-

гою гумовоТ стр1чки. 
6. Натиснути фксатор дугопод1бноТ ручки i всунути 

м. 
Захист Bifl замерзания 

УВАГА 
Замерзания 
Руинування пристрою в результат! замерзания води 
Повнютю злити воду з пристрою. 
36epira™ пристрш у мюц1, захищеному вщ морозу. 
Якщо неможливо уникнути температур нижче нуля 
пщ часзбер1гання: 
1. Злити воду. 
2. Прокачати через пристрш стандартний антиф

риз. 
Вказ1вка 
Використовувати стандартний антифриз для ав-
томобт1в на 6a3i гл1колю. Дотримуватись Ыструк-
ц1й з використання антифризу. 

3. Залишити пристрш ув1мкненим протягом не бть-
ше 1 хвилини до тих nip, поки насос i трубопрово-
ди не опорожняться. 

Догляд та техшчне 
обслуговування 

А НЕБЕЗПЕКА 
Ненавмисний запуск пристрою 
Небезпека травмування, удар електричним струмом 
Перед проведениям будь-яких робгг вимикати при
стрш i витягати штепсельну вилку. 
Вказ1вка 
Вщпрацьоване мастило потр1бно утил1зувати т1льки 
в передбачених для цього приймальних пунктах. 
Здавати вщпрацьоване масло саме там. Забруднен-
ня довктля вщпрацьованим мастилом караеться. 

Перев1рка техн1ки безпеки / догов1р 
техн1чного обслуговування 

Ви можете домовитися 3i своТм дилером про регу-
лярне проведения перев1рки техн1ки безпеки або 
укласти floroeip про техн1чне обслуговування. Реко
мендуемо звернутися за консультац1ею. 
Перюдичшсть техн1чного обслуговування 

Перед кожним використанням 
• Перев1рити мережевий кабель на предмет 

пошкоджень. 
Пошкоджений кабель слщ негайно замшити в ав-
торизован1й серв1сн1й служб! або i3 залученням 
фах1вця-електрика. 

• Перев1рити шланг високого тиску на предмет 
пошкоджень. 
Пошкоджений шланг високого тиску пщлягае не-
гайнш 3aMiHi. 

• Перев1рити пристр1й на герметичн1сть. 
Допускаеться витания 3 крапель води на хви-
лину. У pa3i бтьшого витоку звернутися до 
cepeicHoT служби. 
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Щотижня 
• Очистити Ытчастий фтьтр в патрубку для пщ-

ключення водопостачання (див. главу Очищения 
сггчастого фтьтра в патрубку для пщключення 
водопостачання). 

• Очистити фтьтр у всмоктувальному шлангу мин
ного засобу. 

Через кожж 500 годин роботи, але не рщше 
одного разу на piK. 

• Техн1чне обслуговування пристрою повинно здш-
снюватися сервюною службою. 
Роботи з техшчного обслуговування 

Очищения сггчастого фтьтра в патрубку для 
пщключення водопостачання 

1. Вщкрутити накидну гайку. 
2. Зняти всмоктувальний патрубок. 
3. Витягти Ытчастий фтьтр. 
4. Сггчастий фтьтр очистити ззовш i промити. 
5. Вставити Ытчастий фтьтр. 
Вказ1вка 
Вир1вняти шестигранник патрубка шланга для пщ
ключення до пристрою. 
6. Встановити патрубок шланга i затягнути накид

ною гайкою. 

Допомога в раз! несправностеи 
А НЕБЕЗПЕКА 
Ненавмисний запуск пристрою, дотик до частин, 
що проводять електричний струм 
Небезпека травмування, удар електричним струмом 
Перед проведениям робгг на пристроТ вимкнути при
стрш. 
Вийняти штепсельну вилку. 
УЫ перев1рки та роботи з електричними частинами 
приладу мають виконуватися фах1вцем. 
У pa3i несправностеи, яю не згадаш в цш maei, звер-
нутися до авторизовано! сервюноТ служби. 
Пристрш не запускаеться 
1. Перев1рити мережевий кабель на предмет 

пошкоджень. 
2. Перев1рити напругу мереж1. 
3. Якщо пристрш перегртй: 

а Встановити вимикач на «0/OFF». 

2. 

4. 

5. 
6. 

b Охолоджувати пристрш протягом не менше 
15хвилин. 

с Встановити вимикач пристрою у положения «I/ 
ON». 

4. У pa3i несправност1 електрообладнання зверну-
тися до сервюноТ служби. 

Тиск в пристро! не створюеться 
1. Встановити форсунку на високий тиск. 

Видалити повггря з пристрою (див. главу Вида-
лення повггря з пристрою). 
Очистити Ытчастий фтьтр в патрубку для пщ
ключення водопостачання (див. главу Очищения 
Ытчастого фтьтра в патрубку для пщключення 
водопостачання). 
Перев1рити ктькють води, що подаеться (необ-
хщну ктькють див. у maei Техшчш характеристи
ки). 
Очистити сопло, у pa3i необхщност1 замЫити. 
У pa3i необхщност1 звернутися до cepeicHoT служ
би. 

Насос негерметичний. 
Допускаеться витания до 3 крапель води на хвили-
ну. 
• У pa3i сильного витоку перев1рити пристрш у 

сервюнш службе 
Стук насоса 
1. Перев1рити герметичнють л1нм подач1 води. 
2. Перев1рити герметичнють л1нм для всмоктування 

мийного засобу. 
3. Встановити м1шмальне значения об'ему всмокту

вання на фтьтр1 мийного засобу. 
4. Видалити повггря з пристрою (див. главу Вида-

лення повггря з пристрою). 
5. У pa3i необх1дност1 звернутися до сервюноТ служ

би. 
Занадто мала кшькють мийного засобу 
1. Встановити насадку на «СНЕМ». 
2. Збтьшити об'ем всмоктування на фтьтр1 для 

мийного засобу. 
3. Перев1рити/очистити всмоктувальний шлангдля 

мийного засобу з фтьтром. 
4. У pa3i необх1дност1 звернутися до сервюноТ служ

би. 

I TexHJMHi характеристики I 
HD5/11 
С 

HD5/12 
CHD5/ 
12 СХ 

HD5/12 
CHD5/ 
12 СХ 

HD5/12 
CHD5/ 
12 СХ 

HD5/12 
CHD5/ 
12 СХ 

HD5/12 
С 

HD5/12 
С 

BapiaHT залежно вщ краТни експлуатацм 
КраТна AU EU GB сн AU КАР SA 
Електричне пщключення 
Напру га V 240 230 230-240 230 240 220 220 
Фаза ~ 1 1 1 1 1 1 1 
Частота Hz 50 50 50 50 50 60 60 
Пщ'еднувана потужн1сть kW 2,1 2,5 2,5 2,2 2,2 2,4 2,4 
Ступ1нь захисту IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 
Запоб1жник мереж1 (1нерц1йний) А 10 16 13 10 10 15 13 
Подовжувальний кабель 30 м mm2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Патрубок для пщключення водопостачання 
Тиск на вход1 (макс.) МРа 1 1 1 1 1 1 1 
Температура на exofli (макс.) •с 60 60 60 60 60 60 60 
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HD5/11 HD5/12 HD5/12 HD5/12 HD5/12 HD5/12 HD5/12 
С CHD5/ CHD5/ CHD5/ CHD5/ С С 

12 СХ 12 СХ 12 СХ 12 СХ 
Витрата на exofli (мш.) l/min 12 12 12 12 12 12 12 
Висота всмоктування (макс.) m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Мш1мальна довжина шланга подач1 
води 

m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Мш1мальний д1аметр шланга подач1 
води 

in 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Номер для замовлення всмокту-
вального шланга з фтьтром 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

Po6o4i характеристики пристрою 
Po3Mip стандартного сопла 038 035 035 038 038 036 036 
Робочий тиск МРа 11 12 12 11,5 11,5 12 12 
Робочий надлишковий тиск (макс.) МРа 17,1 17,5 17,5 17,1 17,1 18 18 
Об'ем подачу вода l/min 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
Об'ем подачу мийний 3aci6 l/h 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 
Сила вщдач1 високонашрного 
шстолета 

N 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 

Розм1ри та вага 
Типова робоча вага (СХ) kg 24,2 (-) 23,7 

(26) 
23,7 
(26) 

23,7 
(26) 

24,2 
(26,4) 

25,2 (-) 25,2 (-) 

Довжина mm 380 380 380 380 380 380 380 
Ширина (СХ) mm 360 (-) 360 

(370) 
360 
(370) 

360 
(370) 

360 
(370) 

360 (-) 360 (-) 

Висота mm 930 930 930 930 930 930 930 
Розрахован! значения зпдно з EN 60335-2-79 
Значения в1брацм на руц1/кист1 m/s2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 4,2 4,2 
Похибка К m/s2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Р1вень звукового тиску LpA (СХ) dB(A) 72(-) 72 (75) 72 (75) 72 (75) 72 (75) 74(-) 74(-) 
Похибка KpA dB(A) 3 3 3 3 3 3 3 
Р1вень звуковоТ потужност1 LWA + 
похибка Кууд (СХ) 

dB(A) 88(-) 88 (92) 88 (92) 88 (92) 88 (92) 90(-) 90(-) 

HD5/13 
CHD5/ 
13 CX 

HD5/15 
CHD5/ 
15 CX 

HD5/17 
CHD5/ 
17 CX 

HD5/17 
CHD5/ 
17 CX 

HD6/13 
CHD6/ 
13 CX 

HD6/13 
С 

HD6/13 
CHD6/ 
13 CX 

BapiaHT залежно вщ кражи експлуатацм 
КраТна EU EU EU КАР EU AR GB 
Електричне пщключення 
Напру га V 230 230 230 220 230 220 230-240 
Фаза ~ 1 1 1 1 1 1 1 
Частота Hz 50 50 50 60 50 50 50 
Пщ'еднувана потужнють kW 2,6 2,8 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 
Стушнь захисту IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 
Запоб1жник мереж1 (шерцшний) A 16 16 16 15 16 16 13 
Подовжувальний кабель 30 м mm2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Патрубок для пщключення водопостачання 
Тиск на вход1 (макс.) MPa 1 1 1 1 1 1 1 
Температура на вход1 (макс.) •c 60 60 60 60 60 60 60 
Витрата на вход1 (мш.) l/min 12 12 12 12 13 13 13 
Висота всмоктування (макс.) m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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HD5/13 HD5/15 HD5/17 HD5/17 HD6/13 HD6/13 HD6/13 
CHD5/ CHD5/ CHD5/ С HD 5/ С HD 6/ С С HD 6/ 
13 СХ 15 СХ 17 СХ 17 СХ 13 СХ 13 СХ 

МПшмальна довжина шланга подач1 
води 

m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

МПшмальний д1аметр шланга подач1 
води 

in 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Номер для замовлення всмокту-
вального шланга з фтьтром 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

4.440-
238.0 

Po6o4i характеристики пристрою 
Po3Mip стандартного сопла 034 032 027 030 038 038 038 
Робочий тиск МРа 13 15 17 16,5 13 13 13 
Робочий надлишковий тиск (макс.) МРа 17,5 20 20 20 19 19 19 
Об'ем подачу вода l/min 8,3 8,3 8,1 8,0 9,8 9,8 9,8 
Об'ем подачу мийний 3aci6 l/h 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 
Сила вщдач1 високонашрного 
шстолета 

N 22,2 23,8 25,4 25,4 26,6 26,6 26,6 

Po3Mipn та вага 
Типова робоча вага (СХ) kg 23,7 

(26) 
25,2 
(27,5) 

25,2 
(27,5) 

25,2 
(27,5) 

25,2 
(27,5) 

25,2 (-) 25,2 
(27,5) 

Довжина mm 380 380 380 380 380 380 380 
Ширина (СХ) mm 360 

(370) 
360 
(370) 

360 
(370) 

360 
(370) 

360 
(370) 

360 (-) 360 
(370) 

Висота mm 930 930 930 930 930 930 930 
Розраховаы значения зпдно з EN 60335-2-79 
Значения в1брацм на руц1/кист1 m/s2 3,6 2,4 2,4 2,4 4,1 4,1 4,1 
Похибка К m/s2 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 
Р1вень звукового тиску LpA (СХ) dB(A) 72 (75) 72 (74) 72 (75) 75 (75) 72 (75) 72(-) 72 (75) 
Похибка Крд dB(A) 3 3 3 3 3 3 3 
PiBeHb ЗВуКОВОТ ПОТуЖНОСТЧ LyyA + 
похибка KWA (СХ) 

dB(A) 88 (92) 88 (90) 88 (92) 91 (91) 88 (92) 88(-) 88 (92) 

HD6/13C HD6/13C 
BapiaHT залежно вщ кражи експлуатацм 
КраТна КАР SA 
Електричне пщключення 
Напру га V 220 220 
Фаза ~ 1 1 
Частота Hz 60 60 
Пщ'еднувана потужнють kW 2,9 2,8 
Стушньзахисту IPX5 IPX5 
Запоб1жник мереж1 (Ыерцшний) A 15 13 
Подовжувальний кабель 30 м mm2 2,5 2,5 
Патрубок для пщключення водопостачання 
Тиск на вход1 (макс.) MPa 1 1 
Температура на exofli (макс.) •c 60 60 
Витрата на exofli (MJH.) l/min 13 13 
Висота всмоктування (макс.) m 0,5 0,5 
МПшмальна довжина шланга подач1 води m 7,5 7,5 
МПшмальний д1аметр шланга подач1 води in 1/2 1/2 
Номер для замовлення всмоктувального шланга з 
фтьтром 

4.440-238.0 4.440-238.0 I 
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HD6/13C HD6/13C 
Po6o4i характеристики пристрою 
Po3Mip стандартного сопла 042 043 
Робочий тиск МРа 13 12,5 
Робочий надлишковий тиск (макс.) МРа 18 18 
Об'ем подачу вода l/min 10,0 10,0 
Об'ем подачу мийний 3aci6 l/h 0-25 0-25 
Сила вщдач1 високонашрного шстолета N 26,6 26,6 
Po3Mipn та вага 
Типова робоча вага (СХ) kg 25,2 (-) 25,2 (-) 
Довжина mm 380 380 
Ширина (СХ) mm 360 (-) 360 (-) 
Висота mm 930 930 
Розраховаы значения зпдно з EN 60335-2-79 
Значения в1брацм на руц1/кист1 m/s2 3,7 3,7 
Похибка К m/s2 0,9 0,9 
Р1вень звукового тиску LpA (СХ) dB(A) 73(-) 73(-) 
Похибка KpA dB(A) 3 3 
PiBeHb ЗВуКОВОТ ПОТуЖНОСТ| LyyA + ПОХИбка Кууд (СХ) dB(A) 89(-) 89(-) 

Зберкаеться право на внесения техшчних 3MiH. 

Заява про вщповщшсть 
стандартам GC 

Цим ми заявляемо, що зазначена нижче машина за 
своТми конструктивним задумом i конструкц1ею, а та-
кожза використаним нами виконанням вщповщае 
чинним основоположним вимогам щодо безпеки та 
охорони здоров'я директив 6С. У pa3i внесения не-
узгоджених i3 нами 3MiH до машини ця заява втрачае 
свою чиннють. 
Вир1б: Миючий апарат високого тиску 
Тип: 1.520-ххх 
BiflnoBiflHi директиви БС 
2000/14/EG 
2006/42/EG (+2009/127/EG) 
2014/30/еС 
Застосовуваж гармотзоваш стандарти 
EN 60335-1 
EN 60335-2-79 
EN 55014-1: 2006+А1: 2009+А2: 2011 
EN 55014-2: 2015 
EN 62233: 2008 
EN 61000-3-2: 2014 
EN 61000-3-3: 2008 
HD 5/12 С, HD 5/12 СХ, HD 5/13 С, HD 5/13 СХ 
EN 61000-3-11: 2000 
HD 5/15 С, HD 5/15 СХ, HD 5/17 С, HD 5/17 СХ, HD 6/ 
13 С, HD6/13CX 
Застосовуваний метод оцшки вщповщносл 
2000/14/EG:floflaTOKV 
PiBeHb звуковоТ потужност1, дБ(А) 
HD 5/12 С, HD 5/13 С, HD 5/15 С, HD 5/17 С, HD 6/13 
С 
вим1ряний: 86 
гарантований: 88 
HD 5/12 СХ, HD 5/13 СХ, HD 5/17 СХ, HD 6/13 СХ 
вим1ряний: 89 
гарантований: 92 
HD5/15CX 

вим1ряний: 87 
гарантований: 90 
Особи, що нижче шдписалися, д1ють за дорученням 
i за дов1ренютю кер1вництва. 

\rf& ̂ 
. Jenner S. Reiser 

Chief Executive Officer Head of Approbation 
Особа, вщповщальна за ведения документацм: Ш. 
Райзер (S. Reiser) 
Alfred Karcher GmbH & Co. KG 
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40 
71364 Winnenden (Germany) 
Tel.:+49 7195 14-0 
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