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Bezpečnostní pokyny pro vysokotlaké čističe
Před prvním použitím
zařízení si určitě přečtěte tyto bezpečnostní instrukce a jednejte podle nich. Uschovejte si tyto bezpečnostní instrukce pro pozdější použití
nebo pro dalšího majitele.
– Před prvním uvedením do
provozu si bezpodmínečně
přečtěte návod k obsluze a
dbejte především následujících bezpečnostních pokynů.
– Štítek na přístroji s varováním
a pokyny uvádí důležité pokyny pro bezpečný provoz.
– Kromě pokynů uvedených v
návodu na použití je nutné
dodržovat všeobecné bezpečnostní právní předpisy.
– Balicí fólie uchovávejte mimo
dosah dětí, hrozí nebezpečí
udušení!

POZOR
Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může
mít za následek poškození majetku.

Přívod el. proudu
 NEBEZPEČÍ
–

–
–

–

–

Stupně nebezpečí
 NEBEZPEČÍ

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.
몇 VAROVÁNÍ
Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést
k těžkým fyzickým zraněním
nebo k smrti.
몇 UPOZORNĚNÍ
Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může
vést k lehkým fyzickým zraněním.

–

–
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Údaje o napětí uvedené na typovém štítku přístroje musí
souhlasit s napětím uzemnění.
Minimální pojistka zástrčky
(viz Technické údaje).
Ochranná třída I – Přístroje je
povoleno zapojovat pouze do
řádně uzemněných zdrojů
elektrického proudu.
Tento přístroj doporučujeme
připojovat jen do zástrčky,
která je vybavena 30 mA
proudovým chráničem.
Používejte síťové připojení
předepsané výrobcem. Totéž
platí i pro výměnu vedení.
Objednací číslo a typ viz Návod k použití.
Před každým použitím přístroje
zkontrolujte, zda napájecí vedení a zástrčka nejsou poškozeny. Poškozené napájecí vedení je nutné nechat neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou, resp. odborníkem na elektrické přístroje.
Přístroj smí být zapojen jen
do takového el. přívodu, který
byl instalován kvalifikovaným
elektrikářem v souladu s mezinárodní normou IEC 603641 o elektrické instalaci budov.
103

–
–

–

–

–

–
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Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu mokrýma rukama.
Dbejte na to, aby nedošlo k
poškození síťového či prodlužovacího vedení následkem
přejetí vedení, jeho skřípnutím či taháním za něj trhavým
pohybem. Síťový kabel
chraňte před žárem, stykem s
olejem či ostrými hranami.
Síťová zástrčka a spojka prodlužovacího vedení musejí
být vodotěsné a nesmějí ležet
ve vodě. Spojka nesmí dále
leže na podlaze. Doporučujeme používat kabelové bubny,
které zaručují, že se zásuvky
nacházejí nejméně 60 mm
nad zemí.
Nevhodná elektrická prodlužovací vedení mohou být nebezpečná. V otevřených prostorách používejte jen taková
elektrická prodlužovací vedení, která jsou k tomuto účelu
schválena a odpovídajícím
způsobem označena a mají
dostatečný průřez:
Pravidelně kontrolujte, zda
není síťový kabel poškozen,
např. zda nejsou patrné
praskliny či jiné příznaky stárnutí. Bude-li zjištěno poškození, je třeba kabel vyměnit
dříve, než dojde k jeho dalšímu použití.
Při výměně konektorů vedení
síťového přívodu nebo prodlužovacího vedení musí být
zaručeno jak utěsnění tak
mechanická pevnost.

Zařízení nesmíte čistit proudem vody z hadice ani vodním vysokotlakým paprskem
(nebezpečí zkratů či jiných
škod).
– Zařízení neprovozujte při teplotách nedosahujících 0 °C.
POZOR
– Postupy zapínání vykazují
krátkodobé poklesy napětí.
– Při nepříznivých síťových
podmínkách můýe dojít k poškození jiných přístrojů.
– Síťová impedance menší než
0,15 ohmů neočekáváme
žádné poruchy.
–

Přívod vody
 NEBEZPEČÍ

Vysokotlaká hadice nesmí
být poškozená. Poškozenou
vysokotlakou hadici musíte
okamžitě vyměnit. Je povoleno používat pouze hadice a
spoje doporučené výrobcem.
Objednací číslo viz Návod k
použití.
– Šroubení všech připojených
hadic musí těsnit.
몇 VAROVÁNÍ
– Dodržujte předpisy příslušného vodohospodářského podniku.
–

Použití
 NEBEZPEČÍ
–
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Přístroj s pracovními zařízením musíte před použitím
zkontrolovat ohledně řádného stavu a bezpečnosti provozu.

–

–

–
–

–
–

Přístroj nikdy nepoužívejte,
je-li poškozené vedení elektrického proudu nebo důležité
části přístroje, jako např. jističe, vysokotlaké hadice, ruční
stříkací pistole.
Nikdy nenasávejte kapaliny
obsahující rozpouštědla či
neředěné kyseliny a rozpouštědla! Sem patří např. benzín,
ředidla do barev nebo topný
olej. Rozprášená mlha je vysoce vznětlivá, výbušná a jedovatá. Nepoužívejte aceton,
neředěné kyseliny a rozpouštědla, neboť mohou poškodit
materiál, z něhož je zařízení
vyrobeno.
Používáte-li přístroj v nebezpečných prostorách (např. benzinová pumpa), dodržujte bezpodmínečně příslušné bezpečnostní předpisy. Nikdy nepracujte v prostorách, ve kterých
hrozí nebezpečí exploze!
Zařízení musí stát na rovném
a pevném podkladu.
Veškeré části přístroje, kterými je veden el. proud, musí
být chráněny před stříkající
vodou.
Spínač ruční stříkací pistole
nesmí být při provozu zakleslý.
Paprsek vysokého tlaku
může být nebezpečný, je-li s
ním zacházeno neodborným
způsobem. Vysokotlakým
vodním paprskem se nesmí
mířit na osoby, zvířata, elektrickou výstroj pod napětím
ani na zařízení samotné.

Ráfky vozidel/ráfkové ventily
můžete čistit při nejmenším
odstupu 30 cm. Jinak může
dojít k poškození rávků vozidel/ráfkových ventilů vysokotlakým paprskem. První
známkou poškození je změna barvy ráfků. Poškozené
ráfky vozidel jsou zdrojem
ohrožení.
– Používáte-li čisticí prostředky
musíte dodržovat bezpečnostní list výrobce čisticího
prostředku, zejména upozornění na osobním ochranném
vybavení.
– Používat můžete pouze čistidla, se kterými souhlasí výrobce přístroje.
Tento přístroj byl koncipován
pro použití jen takových čisticích prostředků, které jsou
dodávány, resp. doporučeny
autorizovaným distributorem.
Použití jiných čisticích prostředků či chemikálií by mohlo mít negativní vliv na bezpečnost přístroje.
– Čisticí prostředky skladujte
mimo dosah dětí.
– Pokud motor běží, neotvírejte
kryt.
– Při delších provozních přestávkách vypněte hlavní vypínač / spínač přístroje nebo
přístroj odpojte od zdroje napětí.
몇 VAROVÁNÍ
– Paprsek nikdy nesměřujte na
sebe či na jiné osoby za účelem očištění oděvu či obuvi.
–
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Materiály obsahující azbest a
jiné, obsahující látky nebezpečné zdraví, nesmějí být
ostřikovány.
–
Před čištěním musíte posoudit rizika daná příslušným
povrchem, který má být vyčištěn, kvůli stanovení bezpečnostních požadavků a požadavků na ochranu zdraví. Je
nezbytné přijmout patřičná
ochranná opatření.
– U krátkých proudnic hrozí nebezpečí poranění, protože
může omylem dojít ke kontaktu jedné ruky s vysokotlakým paprskem. Pokud je používaná proudnice kratší než
75 cm, nesmí být používána
bodová tryska ani rotační
tryska.
몇 UPOZORNĚNÍ
– Je-li v návodu k obsluze přístroje (Technické parametry)
udána hladina akustického
tlaku nad 80 dB(A), je nutné
nosit ochranu sluchu.
– Za účelem ochrany před odstřikující vodou či nečistotami
noste při práci s čističem
ochranný oděv a ochranné
brýle.
– Doporučené čisticí prostředky se nesmí používat neředěné. Výrobky jsou z hlediska
provozu bezpečné, neobsahují žádné látky škodlivé životnímu prostředí. Pokud se
čisticí prostředek dostane do
kontaktu se zrakem, vymyjte
oči důkladně větším množ–
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–

stvím vody. Při požití ihned
vyhledejte lékaře.
Po ukončení provozního režimu s horkou vodou nechte
vychladnou hadice nebo krátce přepněte do režimu se studenou vodou.

U přístrojů s hodnotou
vibrací přenášených na
ruce > 2,5 m/s (viz
Technické údaje)
2

 NEBEZPEČÍ

Delší doba používání zařízení
může vést k poruchám prokrvení rukou následkem vibrací.
Obecně platná doba užívání nemůže být stanovena, protože
závisí na více faktorech.
– Sklony ke špatnému průtoku
krve (často studené prsty, brnění prstů).
– Nízká teplota okolí. Nostě
teplé rukavice k ochraně rukou.
– Pevné uchopení zabraňuje
průtoku krve.
– Nepřerušovaný provoz je horší než provoz přerušovaný
pauzami.
Při pravidelném, dlouhodobém
používání přístroje a při opětovném objevení se odpovídajících
příznaků (například brnění prstů, studené prsty) doporučujeme
lékařské vyšetření.
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Obsluha
 NEBEZPEČÍ
–

–
–

–

–

–

–

–
–

Uživatel smí přístroj používat
pouze k účelům, ke kterým
byl přístroj vyroben. Při práci
s přístrojem je uživatel povinen dbát místních specifik a
brát při práci zřetel na třetí
osoby, zvláště děti.
Nikdy přístroj nenechávejte
bez dozoru, je-li v provozu.
Přístroj smí používat jen osoby, které jsou seznámeny s
manipulací, nebo které prokázaly schopnost obsluhy a
které jsou používáním výslovně pověřeny. S přístrojem nesmí pracovat děti nebo mladiství.
Toto zařízení není určeno k
tomu, aby ho používaly osoby
s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními
schopnostmi.
S přístrojem nesmí pracovat
děti nebo osoby, které nebyly
seznámeny s návodem k jeho
použití.
Přístroj nepoužívejte, pokud
se v dosahu nacházejí jiné
osoby, které nemají ochranný
oděv.
Na děti je třeba dohlížet, aby
bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
Práce na zařízení provádějte
vždy ve vhodných rukavicích.
Vodní paprsek vycházející z
proudnice vytváří zpětný náraz. Vlivem zahnutí proudnice

působí síla směrem nahoru.
Pistoli a rozprašovací trubku
pevně držte oběma rukama.
– Při používání zahnutých vstřikovacích zařízení se mohou
změnit reaktivní a krouticí síly.
몇 VAROVÁNÍ
– Při používání vysokotlakých
čističů může dojít k uvolňování aerosolu. Vdechování aerosolu může mít za následek
poškození zdraví.
Zaměstnavatel je povinen
provést posudek ohrožení,
aby zjistil, která ochranná
opatření zamezující vdechnutí aerosolu je nezbytné provést v závislosti na čištěných
plochách a okolním prostředí.
Ochranné dýchací masky třídy FFP2 nebo vyšší jsou
vhodné jako ochrana proti
vodnatým aerosolům.

Přeprava
 NEBEZPEČÍ

Při přenosu přístroje vypněte
motor a přístroj pevně upevněte.

Údržba
 NEBEZPEČÍ
–

–
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Před čištěním a údržbou přístroje a výměnou jednotlivých
částí přístroj vypněte a u síťových přístrojů vytáhněte síťový přívod ze zástrčky.
Před všemi pracemi na přístroji a příslušenství uveďte
vysokotlaký systém do stavu
bez tlaku.
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–

–

Údržbu smí provádět jen příslušný servis nebo odborníci
v této oblasti, kteří jsou seznámeni se všemi příslušnými bezpečnostními předpisy.
Průmyslově využívané mobilní přístroje podléhají bezpečnostnímu přezkoušení dle
místních předpisů (např. v
Německu: VDE 0701).

Příslušenství a náhradní
díly
 NEBEZPEČÍ
–

–

Aby nedošlo k ohrožení, smí
opravy a montáže náhradních dílů provádět pouze autorizovaná zákaznická služba.
Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly
schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.

Přístroje pracující s horkou
vodou a benzínovým
motorem
 NEBEZPEČÍ
–

–
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Smí se používat pouze palivo
uvedené v provozním návodu. U nevhodných paliv hrozí
nebezpečí výbuchu.
U přístrojů s benzínovými
motory je třeba při tankování
dbát na to, aby se nedostal
žádný benzín na horké povrchy.

Dodržujte zvláštní bezpečnostní předpisy uvedené v
Návodu k použití pro přístroje
s benzínovými motory.
– Při provozu přístroje v místnostech je třeba zajistit dostatečné větrání a odvod spalin
(nebezpečí otravy).
– Výfukový otvor se nesmí uzavřít.
– Je nezbytné zabezpečit, aby
v blízkosti vzduchových vstupů nedocházelo k emisi výfukových plynů.
몇 VAROVÁNÍ
– Nad výfuk se nenahýbejte ani
se za něj nechytejte. Při provozu hořáku se nedotýkejte
topného kotle. (Nebezpečí
popálenin).
–

Zařízení vybavená
pneumatikami
몇 VAROVÁNÍ
–

–

–
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U zařízení se šroubovanými
ráfky: před korekcí tlaku v
pneumatikách zkontrolujte,
zda jsou všechny šrouby na
ráfku pevně utaženy.
Před korekcí tlaku v pneumatikách zkontrolujte správné
nastavení redukčního ventilu
kompresoru.
Nesmí být překročen maximální tlak v pneumatikách.
Přípustný tlak v pneumatikách je třeba si přečíst na
pneumatice a případně i na
disku kola. Liší-li se hodnoty
vzájemně, dodržujte nižší z
nich.

Kärcher Center CHEMIE STAR
K Dolíkám 717
503 11Hradec Králové
telefon prodej: 777 580 404
telefon servis: 777 580 786

https://karcher-chemiestar.cz

