
59664560 (05/14)

Deutsch     3
English     8
Français   12
Italiano   17
Nederlands   22
Español   27
Português   32
Dansk   37
Norsk   41
Svenska   45
Suomi   49
Ελληνικά   53
Türkçe   58
Русский   63
Magyar   69
Čeština   74
Slovenščina   79
Polski   84
Româneşte   89
Slovenčina   94
Hrvatski   99
Srpski 103
Български 108
Eesti 113
Latviešu 117
Lietuviškai 121
Українська 126
Қазақша 131



2



– 1

Před prvním použitím 
Vašeho přístroje si 

přečtěte tyto bezpečnostní in-
strukce a původní provozní ná-
vod. Jednejte podle návodu. 
Uschovejte obě příručky pro 
pozdější použití nebo pro další-
ho majitele.
– Kromě pokynů uvedených v 

návodu na použití je nutné 
dodržovat všeobecné bez-
pečnostní právní předpisy.

– Štítek na přístroji s varováním 
a pokyny uvádí důležité poky-
ny pro bezpečný provoz.

� NEBEZPEČÍ
Upozornění na bezprostředně 
hrozící nebezpečí, které vede k 
těžkým fyzickým zraněním nebo 
k usmrcení.
� VAROVÁNÍ
Upozornění na potencionálně 
nebezpečnou situaci, která by 
mohla vést k těžkým fyzickým 
zraněním nebo usmrcení.
� UPOZORNĚNÍ
Upozornění na případnou ne-
bezpečnou situaci, která může 
vést k lehkým fyzickým zraně-
ním.
POZOR
Upozornění na potenciálně ne-
bezpečnou situaci, která může 
mít za následek poškození ma-
jetku.

� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.
 Nikdy se nedotýkejte síťové 

zástrčky ani zásuvky vlhkýma 
rukama.

 Před každým zahájením pro-
vozu zkontrolujte, zda nejsou 
síťový kabel a síťová zástrčka 
poškozeny. Poškozený síťo-
vý kabel nechte neprodleně 
vyměnit autorizovaným zá-
kaznickým servisem/ odbor-
ným elektrikářem. Zařízení s 
poškozeným síťovým kabe-
lem neuvádějte do provozu.

 Veškeré části přístroje, který-
mi je veden el. proud, musí 
být chráněny před stříkající 
vodou.

 Síťová zástrčka a spojka pro-
dlužovacího vedení musejí 
být vodotěsné a nesmějí ležet 
ve vodě. Spojka nesmí dále 
leže na podlaze. Doporučuje-
me používat kabelové bubny, 
které zaručují, že se zásuvky 
nacházejí nejméně 60 mm 
nad zemí.

 Dbejte na to, aby nedošlo k 
poručení nebo poškození sí-
ťového či prodlužovacího ka-
belu následkem přejetí, 
skřípnutí, tahání nebo ná-
sledkem podobných činností. 
Síťové vedení chraňte před 
žárem, olejem a ostrými hra-
nami.

Bezpečnostní pokyny pro vysokotlaké čističe

Stupně nebezpečí

Elektrické komponenty
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 Než začnete provádět jakékoli 
údržbářské práce na přístroji, 
vytáhněte zástrčku ze sítě.

 Veškeré opravářské a jiné 
práce na elektrických kompo-
nentech přístroje smí prová-
dět pouze autorizovaný zá-
kaznický servis.

� VAROVÁNÍ
 Přístroj smí být zapojen jen k 

takové el. přípojce, která byla 
zabudována odborným elek-
trikářem v souladu s normou 
IEC 60364.

 Přístroj zapojujte pouze k pří-
pojkám se střídavým prou-
dem. Napětí musí být shodné 
s údaji o napětí na typovém 
štítku přístroje.

 Ochranná třída I – Přístroje je 
povoleno zapojovat pouze do 
řádně uzemněných zdrojů 
elektrického proudu.

 Z bezpečnostních důvodů zá-
sadně doporučujeme provo-
zovat zařízení přes ochranný 
spínač proti zbytkovému 
proudu (max. 30 mA).

 Nevhodný elektrický prodlužo-
vací kabel může být nebez-
pečný. Při použití ve venkov-
ních prostorách používejte 
pouze pro tento účel schvále-
ný, příslušným způsobem 
označený, elektrický prodlu-
žovací kabel s dostatečným 
průměrem: 1 - 10 m: 1,5 mm2; 
10 - 30 m: 2,5 mm2

 Prodlužovací vedení vždy 
kompletně odmotejte z kabe-
lového bubnu.

� NEBEZPEČÍ
 Uživatel musí přístroj použí-

vat dle určení. Při práci s pří-
strojem je uživatel povinen 
dbát místních podmínek a 
brát ohled na osoby nacháze-
jící se okolí.

 Důležité komponenty jako vy-
sokotlaká hadice, ruční stří-
kací pistole a bezpečnostní 
vybavení zkontrolujte před 
každým použitím, zda nejsou 
poškozené. Poškozené kom-
ponenty ihned vyměňte. Pří-
stroj s poškozenými kompo-
nenty neuvádějte do provozu.

 Paprsek vysokého tlaku 
může být nebezpečný, je-li s 
ním zacházeno neodborným 
způsobem. Vysokotlakým 
vodním paprskem se nesmí 
mířit na osoby, zvířata, elek-
trickou výstroj pod napětím 
ani na zařízení samotné.

 Vysokotlakým vodním pa-
prskem nikdy nemiřte na jiné 
osoby ani na sebe za účelem 
očištění oděvu či obuvi.

 Pneumatiky automobilů/ven-
tily pneumatik mohou být vy-
sokotlakým paprskem poško-
zeny a prasknout. Prvním pří-
znakem takového poškození 
je zabarvení pneumatiky. Po-
škozené pneumatiky/ventily 
pneumatik jsou životu nebez-
pečné. Při čištění dodržujte 
vzdálenost paprsku vody 
nejméně 30 cm!

Bezpečné zacházení

75CS



– 3

� VAROVÁNÍ
 Přístroj nepoužívejte, pokud 

se v dosahu nacházejí jiné 
osoby, které nemají ochranný 
oděv.

 S přístrojem nesmí pracovat 
děti nebo osoby, které nebyly 
seznámeny s návodem k jeho 
použití.

 Toto zařízení není určeno k 
tomu, aby je používaly osoby 
s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo osoby 
zcela bez zkušeností a/nebo 
znalostí, ledaže by tak činily 
pod dohledem osoby pověře-
né zajištěním jejich bezpeč-
nosti nebo poté, co od ní ob-
držely instruktáž, jak se zaří-
zením zacházet a uvědomují 
si nebezpečích, která s pou-
žíváním přístroje souvisí. 

 Není dovoleno, aby si děti s 
přístrojem hrály.

 Na děti je třeba dohlížet, aby 
bylo zajištěno, že si se zaříze-
ním nebudou hrát.

� UPOZORNĚNÍ
 Před všemi činnostmi na 

nebo s přístrojem zajistěte 
stabilitu přístroje, aby bylo za-
bráněno poraněním nebo po-
škozením následkem překlo-
pení přístroje.

 Vodní paprsek vycházející z 
vysokotlaké trysky působí na 
ruční stříkací pistoli reaktivní 
silou. Zaujměte stabilní postoj 
a pevně uchopte ruční stříka-
cí pistoli a stříkací trubku.

 Nikdy přístroj nenechávejte 
bez dozoru, je-li v provozu.

POZOR
 Při delších pracovních pře-

stávkách vypněte stroj hlav-
ním vypínačem / vypínačem 
na přístroji nebo odpojte síťo-
vou zástrčku.

 Zařízení neprovozujte při tep-
lotách po 0 °C.

� NEBEZPEČÍ
 Provoz v prostředí s nebez-

pečím výbuchu je zakázáno.
 Nikdy nestříkejte na předmě-

ty obsahující zdraví škodlivé 
látky (např. azbest).

 K postřiku nepoužívejte hoř-
lavé tekutiny.

 Nikdy nenasávejte kapaliny 
obsahující rozpouštědla nebo 
neředěné kyseliny a rozpouš-
tědla! To jsou také např. ben-
zín, ředidla na barvy nebo 
topný olej. Postřiková mlha je 
vysoce vznětlivá, výbušná a 
jedovatá. Nepoužívejte ace-
ton, neředěné kyseliny a roz-
pouštědla, protože mohou 
poškodit materiál, z něhož je 
přístroj vyroben.

 Balicí fólie uchovávejte mimo 
dosah dětí, hrozí nebezpečí 
udušení!

� VAROVÁNÍ
 Podle platných předpisů ne-

smí být zařízení nikdy provo-
zováno na vodovodní síti bez 
systémového oddělovače. 
Ujistěte se, že je přípojka Va-
šeho domácího vodovodního 

Jiná nebezpečí

76 CS



– 4

systému, ke kterému je vyso-
kotlaký čistič připojen, vyba-
vena systémovým oddělova-
čem typ BA v souladu s nor-
mou EN 12729.

 Voda, která protekla systé-
movým děličem, již nesplňuje 
požadavky pro pitnou vodu.

 Vysokotlaké hadice, armatury 
a spojky jsou důležité pro 
bezpečnost přístroje. Použí-
vejte pouze vysokotlaké hadi-
ce, armatury a spojky doporu-
čené výrobcem.

 Při oddělování přívodní nebo 
vysokotlaké hadice může po 
provozu z přípojek vytékat 
horká voda. 

� UPOZORNĚNÍ
 Při výběru skladovacího mís-

ta a při přepravě dbejte na 
hmotnost přístroje (viz tech-
nické údaje), za účelem pre-
vence nehodám nebo zraně-
ní.

� UPOZORNĚNÍ
 Několika hodinové nepřetrži-

té používání přístroje může 
ve vzácných případech vést k 
pocitu znecitlivění rukou.

Používat rukavice.
Ruce udržovat v teple.
Dělejte pravidelné pracovní 

přestávky.

� VAROVÁNÍ
 Tento přístroj byl koncipován 

pro použití jen takových čisti-
cích prostředků, které jsou 
dodávány, resp. doporučeny 
autorizovaným distributorem. 
Použití jiných čisticích pro-
středků či chemikálií by moh-
lo mít negativní vliv na bez-
pečnost přístroje.

 Nesprávné použití čisticích 
prostředků může mít za ná-
sledek vážná zranění nebo 
otravy.

 Čisticí prostředky skladujte 
mimo dosah dětí.

� UPOZORNĚNÍ
 Bezpečnostní zařízení slouží 

k ochraně uživatele a nesmějí 
být měněny či obcházeny.

U přístrojů s hodnotou vibrací 
přenášených na ruce > 2,5 m/
s2 (viz Technické údaje) 

Práce s čisticím 
prostředkem

Bezpečnostní prvky
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� UPOZORNĚNÍ
 Za účelem ochrany před od-

střikující vodou či nečistotami 
noste při práci s čističem 
ochranný oděv a ochranné 
brýle.

 Při používání vysokotlakých 
čističů může dojít k uvolňová-
ní aerosolu. Vdechování ae-
rosolu může mít za následek 
poškození zdraví.
V závislosti na použití lze po-
užít zcela stíněné trysky (na-
př. plošný čistič) na vyso-
kotlaké čištění, čímž se vý-
razně sníží výstup vodnatých 
aerosolů.
Použití tohoto stínění není u 
všech aplikací možné.
Pokud není možné nasadit 
plně stíněné trysky, měl by 
být, v závislosti na prostoru, 
které bude čištěn, používán 
respirátor třídy FFP 2 nebo 
podobný.

Osobní ochranné 
prostředky
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