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Epäasianmukaisesti käytettyinä suurpai-
nesuihkut voivat olla vaarallisia. Suihkua 
ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, aktiivi-
siin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.

VAARA
Loukkaantumisvaara! Jos laitetta käytetään huolto-
asemilla tai muissa vastaavissa paikoissa, on noudatet-
tava asianmukaisia turvamääräyksiä.

HUOMIO 
Korkeapainelaitteistossa saa käyttää ainoastaan puh-
dasta vettä. Epäpuhtaudet johtavat laitteen ja varustei-
den ennenaikaiseen kulumiseen tai kerrostumien muo-
dostumiseen.
Jos käytetään recycling-vettä, seuraavia raja-arvoja ei 
saa ylittää:

Kunkin maan lainlaatijan säätämiä, korkeapaine-
pesulaitteita koskevia kansallisia määräyksiä on 
noudatettava.
Kunkin maan lainlaatijan säätämiä, työturvallisuut-
ta koskevia kansallisia määräyksiä on noudatetta-
va. Korkeapainepesulaitteet on tarkastettava sään-
nöllisin väliajoin ja tarkastuksen tulokset on tallen-
nettava kirjallisesti.
Laitteen vedenlämmityslaitteisto on poltinlaitteisto. 
Poltinlaitteistot on säännöllisesti tarkastettava kun-
kin maan lainsäätäjän säätämien määräysten mu-
kaisesti.
Voimassa olevien kansallisten määräysten mukai-
sesti tulee pätevän henkilön suorittaa ensimmäi-
nen käyttöönotto, jos korkeapainepesuria käyte-
tään ammattimaisesti. KÄRCHER on jo suorittanut 
ja dokumentoinut tämän käyttöönoton. Asiaa kos-
kevan dokumentaation saat pyydettäessä KÄR-
CHER edustajaltasi. Pidä laitteen osa- ja tehdas-
numero valmiina dokumentaatiota pyytäessäsi.
Viittaamme siihen, että pätevän henkilön on voi-
massa olevien kansallisten määräysten mukaisesti 
tarkastettava laite toistuvasti. Käänny asiassa 
KÄRCHER edustajasi puoleen.
Laitetta/varusteita ei saa muuttaa.

Sähköjännitteen aiheuttama vaara!
Laitteiston osiin kohdistuvia töitä saa su-
rittaa vain sähköalan ammattilaiset tai 
valtuutettu ammattihenkilöstö.

Kuumien pintojen aiheuttama palovam-
mavaara!

Myrkytysvaara! Älä hengitä pakokaasu-
ja.



VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Laitteen, varusteiden, tulojohto-
jen ja liitäntöjen on oltava moitteettomassa kunnossa. 
Jos kunto ei ole moitteeton, laitetta ei saa käyttää.

HUOMIO 
Vaurioitumisvaara! Vedä korkeapaineletku aina koko-
naan pois kelalta.

VAARA
Räjähdysvaara! Käytä ainoastaan dieselpolttoainetta 
tai kevyttä lämmitysöljyä. Sopimatonta polttoainetta, ku-
ten esimerkiksi bensiiniä, ei saa käyttää.
HUOMIO 
Vaurioitumisvaara! Älä koskaan käytä laitetta, jos polt-
toainetankki on tyhjä. Muutoin polttoainepumppu rik-
koontuu.

VAARA
Loukkaantumisvaara!



VAARA
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Älä koskaan ime 
vettä minkäänlaisesta juomavesisäiliöstä. Älä koskaan 
ime liuotinpitoisia nesteitä kuten ohentimia, bensiiniä, 
öljyä tai suodattamatonta vettä. Laitteen tiivisteet eivät 
kestä liuottimia. Liottimien ruiskutussumu on erittäin 
herkästi syttyvää, helposti räjähtävää ja myrkyllistä.

VAARA
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara!

Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. 
Käytä ulkona vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja 
vastaavasti merkittyjä jatkojohtoja, joissa on riittävä 
johdon poikkileikkaus.
Vedä pidennysjohdot aina kokonaan pois kelalta.
Käytetyn jatkojohdon pistokkeen ja kytkimen on ol-
tava vesitiivis.

HUOMIO 
Sähköliitännän suurinta sallittua verkkovastusta ei saa 
ylittää (katso tekniset tiedot). Jos ilmenee epäselvyyk-
siä koskien verkkoliitäntäsi käytettävissä olevaa verkko-
vastusta, ota yhteys energiansyöttöyhtiöösi.

VAARA
Räjähdysvaara! Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.

VAARA
Loukkaantumisvaara! Laitetta ei saa koskaan käyttää il-
man asennettua ruiskuputkea. Tarkasta ruiskuputken 
tiukkuus ennen jokaista käyttöä. Ruiskuputken ruuvilii-
toksen pitää olla kiristettynä käsitiukkuuteen.

VAARA
Loukkaantumisvaara! Pidä puhditustyötä tehtäessä 
molemmin käsin kiinni käsiruiskupistoolista ja ruiskuput-
kesta.

VAARA
Loukkaantumisvaara! Liipaisinvipua ja varmistusvipua 
ei saa lukita käytön aikana.

VAARA
Loukkaantumisvaara! Ota yhteys asiakaspalveluun, jos 
varmistusvipu on vahingoittunut.
HUOMIO 
Vaurioitumisvaara! Älä koskaan käytä laitetta, jos polt-
toainetankki on tyhjä. Muutoin polttoainepumppu rik-
koontuu.

VAARA
Loukkaantumisvaara! Kytke laite pois ennen suuttimen 
vaihtoa ja aktivoi käsiruiskupistooli, kunnes laitteessa ei 
ole enää painetta.



VAARA
Loukkaantumisvaara! Paineen / määrän säädön ase-
tuksessa on varmistettava, että ruiskuputken liitos ei 
pääse irtoamaan.

VAARA
Palovammavaara!

VAARA
Palovammavaara! Työskentelylämpötilan ollessa yli 98 
°C, työpaine ei saa olla yli 3,2 MPa (32 baaria).

VAARA
Palovammavaara kuuman veden vuoksi! Kun laitteessa 
on käytetty kuumaa vettä tai höyryä, laitteen on annet-
tava käydä jäähtymistä varten kylmällä vedellä ja pis-
toolin ollessa auki vähintään kaksi minuuttia.



HUOMIO 
Vaurioitumisvaara! Pakkanen rikkoo laitteen, jos vettä 
ei ole tyhjennetty kokonaan.

HUOMIO 
Hormin kautta tuleva kylmä ilma saattaa vaurioittaa lai-
tetta.

VARO
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Huomioi säilytet-
täessä laitteen paino.

HUOMIO 
Vaurioitumisvaara! Kun siirrät laitetta haarukkatrukilla, 
toimi kuvan mukaisesti.
HUOMIO 
Suojaa liipaisinvipu kuljetuksen aikana vaurioilta.

VARO
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara! Huomioi kuljetet-
taessa laitteen paino.

VAARA
Odottamatta käynnistyvä laite ja sähköisku aiheuttavat 
loukkaantumisvaaran. Ennen kaikkia laitteeseen koh-
distuvia töitä, kytke laite pois päältä ja irrota verkkopis-
toke.

HUOMIO 
Vaurioitumisvaara! Jos öljy on maitomaista, ota yhteys 
Kärcher-asiakaspalveluun.



VAARA
Odottamatta käynnistyvä laite ja sähköisku aiheuttavat 
loukkaantumisvaaran. Ennen kaikkia laitteeseen kohdis-
tuvia töitä, kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke.






