
� VARO ● Laitteen monituntinen, kes-
keytymätön voi joissakin harvinaisissa 
tapauksissa johtaa käsien tunnotto-
muustuntemuksiin. ● Käytä käsineitä. ● 
Pidä kädet lämpiminä. ● Pidä säännölli-
sesti työtaukoja. 

� VAROITUS ● Tämä laite on kehitetty 
sellaisten puhdistusaineiden käyttämi-
seen, jotka laitteen valmistaja toimittaa 
tai suosittelee. Muiden puhdistusainei-
den tai kemikaalien käyttö voi haitata 
laitteen turvallisuutta. ● Puhdistusainei-
den väärä käyttö voi aiheuttaa vakavia 
vammoja tai myrkytyksiä. ● Säilytä puh-
distusaine lasten saavuttamattomissa. 

� VARO ● Turvalaitteet on tarkoitettu 
loukkaantumisilta suojaamiseksi, niitä ei 
saa muuttaa eikä ohittaa. 

� VARO ● Käytä sopivia suojavaatteita 
ja suojalaseja takaisin ruiskuvalta vedel-
tä tai lialta suojaamiseksi. ● Painepesu-
rien käytön aikana voi muodostua aero-
soleja. Aerosolien sisäänhengittäminen 
voi olla vaarallista terveydelle.Korkea-
painepuhdistamiseen voi käyttää käyttö-
kohteesta riippuen täysin suojattuja 
suuttimia (esim. pintapuhdistinta), jotka 
pienentävät selvästi vesiperäisten aero-
solien tuottoa.Kaikissa käyttökohteissa 
sellaisen suojauksen käyttäminen ei ole 
mahdollista.Jos täysin suojatun suutti-
men käyttäminen ei ole mahdollista, tuli-
si käyttää luokan FFP 2 hengityssuojain-
maskia tai vastaavaa puhdistettavasta 
ympärisistöstä riippuen. 

Πριν από την πρώτη χρήση 
της συσκευής σας διαβάστε 

αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις αρχι-
κές οδηγίες λειτουργίας. Ενεργείτε πάντα 
σύμφωνα με αυτές. Φυλάξτε τα δύο βιβλια-
ράκια για μεταγενέστερη χρήση ή για τον 
επόμενο ιδιοκτήτη.● Εκτός από τις υποδεί-
ξεις στις οδηγίες λειτουργίας πρέπει να τη-
ρούνται οι γενικές διατάξεις ασφάλειας και 
πρόληψης ατυχημάτων που προβλέπει ο 
νομοθέτης. ● Οι προειδοποιητικές πινακί-
δες και οι πινακίδες υποδείξεων που είναι 
τοποθετημένες στη συσκευή, παρέχουν ση-
μαντικές υποδείξεις για την ασφαλή λει-
τουργία. 

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ ● Υποδείξεις για άμεσα 
επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί 
να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο 
τραυματισμό. 
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ● Υποδείξεις για μια 
δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία 
μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θα-
νάσιμο τραυματισμό. 
� ΠΡΟΣΟΧΗ ● Υπόδειξη για μια ενδεχο-
μένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπο-
ρεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ● Υπόδειξη για μια δυνητικά 
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να 
έχει ως συνέπεια υλικές ζημίες. 

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ ● Κίνδυνος ηλεκτροπληξί-
ας. ● Μην αγγίζετε ποτέ το ρευματολήπτη 
και την πρίζα με υγρά χέρια. ● Πριν από 
κάθε χρήση, ελέγχετε τον αγωγό σύνδεσης 
δικτύου και το ρευματολήπτη για βλάβες. 
Απευθυνθείτε αμέσως στην εξουσιοδοτημέ-
νη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/σε ει-

Laitteet, joiden käsi-käsivarsi tärinäarvo on > 
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δικευμένο ηλεκτρολόγο για την αντικατά-
σταση ενός αγωγού σύνδεσης δικτύου που 
έχει υποστεί ζημιά. Μην θέτετε σε λειτουρ-
γία μια συσκευή που έχει χαλασμένο αγωγό 
σύνδεσης δικτύου. ● Όλα τα ρευματοφόρα 
εξαρτήματα στο χώρο εργασίας πρέπει να 
διαθέτουν αδιάβροχη προστασία από ρίψη 
νερού. ● Ο ρευματολήπτης και ο συμπλέ
κτης ενός αγωγού προέκτασης πρέπει να 
είναι υδατοστεγείς και να μην βρίσκονται 
μέσα στο νερό. Επιπλέον, ο συμπλέκτης 
δεν πρέπει να είναι αποτεθειμένος στο έδα-
φος. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τύμπανα 
καλωδίου που διασφαλίζουν ότι οι πρίζες 
βρίσκονται τουλάχιστον 60 mm πάνω από 
το έδαφος. ● Φροντίστε να μην προκληθεί 
ζημιά στον αγωγό σύνδεσης δικτύου ή προ-
έκτασης από πάτημα, σύνθλιψη, ρήξη ή 
άλλη καταπόνηση. Προστατεύετε τους αγω-
γούς σύνδεσης δικτύου από τη ζέστη, τα 
λάδια και τις αιχμηρές ακμές. ● Πριν από 
την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συ-
ντήρησης απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την 
πρίζα. ● Οι εργασίες επισκευής και οι εργα
σίες σε ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα πρέ-
πει να εκτελούνται αποκλειστικά από την 
εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών. 
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ● Η συσκευή πρέπει 
να συνδεθεί μόνο σε μια ηλεκτρική σύνδεση 
που έχει εγκατασταθεί από ειδικό ηλεκτρο-
λόγο-εγκαταστάτη κατά το πρότυπο IEC 
60364. ● Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε 
εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τα στοιχεία στην πινακίδα 
τύπου της συσκευής. ● Οι συσκευές της 
κλάσης προστασίας I επιτρέπεται να συνδέ-
ονται μόνο σε πηγές ρεύματος που διαθέ-
τουν κατάλληλη γείωση. ● Για λόγους 
ασφαλείας συνιστούμε τη λειτουργία της συ-
σκευής κατά κανόνα μέσω ενός προστατευ-
τικού διακόπτη ρεύματος διαρροής (έως 30 
mA). ● Τα ακατάλληλα ηλεκτρικά καλώδια 
προέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. 

Χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο μόνο ειδικά 
εγκεκριμένους και αντίστοιχα σημασμένους 
ηλεκτρικούς αγωγούς προέκτασης με επαρ-
κή διατομή: 1 - 10 m: 1,5 mm2; 
10 - 30 m: 2,5 mm2 ● Ξετυλίγετε πάντα μέ
χρι τέρμα τους αγωγούς προέκτασης από 
το τύμπανο καλωδίου. 

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ ● Ο χρήσης οφείλει να χρη-
σιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τους κα-
νονισμούς. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
τοπικές συνθήκες, καθώς και τα άτομα που 
ενδέχεται να βρίσκονται στον περίγυρο 
κατά τη χρήση της συσκευής. ● Σημαντικά 
εξαρτήματα, όπως ο εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης, το πιστόλι ψεκασμού χει-
ρός και οι διατάξεις ασφαλείας πρέπει να 
ελέγχονται για βλάβες πριν από κάθε χρή-
ση. Τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζη-
μιά πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. Μην 
θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που έχει 
χαλασμένα εξαρτήματα. ● Οι δέσμες υψη-
λής πίεσης μπορεί να αποδειχτούν επικίν-
δυνες σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρή-
σης. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται 
πάνω σε άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλε-
κτρικό εξοπλισμό ή στην ίδια τη συσκευή. ● 
Μην στρέφετε τη ριπή υψηλής πίεσης σε 
άλλα άτομα ή στον εαυτό σας για να καθα-
ρίσετε ρούχα ή παπούτσια. ● Τα ελαστικά 
οχημάτων/οι βαλβίδες ελαστικών μπορεί να 
υποστούν ζημιά και να διαρραγούν από τη 
ριπή υψηλής πίεσης. Η πρώτη ένδειξη για 
κάτι τέτοιο είναι ο αποχρωματισμός του ελα-
στικού. Τα ελαστικά οχημάτων/οι βαλβίδες 
ελαστικών που έχουν υποστεί ζημιά είναι 
επικίνδυνα για τη ζωή. Κατά τον καθαρισμό 
τηρείτε μια απόσταση ριπής τουλάχιστον 30 
cm! 
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ● Μην χρησιμοποι-
είτε τη συσκευή εάν υπάρχουν άλλα άτομα 
εντός του εύρους λειτουργίας της, εκτός εάν 
φορούν προστατευτικά ενδύματα. ● Δεν 
επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από παι-
διά ή άτομα που δεν έχουν ενημερωθεί σχε-
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τικά με το χειρισμό της. ● Η συσκευή αυτή 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα 
με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές 
ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπει-
ρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται 
από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους 
άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη 
χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει 
τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύ-
ψουν.  ● Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν 
με τη συσκευή. ● Τα παιδιά πρέπει να βρί
σκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλι-
στεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. 
� ΠΡΟΣΟΧΗ ● Πριν από κάθε εργασία με 
ή στη συσκευή διασφαλίστε τη σωστή έδρα-
σή της, ώστε να αποφύγετε ατυχήματα ή ζη-
μιές από την ανατροπή της. ● Η ριπή νερού 
που εξέρχεται από το μπεκ υψηλής πίεσης 
προκαλεί δύναμη οπισθοδρόμησης στο πι-
στόλι ψεκασμού χειρός. Φροντίστε για την 
ασφαλή στήριξή σας και κρατάτε καλά το πι-
στόλι ψεκασμού χειρός και το σωλήνα ψε-
κασμού. ● Η συσκευή δεν πρέπει να μένει 
ποτέ χωρίς επιτήρηση, όταν βρίσκεται σε 
λειτουργία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ● Σε περίπτωση παρατεταμέ
νης διακοπής της εργασίας, απενεργοποιή-
στε τη συσκευή από το διακόπτη της. ● Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασί-
ες κάτω των 0 °C. 

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ ● Απαγορεύεται η λειτουρ-
γία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης. ● Μην ψεκάζετε αντικείμενα που 
περιέχουν βλαβερά για την υγεία υλικά 
(π.χ. αμίαντο). ● Μην αναρροφάτε ποτέ 
υγρά που περιέχουν διαλύτες ή μη αραιω-
μένα οξέα και διαλύτες! Τέτοια είναι π.χ. η 
βενζίνη, τα αραιωτικά χρώματος ή το πετρέ-
λαιο θέρμανσης. Το εκνέφωμα ψεκασμού 
είναι πολύ εύφλεκτο, εκρηκτικό και τοξικό. 
Μην χρησιμοποιείτε ακετόνη, μη αραιωμένα 
οξέα και διαλύτες, επειδή μπορεί να δια-
βρώσουν τα υλικά της συσκευής. ● Κρατάτε 

τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από τα 
παιδιά, υφίστανται κίνδυνος ασφυξίας! 
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ● Σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς, η συσκευή δεν 
πρέπει ποτέ να λειτουργεί στο δίκτυο πόσι-
μου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. 
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της μονάδας κα-
τεργασίας οικιακών υδάτων, με την οποία 
λειτουργεί ο καθαριστής υψηλής πίεσης, δι-
αθέτει διαχωριστή συστήματος κατά EN 
12729 Τύπος BA. ● Το νερό που ρέει μέσα 
από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται 
μη πόσιμο. ● Οι εύκαμπτοι σωλήνες υψη-
λής πίεσης, τα εξαρτήματα και οι συμπλέ-
κτες είναι σημαντικά για την ασφάλεια της 
συσκευής. Να χρησιμοποιούνται μόνο οι 
εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα 
εξαρτήματα και οι συμπλέκτες που συνι-
στώνται από τον κατασκευαστή. ● Κατά την 
αποσύνδεση του ελαστικού σωλήνα προ-
σαγωγής ή υψηλής πίεσης είναι δυνατόν να 
εξέλθει καυτό νερό από τις συνδέσεις μετά 
τη λειτουργία.  
� ΠΡΟΣΟΧΗ ● Κατά την επιλογή του τό
που φύλαξης και τη μεταφορά λάβετε υπό-
ψη το βάρος της συσκευής (βλ. τεχνικά χα-
ρακτηριστικά), προκειμένου να αποφύγετε 
ατυχήματα ή τραυματισμούς. 

� ΠΡΟΣΟΧΗ ● Η αδιάκοπή χρήση της συ-
σκευής για πολλές ώρες μπορεί σε σπάνιες 
περιπτώσεις να προκαλέσει αίσθημα μουδι-
άσματος στα χέρια. ● Φοράτε γάντια. ● Δια
τηρείτε ζεστά τα χέρια σας. ● Κάνετε τακτικά 
διαλείμματα από την εργασία. 

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ● Αυτή η συσκευή 
σχεδιάστηκε για τη χρήση απορρυπαντι-
κών, τα οποία παρέχονται ή συνιστώνται 
από τον κατασκευαστή. Η χρήση άλλων 
απορρυπαντικών ή χημικών μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συ-
σκευής. ● Η λανθασμένη χρήση απορρυ-
παντικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 

Λοιποί κίνδυνοι

Για συσκευές με τιμή κραδασμών σε χέρι-βραχί-
ονα > 2,5 m/s2 (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά) 
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