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Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ-
σκευή σας για πρώτη φορά, δια-

βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρή-
σης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρα-
τήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον 
επόμενο ιδιοκτήτη.

Παρακαλώ ξεδιπλώστε την εμπρόσθια σε-
λίδα με τις εικόνες
1 Ακροφύσιο
2 Σήμανση ακροφυσίου
3 Άκαμπτος σωλήνας ψεκασμού 

EASY!Lock
4 Πιστόλι ψεκασμού χειρός EASY!Lock
5 Κούμπωμα ασφαλείας
6 Σκανδάλη
7 Μοχλός ασφαλείας
8 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης 

EASY!Lock
9 Ελαστική ταινία (όχι για συσκευές με τύ-

μπανο εύκαμπτου σωλήνα)
10 Στήριγμα σωλήνα ψεκασμού με κολά-

ρο, για τη μεταφορά
11 Διακόπτης συσκευής
12 Λαβή μεταφοράς
13 Θήκη σωλήνα ψεκασμού
14 Σύνδεση υψηλής πίεσης EASY!Lock
15 Λαβή
16 Υδραυλική σύνδεση

17 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης 
απορρυπαντικού με φίλτρο και δοσομε-
τρητή απορρυπαντικού

18 Σίτα
19 Στόμιο ελαστικού σωλήνα
20 Ρακόρ
21 Καπάκι τροχού
22 Πέδιλο ολίσθησης/Πέδιλο στάσης
23 Θήκη ακροφυσίων για το περιστρεφό-

μενο ακροφύσιο (το περιστρεφόμενο 
ακροφύσιο περιλαμβάνεται στη συ-
σκευασία μόνο στην παραλλαγή 
HD...Plus)

24 Θήκη ακροφυσίων για τριπλό ακροφύσιο
25 Στήριγμα μεταφοράς για καθαριστή επι-

φανειών
26 Απασφάλιση λαβής ώθησης
27 Λαβή ώθησης, κάτω (κλειστή)
28 Λαβή ώθησης, επάνω (ανοιχτή)
29 Θήκη ελαστικού σωλήνα
30 Συγκρατητής καλωδίου
31 Στήριγμα σωλήνα ψεκασμού χωρίς κο-

λάρο
32 Τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα
33 Μανιβέλα

– Τα χειριστήρια για τη διαδικασία καθα-
ρισμού είναι κίτρινα.

– Τα χειριστήρια για τη συντήρηση και το 
σέρβις είναι ανοικτά γκρίζα.

– Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε 
οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας 
αρ. 5.951-949.0!

– Δώστε προσοχή στις εκάστοτε προδια-
γραφές της εθνικής νομοθεσίας σχετικά 
με τις εκπομπές υγρών.

– Δώστε προσοχή στις εκάστοτε διατά-
ξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με 
την αποτροπή ατυχημάτων Οι συσκευ-
ές εκπομπής υγρών θα πρέπει να υπο-
βάλλονται σε έλεγχο σε τακτικά διαστή-
ματα και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
θα πρέπει να καταγράφονται και να φυ-
λάσσονται.

– Στη συσκευή και τα παρελκόμενα δεν 
επιτρέπεται να γίνει καμία τροποποίη-
ση.

Πίνακας περιεχομένων
Στοιχεία συσκευής . . . . . . . . . . EL 1
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . . . . EL 1
Χρήση σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 2
Διατάξεις ασφαλείας . . . . . . . . EL 2
Προστασία περιβάλλοντος  . . . EL 3
Πριν τη θέση σε λειτουργία . . . EL 3
Έναρξη λειτουργίας. . . . . . . . . EL 4
Χειρισμός  . . . . . . . . . . . . . . . . EL 4
Μεταφορά . . . . . . . . . . . . . . . . EL 6
Αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . EL 7
Φροντίδα και συντήρηση. . . . . EL 7
Αντιμετώπιση βλαβών. . . . . . . EL 8
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά . EL 9
Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 9
Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕE EL 9
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . EL 10

Στοιχεία συσκευής Αναγνωριστικό χρώματος

Υποδείξεις ασφαλείας
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� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυ-
νο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια 
σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κα-
τάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέ-
πεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
� ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
ελαφρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατά-
σταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια 
υλικές ζημίες.

Οι δέσμες υψηλής πίεσης μπορεί 
να αποδειχτούν επικίνδυνες σε 

περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης. Η δέ-
σμη δεν πρέπει να κατευθύνεται πάνω σε 
άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξο-
πλισμό ή στην ίδια τη συσκευή.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς, η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να 
λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού 
χωρίς διαχωριστή συστήματος. Να 
χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος διαχωριστής 
συστήματος της εταιρείας KÄRCHER ή, εναλ-
λακτικά, ένας διαχωριστής συστήματος κατά 
EN 12729 Τύπος BA. 
Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή 
συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.

Η παρούσα συσκευή καθαρισμού υψηλής πί-
εσης να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
– καθαρισμό με δέσμη χαμηλής πίεσης 

και απορρυπαντικό (π.χ. καθαρισμός 
μηχανημάτων, οχημάτων, οικοδομών, 
εργαλείων),

– καθαρισμό με δέσμη υψηλής πίεσης 
χωρίς απορρυπαντικό (π.χ. καθαρι-
σμός προσόψεων κτιρίων, ταρατσών, 
συσκευών κηπουρικής).

Για επίμονους ρύπους συνιστούμε ένα πε-
ριστρεφόμενο ακροφύσιο (περιλαμβάνεται 
στη συσκευασία μόνο στην παραλλαγή 
HD...Plus)
Απαιτήσεις ποιότητας του νερού:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ως μέσο υψηλής πίεσης να χρησιμοποιείται 
μόνο καθαρό νερό. Οι ρύποι προκαλούν 
πρόωρη φθορά και ιζηματογένεση στη συ-
σκευή.
Σε χρήση με ανακυκλωμένο νερό δεν πρέ-
πει να υπάρξει υπέρβαση των ακόλουθων 
οριακών τιμών.

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για 
την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέ-
πεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να 
αγνοηθεί η λειτουργία τους.

Επίπεδα ασφαλείας

Σύμβολα στην συσκευή

Χρήση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς

Τιμή pH 6,5...9,5
ηλεκτρική αγωγιμότητα * Αγωγιμότητα 

φρέσκου νε-
ρού +1200 μS/
cm

υλικό επικάθισης ** < 0,5 mg/l
υλικό φιλτραρίσματος ** < 50 mg/l
Υδρογονάνθρακες < 20 mg/l
Χλωρίδια < 300 mg/l
Θειικό οξύ < 240 mg/l
Ασβέστιο < 200 mg/l
Ολική σκληρότητα < 28 °dH

< 50 °TH
< 500 ppm 
(mg CaCO3/l)

Σίδηρος < 0,5 mg/l
Μαγγάνιο < 0,05 mg/l
Χαλκός < 2 mg/l
Ενεργό χλώριο < 0,3 mg/l
χωρίς δυσάρεστες οσμές
* Μέγιστο συνολικά 2000 μS/cm
** Όγκος δοκιμής 1 Ι, χρόνος δημιουργίας 
ιζήματος 30 λεπτά
*** χωρίς διαβρωτικά υλικά

Διατάξεις ασφαλείας
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Όταν αφήνετε ελεύθερη τη σκανδάλη του 
πιστολέτου χειρός, ο διακόπτης πίεσης 
απενεργοποιεί την αντλία και διακόπτεται η 
δέσμη υψηλής πίεσης. Μόλις τραβήξετε τη 
σκανδάλη, η αντλία τίθεται πάλι σε λειτουρ-
γία.

Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές 
συχνά περιλαμβάνουν εξαρτήματα, που σε 
περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης ή 
απόρριψης μπορούν να αποτελέσουν 
εστία κινδύνου για την υγεία και το περιβάλ-
λον. Αυτά τα εξαρτήματα είναι όμως απα-
ραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συ-
σκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το 
σύμβολο δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα 
σκουπίδια.
Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστα-
τικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 
www.kaercher.com/REACH

 Στερεώστε τα καπάκια των τροχών.
Υπόδειξη: Χάρη σε ένα γρήγορο σπείρω-
μα το σύστημα EASY!Lock συνδέει εξαρτή-
ματα γρήγορα και σίγουρα με μια μόνο πε-
ριστροφή.

 Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο σωλή-
να ψεκασμού (σημάδι στο ρυθμιστικό 
τροχό πάνω) και σφίξτε το με το χέρι 
(EASY!Lock).

 Συνδέστε το σωλήνα ψεκασμού με το 
πιστόλι και σφίξτε με το χέρι 
(EASY!Lock).

 Λύστε την απασφάλιση της λαβής ώθη-
σης.

 Τραβήξτε τη λαβή ώθησης προς τα έξω 
ως το τέρμα.

 Συνδέστε το σωλήνα υψηλής πίεσης με 
το πιστόλι ψεκασμού και την υποδοχή 
υψηλής πίεσης της συσκευής και σφίξτε 
με το χέρι (EASY!Lock).

 Εισάγετε το στρόφαλο στον άξονα κυ-
λίνδρου του ελαστικού σωλήνα και 
ασφαλίστε τον.

 Πριν από το τύλιγμα, τοποθετήστε τε-
ντωμένο τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής 
πίεσης.

 Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα στο τύ-
μπανο περιστρέφοντας το στρόφαλο με 
ομοιόμορφες κινήσεις. Επιλέξτε την κα-
τεύθυνση περιστροφής, έτσι ώστε ο 
ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης να 
μην κάμπτεται.

 Συνδέστε το σωλήνα υψηλής πίεσης με 
το πιστόλι ψεκασμού και σφίξτε με το 
χέρι (EASY!Lock).

Διακόπτης

Προστασία περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανα-
κυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συ-
σκευασίες στα οικιακά απορρίμ-
ματα, αλλά σε ειδικό σύστημα 
επαναχρησιμοποίησης.
Οι παλιές συσκευές περιέχουν 
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία 
θα πρέπει να μεταφέρονται σε 
σύστημα επαναχρησιμοποίη-
σης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και 
παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται 
να καταλήγουν στο περιβάλλον. 
Για το λόγο αυτόν η διάθεση πα-
λιών συσκευών πρέπει να γίνε-
ται σε κατάλληλα συστήματα 
συλλογής.

Πριν τη θέση σε λειτουργία
Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

Για συσκευές χωρίς τύμπανο 
εύκαμπτου σωλήνα:

Για συσκευές με τύμπανο εύκαμπτου 
σωλήνα:

2.

1.
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� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού! Η συσκευή, τα πα-
ρελκόμενα, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι 
συνδέσεις πρέπει να είναι σε άψογη κατά-
σταση. Εάν δεν είναι σε άψογη κατάσταση, 
η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-
ηθεί.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπλη-
ξίας.
– Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δί-

κτυο ηλεκτρικού ρεύματος μόνο με βύ-
σμα. Απαγορεύεται η χρήση μόνιμης 
σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύμα-
τος. Το βύσμα αποσκοπεί στην αποσύν-
δεση από το δίκτυο.

– Το βύσμα και η σύνδεση του καλωδίου 
προέκτασης που χρησιμοποιείτε πρέπει 
να είναι αδιάβροχα.

– Χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης με 
επαρκή διατομή (βλ. "Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά") και ξετυλίγετέ το εντελώς από 
το τύμπανο.

Τιμές σύνδεσης, βλ. Πινακίδα τύπου/Τεχνι-
κά χαρακτηριστικά.
 Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και 

αφήστε το στο δάπεδο.
 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τηρείτε τους κανονισμούς της υπηρεσίας 
υδροδότησης.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανο-
νισμούς, η συσκευή δεν πρέπει 
ποτέ να λειτουργεί στο δίκτυο πό-
σιμου νερού χωρίς διαχωριστή συ-
στήματος. Να χρησιμοποιηθεί ένας κατάλ-
ληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρεί-
ας KÄRCHER ή, εναλλακτικά, ένας διαχω-
ριστής συστήματος κατά EN 12729 Τύπος 
BA. 
Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή 
συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνδέετε πάντα τον απομονωτή συστήμα-
τος στην τροφοδοσία νερού και ποτέ απευ-
θείας στη συσκευή.
Σχετικά με τις τιμές σύνδεσης, βλέπε Tεχνι-
κά χαρακτηριστικά.
 Συνδέστε έναν ελαστικό σωλήνα προ-

σαγωγής (ελάχιστο μήκος 7,5 μέτρα, 
ελάχιστη διάμετρος 1/2“) στη σύνδεση 
νερού της συσκευής και στην προσα-
γωγή νερού (π.χ. στην κάνουλα της 
βρύσης).

Υπόδειξη:
Ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας δεν συ-
μπεριλαμβάνεται στο υλικό που παραδίδε-
ται μαζί με τη συσκευή.
 Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.

 Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρ-
ρόφησης με φίλτρο (Κωδ. παραγγελίας  
4.440-238.0) στην παροχή νερού.

 Απαερίωση της συσκευής:
Ξεβιδώστε το ακροφύσιο από το σωλή-
να ψεκασμού.
Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει, 
μέχρι να βγει νερό χωρίς φυσαλίδες.
Εάν είναι απαραίτητο, αφήστε η συ-
σκευή να λειτουργήσει επί 10 δευτερό-
λεπτα και σβήστε το διακόπτη της 
συσκευής. Επαναλάβετε πολλές φορές 
τη διαδικασία.

 Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας 
και ξαναβιδώστε το ακροστόμιο (μπεκ).

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος έκρηξης!
Μην ψεκάζετε με καύσιμα υγρά.
Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνα 
περιβάλλοντα (π.χ. σε πρατήρια καυσίμων) 
να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ασφα-
λείας.
Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά την εργασία 
κρατάτε πάντα το πιστόλι και το σωλήνα ψε-
κασμού και με τα δύο χέρια.
Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά τη λειτουργία 
δεν επιτρέπεται το κλείδωμα της σκανδάλης 
του πιστολέτου ούτε και του μοχλού ασφά-
λισης.

Έναρξη λειτουργίας

Ηλεκτρική σύνδεση

Σύνδεση νερού
Σύνδεση σε αγωγό νερού

Αναρρόφηση νερού από ανοικτά δοχεία

Χειρισμός
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Κίνδυνος τραυματισμού! Εάν ο μοχλός 
ασφάλισης χαλάσει απευθυνθείτε στην 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
Κίνδυνος τραυματισμού από τη δέσμη νε-
ρού υψηλής πίεσης. Πριν από κάθε εργασία 
στη συσκευή σπρώξτε την ασφάλεια του πι-
στολέτου ψεκασμού προς τα εμπρός.
� ΠΡΟΣΟΧΗ
Καθαρίζετε κινητήρες μόνο σε χώρους με 
κατάλληλο σύστημα διαχωρισμού λαδιών 
(προστασία περιβάλλοντος).

 Άνοιγμα του πιστολέτου χειρός: Πατήστε 
το μοχλό ασφάλισης και τη σκανδάλη. 

 Κλείσιμο του πιστολέτου χειρός: Αφήστε 
το μοχλό ασφάλισης και τη σκανδάλη.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε όρ-
θια ή ξαπλωτή θέση.
Υπόδειξη:
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έναν πρε-
σοστάτη. Ο κινητήρας ξεκινάει μόνον όταν 
το πιστόλι ψεκασμού είναι ανοικτό.
 Συσκευή με λαστιχένιο κύλινδρο:

Ξετυλίξτε εντελώς τον ελαστικό σωλήνα 
υψηλής πίεσης από το τύμπανο.

 Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο 
”Ι”.

 Απασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώ-
χνοντας την ασφάλεια προς τα πίσω.

 Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός.

 Κλείστε τo πιστολέτο χειρός.
 Περιστρέψτε το περίβλημα του ακρο-

στομίου έτσι, ώστε να συμπίπτει το επι-
θυμητό σύμβολο με το σημάδι:

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλα απορρυπαντικά μπορεί να 
προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και στα 
αντικείμενα που καθαρίζονται. Χρησιμοποι-
είτε μόνον απορρυπαντικά που έχουν 
εγκριθεί από τον Οίκο Kärcher. Τηρείτε τις 
συστάσεις περί δοσολογίας και τις υποδεί-
ξεις που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά. 
Προστατέψτε το περιβάλλον κάνοντας οικο-
νομία στη χρήση των απορρυπαντικών.
Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας 
στο απορρυπαντικό.
Τα απορρυπαντικά Karcher εγγυώνται 
απρόσκοπτη εργασία. Δεχθείτε τις συμβου-
λές ή ζητείστε τον κατάλογό μας ή αντίστοι-
χα τα ενημερωτικά φυλλάδια περί απορρυ-
παντικών.
 Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρ-

ρόφησης απορρυπαντικού.
 Ρυθμίστε την ποσότητα αναρρόφησης 

απορρυπαντικού στο φίλτρο απορρυ-
παντικού.

 Κρεμάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρ-
ρόφησης απορρυπαντικού σε δοχείο με 
απορρυπαντικό.

 Ρυθμίστε το ακροστόμιο (μπεκ) στη 
θέση ”CHEM”.

 Ψεκάστε με οικονομία το απορρυπαντι-
κό σε στεγνή επιφάνεια και αφήστε το 
να δράσει (όχι να στεγνώσει).

 Ξεπλύνετε τους διαλυμένους ρύπους 
με τη δέσμη υψηλής πίεσης.

 Μετά τη λειτουργία ρυθμίστε την ποσότη-
τα αναρρόφησης του φίλτρου απορρυπα-
ντικού στη μέγιστη δυνατή ποσότητα.

 Εκκινήστε τη συσκευή και αφήστε την 
να ξεπλυθεί για ένα λεπτό.

 Κλείστε τo πιστολέτο χειρός.
Η συσκευή απενεργοποιείται.

 Ασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώ-
χνοντας την ασφάλεια προς τα εμπρός.

Υπόδειξη:
Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής, η 
πίεση νερού μειώνεται κατά περ. 70%. Έτσι 
μειώνεται η δύναμη ενεργοποίησης του πι-
στολέτου χειρός και αυξάνεται η διάρκεια 
ζωής της συσκευής.

Άνοιγμα/κλείσιμο του πιστολέτου 
ψεκασμού.

Λειτουργία με υψηλή πίεση

Επιλογή τύπου δέσμης

Στρογγυλή δέσμη υψηλής πίε-
σης (0°) για ιδιαίτερα δύσκο-
λους ρύπους
Επίπεδη δέσμη χαμηλής πίε-
σης (CHEM) για τη λειτουργία 
με απορρυπαντικό ή για τον 
καθαρισμό με ελάχιστη πίεση
Επίπεδη δέσμη υψηλής πίεσης 
(25°) για ρύπους σε μεγάλες 
επιφάνειες

Λειτουργία με απορρυπαντικό

Προτεινόμενη μέθοδος καθαρισμού

Διακοπή λειτουργίας
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Μετά από τη διακοπή:
 Απασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού 

σπρώχνοντας την ασφάλεια προς τα 
πίσω.

 Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός.
Η συσκευή επανενεργοποιείται.

 Κλείστε την προσαγωγή νερού.
 Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός.
 Ενεργοποιήστε την αντλία από το δια-

κόπτη και αφήστε την να λειτουργήσει 
5-10 δευτερόλεπτα.

 Κλείστε τo πιστολέτο χειρός.
 Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής 

στη θέση „0/OFF“.
 Αποσυνδέετε το βύσμα του ρευματολή-

πτη από την πρίζα μόνο με στεγνά χέρια.
 Αποσυνδέστε την παροχή νερού.
 Ενεργοποιήστε το πιστολέτο, έως ότου 

διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν βρίσκε-
ται υπό πίεση.

 Ασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώ-
χνοντας την ασφάλεια προς τα εμπρός.

 Τοποθετήστε το σωλήνα ψεκασμού με 
το πιστολέτο χειρός μέσα στη ειδική 
θήκη του και ασφαλίστε την στο στήριγ-
μα του σωλήνα ψεκασμού.

 Τυλίξτε το καλώδιο σύνδεσης γύρω 
από το στήριγμα καλωδίου.

 Τυλίξετε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής 
πίεσης, κρεμάστε τον στη θήκη του και 
ασφαλίστε τον με την ελαστική ταινία.
ή
Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής 
πίεσης στο τύμπανο. Ανοίξτε τη λαβή 
της μανιβέλας.

 Στερεώστε το φις με το προσαρτημένο 
κλιπ.

 Πιέστε το κλείδωμα της λαβής ώθησης 
και σπρώξτε τη λαβή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο παγετός καταστρέφει τη συσκευή εάν δεν 
αποστραγγισθεί εντελώς το νερό από αυτήν.
Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο στον 
οποίο δεν επικρατεί παγετός.

 Αδειάζετε το νερό.
 Εισάγετε ένα προιόν αντιπαγετικής 

προστασίας στη συσκευή.
Υπόδειξη:
Χρησιμοποιήστε ένα αντιψυκτικό οχημά-
των του εμπορίου με βάση τη γλυκόλη.
Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του κα-
τασκευαστή του αντιψυκτικού.
 Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει το 

πολύ για 1 λεπτό μέχρι να αδειάσουν η 
αντλία και οι σωληνώσεις.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της 
συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τη μεταφορά προστατέψτε τη σκανδά-
λη από ζημιά.
 Για τη μεταφορά σε μεγάλες αποστά-

σεις, τραβήξτε τη συσκευή από τη λαβή 
μεταφοράς.

 Για τη μεταφορά της συσκευής, κρατή-
στε την καλά από τις λαβές.

 Για το ανέβασμα σε σκάλες, τραβήξτε 
τη συσκευή προς τα πάνω σκαλί με 
σκαλί. Τα πέδιλα ολίσθησης προστα-
τεύουν το περίβλημα από βλάβες.

 Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλί-
στε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολί-
σθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες 
οδηγίες.

 Ωθήστε το στόμιο σύνδεσης του καθα-
ριστή επιφανειών στην περόνη του κα-
θαριστήρα υψηλής πίεσης.

 Σφίξτε το περικόχλιο-ρακόρ κατά περί-
που 1 περιστροφή.

Απενεργοποίηση της μηχανής

Φύλαξη της συσκευής

Αντιπαγετική προστασία

Αν είναι αδύνατο να γίνει αποθήκευση 
με προστασία από παγετούς:

Μεταφορά

Στήριγμα μεταφοράς για καθαριστή 
επιφανειών
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 Στερεώστε τη διάταξη ανύψωσης στη 
λαβή μεταφοράς της συσκευής.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού από ενδεχόμενη 
πτώση της συσκευής.
– Λάβετε υπόψη τους εθνικούς κανονι-

σμούς πρόληψης ατυχημάτων και τις 
υποδείξεις ασφαλείας.

– Πριν από κάθε μεταφορά με γερανό 
ελέγχετε τη λαβή μεταφοράς για τυχόν 
βλάβες.

– Πριν από κάθε μεταφορά με γερανό 
ελέγχετε τα ανυψωτικά μέσα για τυχόν 
βλάβες.

– Ανασηκώνετε τη συσκευή μόνο από τη 
λαβή μεταφοράς.

– Μη χρησιμοποιείτε αλυσίδες.
– Ασφαλίστε τη διάταξη ανύψωσης έναντι 

της ακούσιας αποδέσμευσης του φορτίου.
– Πριν τη μεταφορά με γερανό αφαιρέστε 

το σωλήνα ψεκασμού με το πιστολέτο 
χειρός, τα ακροφύσια, τον καθαριστή 
επιφανειών και τα άλλα μη στερεωμένα 
αντικείμενα.

– Κατά τη διαδικασία ανύψωσης μην με-
ταφέρετε άλλα αντικείμενα πάνω στη 
συσκευή.

– Η συσκευή επιτρέπεται να μεταφέρεται με 
το γερανό μόνο από άτομα, τα οποία 
έχουν γνώση του χειρισμού του γερανού.

– Μη στέκεστε κάτω από το φορτίο.
– Προσέχετε ώστε να μη βρίσκονται άτο-

μα εντός της επικίνδυνης περιοχής του 
γερανού.

– Μην αφήνετε ανεπίβλεπτη τη συσκευή 
να κρέμεται στο γερανό.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος 
της συσκευής.
Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται 
μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού από αθέλητη ενερ-
γοποίηση της συσκευής και ηλεκτροπληξία.
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε 
το φις από την πρίζα.

Με το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε 
το μηχάνημα, μπορείτε να συμφωνήσετε 
τακτική επιθεώρηση ασφαλείας ή να συνά-
ψετε συμβόλαιο συντήρησης του μηχανή-
ματος. Δεχθείτε σχετική ενημέρωση.

 Ελέγχετε το τροφοδοτικό καλώδιο σχε-
τικά με βλάβες (κίνδυνος ηλεκτροπληξί-
ας). Το τροφοδοτικό καλώδιο που πα-
ρουσιάζει βλάβες, να αντικατασταθεί 
χωρίς καθυστέρηση από την υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/από 
ειδικό ηλεκτρολόγο.

 Ελέγξτε το σωλήνα υψηλής πίεσης για εν-
δεχόμενες βλάβες (κίνδυνος έκρηξης).
Αντικαταστήστε άμεσα τον εύκαμπτο 
σωλήνα υψηλής πίεσης που παρουσιά-
ζει βλάβες.

 Ελέγχετε τη στεγανότητα του μηχανή-
ματος (αντλίας).
3 σταγόνες ανά λεπτό είναι επιτρεπτές 
και μπορεί να στάζουν από την κάτω 
πλευρά του μηχανήματος. Σε περίπτω-
ση μεγαλύτερης διαρροής απευθυνθεί-
τε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών.

Μεταφορά με γερανό

Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με την 
ανύψωση

Αποθήκευση

Φροντίδα και συντήρηση

Επιθεώρηση ασφαλείας/Συμβόλαιο 
συντήρησης

Πριν από κάθε λειτουργία
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 Καθαρισμός του φίλτρου παροχής νερού.
 Καθαρίστε το φίλτρο στον εύκαμπτο 

σωλήνα απορρυπαντικού.

 Απευθυνθείτε για τη συντήρηση της συ-
σκευής στην υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών.

 Ξεβιδώστε το ρακόρ.
 Τραβήξτε έξω το στόμιο ελαστικού σω-

λήνα με φίλτρο.
 Καθαρίστε και ξεπλύνετε εξωτερικά το 

φίλτρο.
Υπόδειξη:
Ευθυγραμμίστε το εξάγωνο του στομίου 
ελαστικού σωλήνα με το σύνδεση της συ-
σκευής.
 Τοποθετήστε το στόμιο ελαστικού σω-

λήνα με φίλτρο και σφίξτε το περικό-
χλιο-ρακόρ.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού από αθέλητη ενερ-
γοποίηση της συσκευής και ηλεκτροπληξία.
– Πριν από όλες τις εργασίες στη συ-

σκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή 
και τραβήξτε το φις από την πρίζα.

– Τα ηλεκτρικά δομικά στοιχεία να ελέγχο-
νται και να επισκευάζονται μόνον από 
την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών.

– Σε περίπτωση βλαβών που δεν αναφέ-
ρονται σ΄ αυτό το κεφάλαιο, σε περίπτω-
ση αμφιβολιών και όταν η υπόδειξη είναι 
ρητή, απευθυνθείτε σε μια εξουσιοδοτη-
μένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

 Ελέγξτε το τροφοδοτικό καλώδιο σχετι-
κά με βλάβες.

 Ελέγξτε την τάση δικτύου.
 Έχει υπερθερμανθεί η συσκευή;

Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής 
στο ”0”.
Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει για 
τουλάχιστον 15 λεπτά.

Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής 
στη θέση "1".

 Σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης 
απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών.

 Ρυθμίστε το ακροστόμιο (μπεκ) σε 
”Υψηλή πίεση”.

 Κάνετε εξαέρωση της συσκευής (βλ. 
"Ενεργοποίηση")

 Καθαρισμός του φίλτρου παροχής νερού.
 Ελέγξτε την παροχή του νερού 

(βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά).
 Καθαρίστε το ακροφύσιο.
 Αντικαταστήστε το ακροφύσιο.
 Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στην υπη-

ρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

3 σταγόνες ανά λεπτό είναι επιτρεπτές και 
μπορεί να στάζουν από την κάτω πλευρά 
της συσκευής.
 Εάν η συσκευή παρουσιάζει σημαντική 

διαρροή πρέπει να ελεγχθεί από την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

 Ελέγξτε τους αγωγούς αναρρόφησης νε-
ρού και απορρυπαντικού για διαρροές.

 Ρυθμίστε την ποσότητα αναρρόφησης 
του φίλτρου απορρυπαντικού στην ελά-
χιστη δυνατή ποσότητα.

 Κάνετε εξαέρωση της συσκευής (βλ. 
"Ενεργοποίηση")

 Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στην υπη-
ρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

 Ρυθμίστε το ακροστόμιο (μπεκ) στη 
θέση ”CHEM”.

 Αυξήστε την ποσότητα αναρρόφησης 
του φίλτρου απορρυπαντικού.

 Ελέγξτε/καθαρίστε τον ελαστικό σωλή-
να αναρρόφησης απορρυπαντικού με 
φίλτρο.

 Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στην υπη-
ρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Εβδομαδιαίως

Μετά από 500 ώρες λειτουργίας, 
τουλάχιστον ετησίως

Καθάρισμα φίλτρου στη σύνδεση 
νερού

Αντιμετώπιση βλαβών

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Η συσκευή δεν αναπτύσσει πίεση

Αντλία μη στεγανή

Η αντλία χτυπά

Το απορρυπαντικό δεν 
αναρροφάται
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Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα 
και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν 
την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
της συσκευής.
Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλ-
λακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση 
www.kaercher.com.

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης 
που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία 
μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβά-
νουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασ-
δήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον 
οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευα-
στικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που 
επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, 
παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδει-
ξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο 
προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησι-
έστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνι-
κής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχά-
νημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με 
βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, 
υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, 
πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις 
ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της 
ΕE. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε 
περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανή-
ματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση 
μαζί μας.

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του 
και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της 
επιχείρησης.

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/03/01

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Εγγύηση

Δήλωση Συμμόρφωσης των 
ΕE

Προϊόν: Σύστημα καθαρισμού υψη-
λής πίεσης

Τύπος: 1.520-xxx
Σχετικές οδηγίες των ΕE
2006/42/EK (+2009/127/EK) 
2014/30/EE
2000/14/EΚ
Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 62233: 2008
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
HD 5/12 C, HD 5/12 CX, HD 513 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, HD 6/13 CX
Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφωσης
2000/14/EΚ: Παράρτημα V
στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)
HD 5/12 C, HD 5/13 C, HD 5/15 C, HD 5/17 
C, HD 6/13 C
Μετρημένη: 86
Εγγυημένη: 88
HD 5/12 CX, HD 5/13 CX, HD 5/17 CX, HD 
6/13 CX
Μετρημένη: 89
Εγγυημένη: 92
HD 5/15 CX
Μετρημένη: 87
Εγγυημένη: 90

CEO Head of Approbation
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Tύπος HD 5/15 C HD 5/17 C HD 5/17 C HD 6/13 C
HD 5/15 CX HD 5/17 CX HD 5/17 CX HD 6/13 CX

EU EU KAP EU
Ηλεκτρικό δίκτυο
Τάση V 230 220 230
Ρεύμα Hz 1~ 50 1~60 1~ 50
Ισχύς σύνδεσης kW 2,8 3,0 3,0 2,9
Ασφάλεια (αδρανής, C) A 16 15 16
Είδος προστασίας -- IPX5
Καλώδιο προέκτασης 30 m mm2 2,5
Σύνδεση νερού
Θερμοκρασία προσαγωγής 
(μέγ.)

°C 60

Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.) l/min 12 13
Μανομετρικό ύψος από ανοιχτό 
δοχείο, 20 °C

m 0,5

Πίεση προσαγωγής (μέγ.) MPa 1
Επιδόσεις
Πίεση εργασίας νερού, με βασι-
κό ακροφύσιο (CX)

MPa 15 (15) 17 (17) 16,5 (16,5) 13 (13)

Μέγεθος του βασικού ακροφυ-
σίου

-- 032 027 030 038

Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας MPa 20 19
Παροχή, νερό l/min 8,3 8,1 8,0 9,8
Αναρρόφηση απορρυπαντικού l/h 0...25
Ισχύς οπισθοδρόμησης πιστο-
λέτου χειρός (μέγ.)

N 23,8 25,4 26,6

Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-79
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχί-
ονα

m/s2 2,4 4,1

Αβεβαιότητα K m/s2 0,7 0,9
Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA (CX) dB (A) 72 (74) 72 (75) 75 72 (75)
Αβεβαιότητα KpA dB (A) 3
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA + 
Αβεβαιότητα KWA (CX)

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

Διαστάσεις και βάρη
Μήκος mm 380
Πλάτος (CX) mm 360 (370)
Ύψος mm 930
Τυπικό βάρος λειτουργίας (CX) kg 25,2 (27,5)
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