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Safet  i str ctio s
5HDG�WKHVH�RULJLQDO�RS�
HUDWLQJ�LQVWUXFWLRQV�EH�

IRUH�XVLQJ�WKH�GHYLFH�IRU�WKH�ILUVW�
WLPH��$FW�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�
WKHP��.HHS�WKH�RULJLQDO�RSHUDW�
LQJ�LQVWUXFWLRQV�IRU�IXWXUH�UHIHU�
HQFH�RU�IRU�IXWXUH�RZQHUV�
z<RX�DOVR�QHHG�WR�WDNH�LQWR�
FRQVLGHUDWLRQ�WKH�JHQHUDO�
VDIHW\�UHJXODWLRQV�DQG�DFFL�
GHQW�SUHYHQWLRQ�JXLGHOLQHV�RI�
WKH�OHJLVODWRU�LQ�DGGLWLRQ�WR�WKH�
QRWHV�LQ�WKH�RSHUDWLQJ�LQVWUXF�
WLRQV�

z:DUQLQJV�DQG�LQIRUPDWLRQ�QR�
WLFHV�DWWDFKHG�WR�WKH�GHYLFH�
SURYLGH�LPSRUWDQW�LQIRUPDWLRQ�
IRU�KD]DUG�IUHH�RSHUDWLRQ�

a ard levels
! A GE  
Indication of an imminent threat 
of danger that will lead to severe 
injuries or even death.
" A G 
Indication of a potentially dan-
gerous situation that may lead to 
severe injuries or even death.
" CA  
Indication of a potentially dan-
gerous situation that may lead to 
minor injuries.
A E
Indication of a potentially dan-
gerous situation that may lead to 
damage to property.

erso al protective 
e ipme t

" CA   zWear suitable 
protective clothing and safety 
goggles to protect yourself from 
water or dirt backsplash. zAero-
sols can be formed when using 
high-pressure cleaners. Inhaling 
aerosols can be harmful for your 
health. Depending on the appli-
cation, the use of fully shielded 
nozzles (e.g. surface cleaners) 
can significantly lower the emis-
sion of aqueous aerosols. De-
pending on the environment to 
be cleaned, wear a suitable res-
piratory protective mask of class 
FFP 2 or comparable to protect 
yourself from inhaling aerosols if 
the use of a fully shielded nozzle 
is not possible. 

Ge eral safet  war i s
! A GE   zRisk of asphyxia-
tion. Keep packaging film out of 
the reach of children. 
" A G  zOnly use the de-
vice for its proper use. Take into 
account the local conditions and 
beware of third parties, in par-
ticular children, when working 
with the device.  zPersons with 
reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or those with 
a lack of experience and knowl-
edge, are only allowed to use 
the appliance if they are super-
vised or have been instructed 
with respect to using the appli-
ance safely, and understand the 
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resultant dangers involved.  z

Children must not operate the 
device. zChildren must be su-
pervised to prevent them from 
playing with the appliance.
" CA   zSafety devices 
are provided for your own pro-
tection. Never modify or bypass 
safety devices.

isk of electric shock
! A GE   zOnly connect pro-
tection class I devices to properly 
earthed power sources. zOnly
connect the device to alternating
current. The voltage indicated on
the type plate must match the
voltage of the power source. z
Only operate the device via a
fault current protection switch
(maximum 30 mA). zNever
touch the mains plug and socket
with wet hands. zThe mains plug
and coupling of the extension ca-
ble must be water tight and may
not be placed in water. The cou-
pling may not be on the floor. Use
cable drums to ensure that the
sockets are at least 60 mm
above the floor. zAll live parts in
the work area must be protected
against water jets.
" A G  zOnly connect
the device to an electrical con-
nection which has been set up
by a qualified electrician as per
IEC 60364-1. zCheck the power
supply cable with mains plug for
damage before operation each

time. Do not put the device into 
operation with a damaged pow-
er supply cable. Have a dam-
aged power supply cable 
replaced immediately by the au-
thorised customer service / qual-
ified electrician.  zDo not 
damage the power supply and 
extension cable by running over 
it, crushing or yanking it or simi-
lar. Protect the power supply ca-
ble from heat, oil and sharp 
edges. zUnsuitable electrical 
extension cables are danger-
ous. Only use approved and ap-
propriately marked electrical 
extension cables with a suffi-
cient line cross section when 
outdoors: 1-10 m : 1.5 mm2, 
10-30 m : 2.5 mm2

" CA   zAlways fully un-
wind the extension cable from
the cable drum. zIn case of
longer breaks in operation and
after use, switch off the device at
the main switch / device switch
and pull the mains plug.

peratio
! A GE   zOperation in ex-
plosive atmospheres is prohibit-
ed.  zNever suction solvents,
liquids containing solvents or
undiluted acids. This includes
e.g. petrol, paint thinner or heat-
ing oil. The spray mist is highly
flammable, explosive and poi-
sonous.  zDamaged wheels /
tyre valves are extremely dan-
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gerous. Damaged wheels / tyre 
valves can be damaged by the 
high-pressure jet and explode. 
The first sign of this is discolour-
ation of the tyres. Keep a spray 
distance of at least 30 cm when 
cleaning the wheels / tyre 
valves.
" A G  zDo not use the 
device if people without the 
proper protective clothing are in 
its reach. zDo not aim the high-
pressure jet at yourself, e.g. to 
clean clothes or shoes.  zDo not 
direct the high-pressure jet at 
persons, animals, live electrical 
equipment or at the device itself. 

O Do not spray any objects
which contain harmful substanc-
es (e.g. asbestos).  zCheck the
device and the accessories,
such as the high-pressure hose,
high-pressure gun and safety
devices, to make sure they are
in proper safe and reliable con-
dition before each operation. Do
not use the device if it is dam-
aged. Replace damaged com-
ponents immediately. zOnly use
high-pressure hoses, control
panels and couplings specified
by the manufacturer. zRisk of
scalding. When disconnecting
the supply or high-pressure
hose, hot water can leak out of
the connections after operation.
" CA   zAccording to the
applicable regulations, the appli-
ance may never be used with

the drinking water network with-
out a system separator. Ensure 
that the connection to your 
house water system, with which 
the high-pressure cleaner is op-
erated, is equipped with a sys-
tem separator according to 
EN 12729 type BA. zWater that 
has flowed through a system 
separator is no longer classified 
as drinkable. zNever leave the 
device unsupervised while it is in 
operation.  zRecoil force from 
the water stream emerging at 
the high-pressure nozzle acts on 
the high-pressure gun. Keep 
proper footing and hold the high-
pressure gun and spray lance 
firmly.  zAccidents or damage 
due to the device falling over. 
Before all actions with or on the 
device, you must make sure that 
it is stable.
A E  zDo not operate 
the device at temperatures be-
low 0 °C.

peratio  with deter e t
" A G  zIncorrect use of 
detergents can cause serious in-
juries or poisoning.
" CA   zKeep the deter-
gent out of the reach of children.
O Only use the detergents sup-
plied or specified by the manu-
facturer. The use of other
detergents or chemicals can im-
pair the safety of the device.
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Care a d service
" A G  zAlways pull out 
the mains plug before all care 
and maintenance work.
" CA   zHave repair work 
and work on electrical compo-
nents carried out by the author-
ised customer service only.
A E  zDo not use ace-
tone, undiluted acids or sol-
vents, as they corrode the 
materials used on the device.

ra sportatio
" CA   zRisk of accidents 
and injuries. Take into account 
the weight of the device for 
transportation and storage. See 
chapter Technical data in the op-
erating instructions.

Co te ts

E viro me tal protectio
7KH�SDFNLQJ�PDWHULDOV�FDQ�EH�UHF\FOHG��3OHDVH�
GLVSRVH�RI�SDFNDJLQJ�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�HQ�
YLURQPHQWDO�UHJXODWLRQV�
(OHFWULFDO�DQG�HOHFWURQLF�DSSOLDQFHV�FRQWDLQ�YDOX�
DEOH��UHF\FODEOH�PDWHULDOV�DQG�RIWHQ�FRPSRQHQWV�
VXFK�DV�EDWWHULHV��UHFKDUJHDEOH�EDWWHULHV�RU�RLO��
ZKLFK���LI�KDQGOHG�RU�GLVSRVHG�RI�LQFRUUHFWO\���FDQ�

SRVH�D�SRWHQWLDO�GDQJHU�WR�KXPDQ�KHDOWK�DQG�WKH�HQYL�
URQPHQW��+RZHYHU��WKHVH�FRPSRQHQWV�DUH�UHTXLUHG�IRU�
WKH�FRUUHFW�RSHUDWLRQ�RI�WKH�DSSOLDQFH��$SSOLDQFHV�
PDUNHG�E\�WKLV�V\PERO�DUH�QRW�DOORZHG�WR�EH�GLVSRVHG�
RI�WRJHWKHU�ZLWK�WKH�KRXVHKROG�UXEELVK�

&OHDQLQJ�ZRUN�SURGXFLQJ�LQ�RLO\�ZDVWH�ZDWHU��H�J��
ZDVKLQJ�HQJLQHV��ZDVKLQJ�XQGHUFDUULDJHV�HWF���

PD\�RQO\�EH�SHUIRUPHG�DW�ZDVKLQJ�VWDWLRQV�ZLWK�DQ�RLO�
VHSDUDWRU�

:RUNLQJ�ZLWK�GHWHUJHQWV�PD\�RQO\�EH�SHUIRUPHG�RQ�
ZDWHUWLJKW�VXUIDFHV�ZLWK�FRQQHFWLRQ�WR�WKH�ZDVWH�

ZDWHU�VHZDJH�V\VWHP��'R�QRW�DOORZ�GHWHUJHQW�WR�HQWHU�
ZDWHUZD\V�RU�WKH�VRLO�

([WUDFWLRQ�RI�ZDWHU�IURP�SXEOLF�ZDWHUZD\V�LV�QRW�
SHUPLWWHG�LQ�VRPH�FRXQWULHV�

otes o  the co te t materials EAC
&XUUHQW�LQIRUPDWLRQ�RQ�FRQWHQW�PDWHULDOV�FDQ�EH�IRXQG�
DW��www.kaercher.de/REACH

te ded se
8VH�WKH�KLJK�SUHVVXUH�FOHDQHU�LQ�SULYDWH�KRXVHKROGV�
RQO\�
7KH�KLJK�SUHVVXUH�FOHDQHU�LV�LQWHQGHG�IRU�FOHDQLQJ�PD�
FKLQHV��YHKLFOHV��EXLOGLQJV��WRROV��IDoDGHV��WHUUDFHV��
JDUGHQ�PDFKLQHV�HWF��XVLQJ�D�KLJK�SUHVVXUH�ZDWHU�MHW�

Accessories a d spare parts
2QO\�XVH�RULJLQDO�DFFHVVRULHV�DQG�RULJLQDO�VSDUH�SDUWV��
7KH\�HQVXUH�WKDW�WKH�DSSOLDQFH�ZLOO�UXQ�IDXOW�IUHH�DQG�
VDIHO\�
,QIRUPDWLRQ�RQ�DFFHVVRULHV�DQG�VSDUH�SDUWV�FDQ�EH�
IRXQG�DW�www.kaercher.com�

6DIHW\�LQVWUXFWLRQV������������������������������������������������ �
(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ ������������������������������������� �
,QWHQGHG�XVH �������������������������������������������������������� �
$FFHVVRULHV�DQG�VSDUH�SDUWV�������������������������������� �
6FRSH�RI�GHOLYHU\�������������������������������������������������� �
'HYLFH�GHVFULSWLRQ������������������������������������������������ �
6DIHW\�GHYLFHV������������������������������������������������������ �
6\PEROV�RQ�WKH�GHYLFH ����������������������������������������� �
,QVWDOODWLRQ ������������������������������������������������������������ �
,QLWLDO�VWDUWXS��������������������������������������������������������� �
2SHUDWLRQ ������������������������������������������������������������� �
7UDQVSRUW �������������������������������������������������������������� ��
&DUH�DQG�VHUYLFH �������������������������������������������������� ��
6WRUDJH����������������������������������������������������������������� ��
7URXEOHVKRRWLQJ�JXLGH������������������������������������������ ��
:DUUDQW\��������������������������������������������������������������� ��
7HFKQLFDO�GDWD ������������������������������������������������������ ��
(8�'HFODUDWLRQ�RI�&RQIRUPLW\������������������������������� ��
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Scope of deliver
7KH�VFRSH�RI�GHOLYHU\�IRU�WKH�DSSOLDQFH�LV�VKRZQ�RQ�WKH�
SDFNDJLQJ��&KHFN�WKH�FRQWHQWV�IRU�FRPSOHWHQHVV�ZKHQ�
XQSDFNLQJ��,I�DQ\�DFFHVVRULHV�DUH�PLVVLQJ�RU�LQ�WKH�
HYHQW�RI�DQ\�VKLSSLQJ�GDPDJH��SOHDVH�QRWLI\�\RXU�GHDO�
HU�

evice descriptio
or the ill stratio s  refer to the raphics pa e

ll stratio  A
� 6WRUDJH�IRU�VSUD\�ODQFH

� 6WRUDJH�IRU�KLJK�SUHVVXUH�JXQ

� 7UDQVSRUW�KDQGOH��WHOHVFRSLQJ

� &DUU\LQJ�KDQGOH

� 4XLFN�FRXSOLQJ�IRU�KLJK�SUHVVXUH�KRVH

� 6WRUDJH�IRU�KLJK�SUHVVXUH�KRVH�DQG�PDLQV�FRQQHF�
WLRQ�FDEOH

� 3RZHU�VZLWFK����2))� ���,�21�

� 0DLQV�FRQQHFWLRQ�FDEOH�ZLWK�PDLQV�SOXJ

� &DUU\LQJ�KDQGOH

�� 7\SH�SODWH

�� 7UDQVSRUW�ZKHHO

�� :DWHU�FRQQHFWLRQ�FRXSOLQJ

�� :DWHU�FRQQHFWLRQ�ZLWK�LQWHJUDWHG�VLHYH

�� 6XFWLRQ�KRVH�IRU�GHWHUJHQW��ZLWK�ILOWHU�

�� +LJK�SUHVVXUH�JXQ

�� +LJK�SUHVVXUH�JXQ�ORFN

�� %XWWRQ�IRU�VHSDUDWLQJ�WKH�KLJK�SUHVVXUH�KRVH�IURP�
WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ

�� +LJK�SUHVVXUH�KRVH

�� 9DULR�3RZHU�VSUD\�ODQFH�IRU�FRPPRQ�FOHDQLQJ�
WDVNV��7KH�ZRUNLQJ�SUHVVXUH�FDQ�EH�FRQWLQXRXVO\�LQ�
FUHDVHG�IURP��62)7��WR��+$5'���7R�DGMXVW�WKH�
ZRUNLQJ�SUHVVXUH��UHOHDVH�WKH�WULJJHU�JXQ�OHYHU�DQG�
WXUQ�WKH�VSUD\�ODQFH�WR�WKH�GHVLUHG�SRVLWLRQ��'HWHU�
JHQW�FDQ�EH�DGGHG�WR�WKH�ZDWHU�MHW�ZKHQ�WKH�VSUD\�
ODQFH�LV�WXUQHG�DOO�WKH�ZD\�LQ�WKH�62)7�GLUHFWLRQ�

�� 6SUD\�ODQFH�ZLWK�GLUW�JULQGHU�IRU�VWXEERUQ�VRLOLQJ

�� *DUGHQ�KRVH�ZLWK�FRPPRQO\�DYDLODEOH�FRXSOLQJ
± )DEULF�UHLQIRUFHG
± 'LDPHWHU�RI�DW�OHDVW���� LQFK���� PP�
± /HQJWK�DW�OHDVW���� P

� DGGLWLRQDOO\ UHTXLUHG

Safet  devices
" CA
Missing or modified safety devices
Safety devices are provided for your own protection.
Never modify or bypass safety devices.

ower switch
7KH�SRZHU�VZLWFK�SUHYHQWV�XQLQWHQWLRQDO�RSHUDWLRQ�RI�
WKH�GHYLFH�

i h press re  lock
7KH�ORFN�ORFNV�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�DQG�
SUHYHQWV�WKH�GHYLFH�IURP�VWDUWLQJ�XQLQWHQWLRQDOO\�

A to stop f ctio
,I�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�LV�UHOHDVHG��WKH�
SUHVVXUH�VZLWFK�WXUQV�RII�WKH�SXPS�DQG�WKH�KLJK�SUHV�
VXUH�MHW�VWRSV��7KH�SXPS�VZLWFKHV�RQ�DJDLQ�ZKHQ�WKH�OH�
YHU�LV�SUHVVHG��

otor circ it reaker
7KH�PRWRU�FLUFXLW�EUHDNHU�VKXWV�RII�WKH�GHYLFH�LI�SRZHU�
FRQVXPSWLRQ�LW�WRR�KLJK�

S m ols o  the device

stallatio
or the fi res  refer to the raphics pa e.

)LW�WKH�VXSSOLHG�ORRVH�SDUWV�RQWR�WKH�GHYLFH�EHIRUH�VWDUW�
LQJ�XS�WKH�GHYLFH�

stall the tra sport ha dle
�� $WWDFK�WKH�WUDQVSRUW�KDQGOH�

ll stratio  
stalli  the water co ectio  co pli

�� 6FUHZ�WKH�ZDWHU�FRQQHFWLRQ�FRXSOLQJ�RQWR�WKH�ZDWHU�
FRQQHFWLRQ�RQ�WKH�GHYLFH�
ll stratio  C

itial start p
�� 3ODFH�WKH�GHYLFH�RQ�D�IODW�DQG�OHYHO�VXUIDFH�
�� ,QVHUW�WKH�KLJK�SUHVVXUH�KRVH�LQWR�WKH�TXLFN�FRXSOLQJ�

XQWLO�LW�DXGLEO\�ODWFKHV�LQWR�SODFH�
ll stratio  

�� ,QVHUW�WKH�KLJK�SUHVVXUH�KRVH�LQWR�WKH�KLJK�SUHVVXUH�
JXQ�XQWLO�LW�DXGLEO\�ODWFKHV�LQWR�SODFH�
Note 
Take care to ensure the correct alignment of the nip-
ple.
ll stratio  E

�� &KHFN�IRU�D�VHFXUH�FRQQHFWLRQ�E\�SXOOLQJ�RQ�WKH�
KLJK�SUHVVXUH�KRVH�

�� 3OXJ�WKH�PDLQV�SOXJ�LQWR�D�PDLQV�VRFNHW�
ater s ppl

)RU�WKH�FRQQHFWLRQ�YDOXHV��VHH�WKH�W\SH�SODWH�RU�FKDSWHU��
7HFKQLFDO�GDWD�
2EVHUYH�WKH�ZDWHU�GLVWULEXWLRQ�FRPSDQ\�UHJXODWLRQV�
A E
Damage through contaminated water
Contamination in the water can damage the pump and 
the accessories.

'R�QRW�DLP�WKH�KLJK�SUHVVXUH�MHW�PD\�DW�
SHUVRQV��DQLPDOV��OLYH�HOHFWULFDO�HTXLSPHQW�
RU�WKH�GHYLFH�LWVHOI�
3URWHFW�WKH�GHYLFH�DJDLQVW�IURVW�
7KH�GHYLFH�PD\�QRW�EH�GLUHFWO\�FRQQHFWHG�
WR�WKH�SXEOLF�GULQNLQJ�ZDWHU�QHWZRUN
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KÄRCHER recommends using the KÄRCHER water fil-
ter for protection(special accessory, order number 
4.730-059).

Co ectio  to the water li e
A E
Damage to the pump
A metal hose coupling with Aquastop on the garden 
hose can cause damage to the pump.
Use a plastic hose coupling or a KÄRCHER brass hose 
coupling.
�� 3OXJ�WKH�JDUGHQ�KRVH�RQWR�WKH�ZDWHU�FRQQHFWLRQ�

FRXSOLQJ�
ll stratio  

�� &RQQHFW�WKH�JDUGHQ�KRVH�WR�WKH�ZDWHU�OLQH�
�� 2SHQ�WKH�ZDWHU�WDS�IXOO\�

S cki  water from ope  co tai ers
:KHQ�XVHG�ZLWK�WKH�.b5&+(5�VXFWLRQ�KRVH�ZLWK�FKHFN�
YDOYH��VSHFLDO�DFFHVVRU\��RUGHU�QXPEHU������������WKLV�
KLJK�SUHVVXUH�FOHDQHU�LV�VXLWDEOH�IRU�VXFNLQJ�XS�VXUIDFH�
ZDWHU��H�J��IURP�UDLQ�EDUUHOV�RU�SRQGV��IRU�WKH�PD[LPXP�
VXFWLRQ�KHLJKW�VHH�FKDSWHU��7HFKQLFDO�GDWD���
7KH�ZDWHU�FRQQHFWLRQ�FRXSOLQJ�LV�QRW�UHTXLUHG�IRU�VXF�
WLRQ�RSHUDWLRQ�
�� )LOO�WKH�VXFWLRQ�KRVH�ZLWK�ZDWHU�
�� 6FUHZ�WKH�VXFWLRQ�KRVH�RQWR�WKH�GHYLFH�ZDWHU�FRQ�

QHFWLRQ�DQG�KDQJ�LW�LQ�D�ZDWHU�VRXUFH��H�J��ZDWHU�
EXWW��

e t the device
�� 6ZLWFK�WKH�GHYLFH�RQ��,�21��
�� 8QORFN�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�
�� 3UHVV�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�

7KH�GHYLFH�VZLWFKHV�RQ�
�� $OORZ�WKH�GHYLFH�IRU�UXQ�D�PD[LPXP�RI�� PLQXWHV�XQ�

WLO�WKH�ZDWHU�HVFDSLQJ�IURP�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�LV�
IUHH�RI�DLU�EXEEOHV�

�� 5HOHDVH�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�
�� /RFN�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�

peratio
A E
Pump running dry
Damage to the device
If pressure does not build up in the device after 2 min-
utes then switch the device off and proceed according 
to the instructions in chapter  Troubleshooting guide.

i h press re operatio
A E
Damage to painted or sensitive surfaces
Surfaces can be damaged when the jet is too close to 
the surface or an unsuitable spray lance is used.
Maintain a minimum spray distance of 30 cm when 
cleaning painted surfaces.
Do not clean car tyres, paint or sensitive surfaces such 
as wood with the dirt grinder.
�� ,QVHUW�D�VSUD\�ODQFH�LQWR�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�DQG�

ORFN�LW�E\�WXUQLQJ�LW�����
ll stratio  G

�� 6ZLWFK�WKH�GHYLFH�RQ���,�21���
�� 8QORFN�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�
�� 3UHVV�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�

7KH�GHYLFH�VZLWFKHV�RQ�

peratio  with deter e t
! A GE
Failure to adhere to the safety data sheet
Incorrect handling of the detergent can seriously dam-
age your health
Observe the safety data sheet of the detergent manu-
facturer, in particular the instructions on personal pro-
tective equipment.
Note 
Detergent can only be mixed into the jet at low pressure.
�� 3XOO�WKH�GHVLUHG�OHQJWK�RI�WKH�GHWHUJHQW�VXFWLRQ�KRVH�

RXW�RI�WKH�FDVLQJ�
ll stratio  

�� +DQJ�WKH�GHWHUJHQW�VXFWLRQ�KRVH�LQ�D�FRQWDLQHU�ZLWK�
GHWHUJHQW�VROXWLRQ�

�� 8VH�WKH�9DULR�3RZHU�VSUD\�ODQFH�
�� 7XUQ�WKH�VSUD\�ODQFH�DOO�WKH�ZD\�LQ�WKH��62)7��GLUHF�

WLRQ�
7KH�GHWHUJHQW�VROXWLRQ�LV�PL[HG�ZLWK�WKH�ZDWHU�MHW�
GXULQJ�RSHUDWLRQ�

ecomme ded clea i  method
�� 6SUD\�WKH�GHWHUJHQW�VSDULQJO\�RQ�WKH�GU\�VXUIDFH�DQG�

OHW�LW�ZRUN�IRU�D�ZKLOH��GR�QRW�OHW�LW�GU\��
�� 5LQVH�RII�WKH�ORRVHQHG�GLUW�ZLWK�WKH�KLJK�SUHVVXUH�

MHW�
After operatio  with deter e t

�� )OXVK�WKH�GHYLFH�ZLWK�FOHDU�ZDWHU�IRU�DSSUR[�����VHF�
RQGV�

terr pti  operatio
�� 5HOHDVH�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�

7KH�GHYLFH�VZLWFKHV�RII�ZKHQ�WKH�OHYHU�LV�UHOHDVHG��
7KH�KLJK�SUHVVXUH�LQ�WKH�V\VWHP�LV�UHWDLQHG�

�� /RFN�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�
�� ,QVHUW�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�LQWR�WKH�KLJK�SUHVVXUH�

JXQ�VWRUDJH�FRPSDUWPHQW�
�� 3ODFH�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�ZLWK�WKH�VSUD\�ODQFH�LQ

WKH�SDUNLQJ�SRVLWLRQ�
�� 6ZLWFK�WKH�GHYLFH�RII����2))��GXULQJ�ZRUN�EUHDNV�

ORQJHU�WKDQ���PLQXWHV�
i ishi  operatio

" CA
Pressure in the system
Injuries from high-pressure water escaping uncontrolla-
bly
Only disconnect the high-pressure hose from the high-
pressure gun or the device when the system is fully de-
pressurised.
�� 5HOHDVH�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�
�� &ORVH�WKH�ZDWHU�WDS�
�� 3UHVV�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�IRU����VHF�

RQGV�
7KH�SUHVVXUH�UHPDLQLQJ�LQ�WKH�V\VWHP�LV�GLVFKDUJHG�

�� 5HOHDVH�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�
�� /RFN�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�
�� 'LVFRQQHFW�WKH�GHYLFH�IURP�WKH�ZDWHU�VXSSO\�
�� 6ZLWFK�RII�WKH�GHYLFH����2))��
�� 3XOO�WKH�PDLQV�SOXJ�RXW�RI�WKH�VRFNHW�
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ra sport
" CA
Failure to observe the weight
Risk of injury and damage
Be aware of the weight of the device during transporta-
tion.

Carr i  the device
�� /LIW�DQG�FDUU\�WKH�GHYLFH�E\�WKH�FDUU\LQJ�KDQGOHV�

lli  the device
�� 3XOO�WKH�WUDQVSRUW�KDQGOH�RXW�XQWLO�LW�DXGLEO\�ODWFKHV�

LQWR�SODFH�
�� 3XOO�WKH�GHYLFH�YLD�WKH�WUDQVSRUW�KDQGOH�

ra sporti  the device i  a vehicle
�� 6HFXUH�WKH�GHYLFH�DJDLQVW�VOLSSLQJ�DQG�WLSSLQJ�RYHU�

Care a d service
! A GE
Danger of electric shock
Injuries due to touching live parts
Switch off the device.
Remove the mains plug.
7KH�GHYLFH�LV�PDLQWHQDQFH�IUHH��L�H��\RX�GR�QRW�QHHG�WR�
SHUIRUP�DQ\�PDLQWHQDQFH�ZRUN�

Clea  the sieve i  the water co ectio
A E
Damaged sieve in the water connection
Damage to the device through contaminated water
Check the sieve for damage before inserting it in the wa-
ter connection.
,I�QHFHVVDU\��FOHDQ�WKH�VLHYH�LQ�WKH�ZDWHU�FRQQHFWLRQ�
�� 5HPRYH�WKH�ZDWHU�FRQQHFWLRQ�FRXSOLQJ�
�� 3XOO�WKH�VLHYH�RXW�XVLQJ�IODW�SOLHUV�

ll stratio  
�� &OHDQ�WKH�VLHYH�XQGHU�UXQQLQJ�ZDWHU�
�� ,QVHUW�WKH�VLHYH�LQWR�WKH�ZDWHU�FRQQHFWLRQ�

Clea  the deter e t filter
&OHDQ�WKH�GHWHUJHQW�ILOWHU�EHIRUH�ORQJHU�SHULRGV�RI�VWRU�
DJH�
�� 3XOO�WKH�ILOWHU�RII�WKH�GHWHUJHQW�VXFWLRQ�KRVH�

ll stratio  
�� &OHDQ�WKH�ILOWHU�XQGHU�UXQQLQJ�ZDWHU�

Stora e
" CA
Failure to observe the weight
Risk of injury and damage
Be aware of the weight of the device during storage.

Stori  the device
�� 3ODFH�WKH�GHYLFH�RQ�D�OHYHO�VXUIDFH�
�� 'LVFRQQHFW�WKH�VSUD\�ODQFH�IURP�WKH�KLJK�SUHVVXUH�

JXQ��
�� 3UHVV�WKH�VHSDUDWLRQ�EXWWRQ�RQ�WKH�KLJK�SUHVVXUH�

JXQ�DQG�GLVFRQQHFW�WKH�KLJK�SUHVVXUH�KRVH�IURP�WKH�
KLJK�SUHVVXUH�JXQ��

�� 3UHVV�WKH�FDVLQJ�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�KRVH�TXLFN�
FRXSOLQJ�LQ�WKH�GLUHFWLRQ�RI�WKH�DUURZ�DQG�SXOO�RXW�WKH�
KLJK�SUHVVXUH�KRVH�

�� 6WRUH�WKH�PDLQV�FRQQHFWLRQ�FDEOH�DQG�DFFHVVRULHV�
RQ�WKH�GHYLFH�

�� 6WRUH�WKH�KLJK�SUHVVXUH�KRVH�RQ�WKH�GHYLFH�
2EVHUYH�WKH�DGGLWLRQDO�LQVWUXFWLRQV�EHIRUH�VWRULQJ�WKH�
GHYLFH�IRU�D�ORQJHU�SHULRG�RI�WLPH��VHH�FKDSWHU��&DUH�DQG�
VHUYLFH�

rost protectio
A E
Danger of frost
Incompletely emptied devices can be destroyed by frost.
Completely empty the device and accessories.
Protect the device from frost.
7KH�IROORZLQJ�UHTXLUHPHQWV�PXVW�EH�VDWLVILHG�
z 7KH�GHYLFH�LV�GLVFRQQHFWHG�IURP�WKH�ZDWHU�VXSSO\�
z 7KH�KLJK�SUHVVXUH�KRVH�LV�UHPRYHG�
�� 6ZLWFK�WKH�GHYLFH�RQ��,�21��
�� :DLW�IRU�D�PD[LPXP�RI���PLQXWH�XQWLO�QR�PRUH�ZDWHU�

HVFDSHV�IURP�WKH�KLJK�SUHVVXUH�FRQQHFWLRQ�
�� 6ZLWFK�RII�WKH�GHYLFH�
�� 6WRUH�WKH�GHYLFH�LQ�D�IURVW�SURWHFWHG�URRP��WRJHWKHU�

ZLWK�DOO�DFFHVVRULHV�

ro leshooti  ide
0DOIXQFWLRQV�RIWHQ�KDYH�VLPSOH�FDXVHV�WKDW�\RX�FDQ�
UHPHG\�\RXUVHOI�XVLQJ�WKH�IROORZLQJ�RYHUYLHZ��:KHQ�LQ�
GRXEW��RU�LQ�WKH�FDVH�RI�PDOIXQFWLRQV�QRW�PHQWLRQHG�
KHUH��SOHDVH�FRQWDFW�\RXU�DXWKRULVHG�&XVWRPHU�6HUYLFH�
! A GE
Danger of electric shock
Injuries due to touching live parts
Switch off the device.
Remove the mains plug.

evice ot r i
�� 3UHVV�WKH�OHYHU�RI�WKH�KLJK�SUHVVXUH�JXQ�

7KH�GHYLFH�VZLWFKHV�RQ�
�� &KHFN�WKDW�WKH�YROWDJH�VSHFLILHG�RQ�WKH�W\SH�SODWH�

FRUUHVSRQGV�WR�WKH�YROWDJH�RI�WKH�SRZHU�VRXUFH�
�� &KHFN�WKH�PDLQV�FRQQHFWLRQ�FDEOH�IRU�GDPDJH�
�� ,I�WKH�PRWRU�LV�RYHUORDGHG�DQG�WKH�PRWRU�FLUFXLW�

EUHDNHU�KDV�WULJJHUHG�
D 6ZLWFK�RII�WKH�GHYLFH����2))��
E $OORZ�WKH�GHYLFH�WR�FRRO�GRZQ�IRU���KRXU�
F 6ZLWFK�WKH�GHYLFH�RQ��,�21��DQG�UHVXPH�RSHUDWLRQ��
+DYH�WKH�GHYLFH�FKHFNHG�E\�&XVWRPHU�6HUYLFH�LI�
WKLV�IDXOW�RFFXUV�UHSHDWHGO\��

he device does ot start p  the motor es
9ROWDJH�GURS�GXH�WR�D�ZHDN�PDLQV�JULG�RU�ZKHQ�XVLQJ�DQ�
H[WHQVLRQ�FDEOH
�� :KHQ�VZLWFKLQJ�RQ��ILUVW�SUHVV�WKH�OHYHU�RQ�WKH�KLJK�

SUHVVXUH�JXQ�DQG�WKHQ�VZLWFK�RQ�WKH�GHYLFH��,�21��
evice does ot reach re ired press re

7KH�ZDWHU�VXSSO\�LV�WRR�ORZ
�� 2SHQ�WKH�ZDWHU�WDS�IXOO\�
�� &KHFN�WKH�ZDWHU�VXSSO\�IRU�DQ�DGHTXDWH�IORZ�UDWH�
7KH�VLHYH�LQ�WKH�ZDWHU�FRQQHFWLRQ�LV�GLUW\�
�� 3XOO�WKH�VLHYH�LQ�WKH�ZDWHU�FRQQHFWLRQ�RXW�XVLQJ�IODW�

SOLHUV�
�� &OHDQ�WKH�VLHYH�XQGHU�UXQQLQJ�ZDWHU�
$LU�LV�LQ�WKH�GHYLFH�
�� 9HQW�WKH�GHYLFH�

D 6ZLWFK�RQ�WKH�GHYLFH�ZLWKRXW�D�FRQQHFWHG�KLJK�
SUHVVXUH�KRVH�IRU�D�PD[LPXP�RI���PLQXWHV�XQWLO�
WKH�ZDWHU�HVFDSLQJ�IURP�WKH�KLJK�SUHVVXUH�FRQ�
QHFWLRQ�LV�IUHH�RI�DLU�EXEEOHV�

E 6ZLWFK�RII�WKH�GHYLFH�
F &RQQHFW�WKH�KLJK�SUHVVXUH�KRVH�
G 2EVHUYH�WKH�PD[LPXP�VXFWLRQ�KHLJKW�GXULQJ�VXF�

WLRQ�RSHUDWLRQ��VHH�FKDSWHU��7HFKQLFDO�GDWD��
Stro  press re fl ct atio s
�� &OHDQ�WKH�KLJK�SUHVVXUH�QR]]OH�

D 8VH�D�QHHGOH�WR�UHPRYH�GLUW�IURP�WKH�QR]]OH�GULOO�
E 5LQVH�WKH�KLJK�SUHVVXUH�QR]]OH�IURP�WKH�IURQW�

ZLWK�ZDWHU�
�� &KHFN�WKH�ZDWHU�VXSSO\�YROXPH�
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evice leaki
�� 7KH�GHYLFH�OHDNV�D�VPDOO�DPRXQW�IRU�WHFKQLFDO�UHD�

VRQV��,I�WKH�OHDN�LV�VHYHUH��UHTXHVW�DXWKRULVHG�&XV�
WRPHU�6HUYLFH��

eter e t is ot s cked i
�� 8VH�WKH�9DULR�3RZHU�VSUD\�ODQFH�DQG�WXUQ�LW�DOO�WKH�

ZD\�LQ�WKH��62)7��GLUHFWLRQ�
�� &OHDQ�WKH�ILOWHU�RQ�WKH�GHWHUJHQW�VXFWLRQ�KRVH�
�� &KHFN�WKH�GHWHUJHQW�VXFWLRQ�KRVH�IRU�NLQNV��

arra t
7KH�ZDUUDQW\�FRQGLWLRQV�LVVXHG�E\�RXU�UHOHYDQW�VDOHV�
FRPSDQ\�DSSO\�LQ�DOO�FRXQWULHV��:H�VKDOO�UHPHG\�SRVVL�
EOH�PDOIXQFWLRQV�RQ�\RXU�DSSOLDQFH�ZLWKLQ�WKH�ZDUUDQW\�
SHULRG�IUHH�RI�FRVW��SURYLGHG�WKDW�D�PDWHULDO�RU�PDQXIDF�
WXULQJ�GHIHFW�LV�WKH�FDXVH��,Q�D�ZDUUDQW\�FDVH��SOHDVH�
FRQWDFW�\RXU�GHDOHU��ZLWK�WKH�SXUFKDVH�UHFHLSW��RU�WKH�
QH[W�DXWKRULVHG�FXVWRPHU�VHUYLFH�VLWH�
�6HH�RYHUOHDI�IRU�WKH�DGGUHVV�

ech ical data

6XEMHFW�WR�WHFKQLFDO�PRGLILFDWLRQV�

E  eclaratio  of Co formit
:H�KHUHE\�GHFODUH�WKDW�WKH�PDFKLQH�GHVFULEHG�EHORZ�
FRPSOLHV�ZLWK�WKH�UHOHYDQW�EDVLF�VDIHW\�DQG�KHDOWK�UH�
TXLUHPHQWV�LQ�WKH�(8�'LUHFWLYHV��ERWK�LQ�LWV�EDVLF�GHVLJQ�
DQG�FRQVWUXFWLRQ�DV�ZHOO�DV�LQ�WKH�YHUVLRQ�SODFHG�LQ�FLU�
FXODWLRQ�E\�XV��7KLV�GHFODUDWLRQ�LV�LQYDOLGDWHG�E\�DQ\�
FKDQJHV�PDGH�WR�WKH�PDFKLQH�WKDW�DUH�QRW�DSSURYHG�E\�
XV�
3URGXFW��+LJK�SUHVVXUH�FOHDQHU
7\SH��������[[[
C rre tl  applica le E  irectives
��������(&
��������(8
��������(&������������(&�
��������(8

armo ised sta dards sed
(1������
(1��������������
(1��������������
(1��������
(1�����������
(1����������������
(1����������������
(1������������
Co formit  eval atio  proced re sed
��������(&��$SSHQGL[�9
So d power level d A
0HDVXUHG����
*XDUDQWHHG����
7KH�VLJQDWRULHV�DFW�RQ�EHKDOI�RI�DQG�ZLWK�WKH�DXWKRULW\�RI�
WKH�FRPSDQ\�PDQDJHPHQW�

'RFXPHQWDWLRQ�VXSHUYLVRU��6��5HLVHU
$OIUHG�.lUFKHU�6(�	�&R��.*
$OIUHG�.lUFKHU�6WU���������
������:LQQHQGHQ��*HUPDQ\�
3K����������������
)D[������������������
:LQQHQGHQ������������

Electrical co ectio
9ROWDJH� 9 �������
3KDVH a �
)UHTXHQF\ +] ��
&RQQHFWLRQ�RXWSXW N: ���
'HJUHH�RI�SURWHFWLRQ ,3;�
3URWHFWLRQ�FODVV ,
3RZHU�SURWHFWLRQ��VORZ�EORZLQJ� $ ��

ater co ectio
)HHG�SUHVVXUH��PD[�� 03D ���
,QSXW�WHPSHUDWXUH��PD[�� �& ��
,QSXW�DPRXQW��PLQ�� O�PLQ �
6XFWLRQ�KHLJKW��PD[�� P ���

evice performa ce data
2SHUDWLQJ�SUHVVXUH 03D ��
0D[��SHUPLVVLEOH�SUHVVXUH 03D ��
:DWHU�IORZ�UDWH O�PLQ ���
0D[LPXP�IORZ�UDWH O�PLQ ���
'HWHUJHQW�IORZ�UDWH O�PLQ ���
+LJK�SUHVVXUH�JXQ�UHFRLO�IRUFH 1 ��

ime sio s a d wei hts
7\SLFDO�RSHUDWLQJ�ZHLJKW NJ ����
/HQJWK PP ���
:LGWK PP ���
+HLJKW PP ���

etermi ed val es i  acc. with E  
+DQG�DUP�YLEUDWLRQ�YDOXH P�V� �����
.�XQFHUWDLQW\ P�V� ���
6RXQG�OHYHO�/S$ G%�$� ��
.�XQFHUWDLQW\S$ G%�$� �
6RXQG�SRZHU�OHYHO�/:$ ��.�XQFHU�
WDLQW\:$�

G%�$� ��

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
H. Jenner S. Reiser





العربية

البيانات الفنية

المواصفات الفنية خاضعة للتعديل.

توصيل الطاقة
����V230الفلطية 

1~الطور
Hz50التردد

kW1,8قدرة التوصيل
IPX5نوع الحماية
Iفئة الحماية

A10مصهر الشبكة (محمول)
وصلة المياه

MPa1,2ضغط التدفق (األقصى)
C40°درجة حرارة التدفق (القصوى)

l/min9كمية التدفق (الدنيا)
m0,5مستوى الشفط (األقصى)

أداء الجهاز
MPa11ضغط التشغيل

MPa13الضغط األقصى المسموح به
l/min6,3كمية اإلمداد، المياه

l/min7,0كمية اإلمداد القصوى
l/min0,3كمية اإلمداد، مواد التنظيف

N16قوة ارتجاع مسدس الضغط العالي
األبعاد الوزن

�,�kg1وزن التشغيل النمطي
mm348الطول

mm308العرض
mm520االرتفاع

EN 60335-2-79القيم المسجلة وفقًا للمواصفة 
m/s2 >2,5القيمة االهتزازية لليد والذراع

Km/s20,6قيمة الشك 
LpAdB(A)74مستوى انبعاث الصوت 

KpAdB(A)3قيمة الشك 
+ قيمة LWAمستوى قدرة الصوت 

KWAالشك
dB(A)89



العربية

حمل الجهاز
رفع وحمل الجهاز من مقابض الحمل..1

سحب الجهاز
سحب مقبض النقل حتى يثبت بصوت مسموع..1
سحب الجهاز من مقبض النقل..2

نقل الجهاز في السيارة
تأمين الجهاز ضد االنزالق، واالنقالب..1

العناية والصيانة
خطر !

خطر اإلصابة بصدمة كهربائية
اإلصابة بسبب مالمسة أجزاء موصلة للكهرباء

قم بإغالق الجهاز.
اسحب قابس الشبكة.

الجهاز ليس به أي عيوب، هذا يعني أنه من غير الضروري أن تقوم 
بأي أعمال صيانة منتظمة.

نظّف المصفاة في وصلة المياه
تنبيه

مصفاة متضررة في وصلة المياه
تضرر الجهاز بسبب تلوث المياه

قم بفحص المصفاة قبل تركيبها في وصلة المياه من حيث وجود 
أضرار بها.

عند الحاجة قم بتنظيف المصفاة في وصلة المياه.
نزع الوصلة الخاصة بتوصيل المياه..1
سحب المصفاة باستخدام زردية..2

I صورة إيضاحية 
تنظيف المصفاة تحت المياه الجارية..3
تركيب المصفاة في وصلة المياه..4

تنظيف فلتر مواد التنظيف
قم بتنظيف فلتر مواد التنظيف قبل تخزينه لفترة طويلة.

سحب الفلتر من خرطوم شفط مواد التنظيف..1
J صورة إيضاحية 

تنظيف الفلتر تحت المياه الجارية..2

التخزين
تنويه"

عدم مراعاة الوزن
خطر اإلصابة وخطر التعرض ألضرار

احرص عند التخزين على مراعاة وزن الجهاز.
حفظ الجهاز

وضع الجهاز على أرضية مستوية..1
فصل أنبوب النفث عن مسدس الضغط العالي. .2
ضغط زر الفصل في مسدس الضغط العالي، وافصل خرطوم .3

الضغط العالي من مسدس الضغط العالي. 
قم بضغط قارنة التوصيل السريع لخرطوم الضغط العالي في .4

اتجاه السهم، وقم بنزع خرطوم الضغط العالي.
قم بحفظ وصلة الكهرباء والملحقات في الجهاز..5
قم بتخزين خرطوم الضغط العالي على الجهاز..6

قبل فترات التخزين الطويلة، يرجى مراعاة اإلرشاداة اإلضافية، أنظر 
.العناية والصيانة فصل 

الحماية من التجمد
تنبيه

خطر التجمد
يمكن أن تتلف األجهزة التي لم يتم تفريغها بشكل كامل تحت تأثير 

التجمد.
عليك تفريغ الجهاز والملحقات بشكل كامل.

عليك حماية الجهاز من التجمد.
يجب القيام بما يلي:

z.فصل الجهاز عن مصدر اإلمداد بالمياه
z.غصل خرطوم الضغط العالي
".I/ONتشغيل الجهاز ".1
انتظر لمدة دقيقة على األقل لكيال تخرج أي مياه من وصلة .2

الضغط العالي.
أطفئ الجهاز..3
حفظ الجهاز بملحقاته الكاملة في غرفة مؤمنة ضد التجمد..4

المساعدة في حالة حدوث خلل
في الغالب تكون لالختالالت أسباب بسيطة يمكنك التغلب عليها 

ببساطة باالستعانة بالعرض العام التالي. في حاالت الشك أو عند 
حدوث اختالالت غير مذكورة هنا فيرجى التوجه إلى خدمة العمالء 

المعتمدة.
خطر !

خطر اإلصابة بصدمة كهربائية
اإلصابة بسبب مالمسة أجزاء موصلة للكهرباء

قم بإغالق الجهاز.
اسحب قابس الشبكة.

الجهاز ال يعمل
ضغط رافعة مسدس الضغط العالي..1

الجهاز يعمل.
التأكد من توافق بيانات الجهد الموجودة على لوحة الطراز مع .2

جهد مصدر التيار.
افحص وصلة الكهرباء من حيث وجود أضرار..3
في حالة فرط التحميل على المحرك، وتحرير مفتاح حماية .4

المحرك:
a“ 0أطفئ الجهاز/OFF.”
b.اترك الجهاز لمدة ساعة واحدة ليبرد
c“ تشغيل الجهازI/ON .والبدء في استعماله ”

في حالة تكرار الخطأ ألكثر من مرة، افحص الجهاز من قبل 
خدمة العمالء. 

الجهاز ال يعمل، المُحرك يُصدر طنين
تذبذب الجهد بسبب ضعف التيار الكهربائي أو في حالة استخدام 

وصلة لتمديد الكابالت.
عند التشغيل، قم أوالً بضغط الرافعة الخاصة بمسدس الضغط .1

”.I/ONالعالي، ثم قم بتشغيل الجهاز “
الجهاز ال يعمل بالضغط

اإلمداد بالمياه منخفض للغاية
فتح صنبور المياه بالكامل..1
قم بفحص اإلمداد بالمياه من حيث وجود كمية اإلمداد الكافية..2

المصفاة في وصلة المياه متسخة.
سحب المصفاة في وصلة المياه باستخدام زردية..1
تنظيف المصفاة تحت المياه الجارية..2

يوجد هواء في الجهاز.
تصريف الهواء من الجهاز:.1

a تشغيل الجهاز دون توصيل خرطوم الضغط العالي لمدة
دقيقتين بحد أقصى، وانتظر حتى تخرج المياه من وصلة 

الضغط العالي دون فقاعات.
b.أطفئ الجهاز
c.توصيل خرطوم الضغط العالي
d في حالة تشغيل الشفط، قم بمراعاة الحد األقصى الرتفاع

).البيانات الفنية الشفط (انظر فصل 
تقلبات شديدة في الضغط

تنظيف فوهة الضغط العالي:.1
a.قم بإزالة االتساخات من ثقوب الفوهة باستخدام إبرة
b.شطف فوهة الضغط العالي بالمياه من األمام

فحص كمية اإلمداد بالمياه..2
الجهاز يُسرب

وجود تسريب طفيف في الجهاز هو أمر ضروري فنيًا. في حالة .1
وجود تسريب كثيف يجب التواصل مع خدمة العمالء المعتمدة. 

ال يتم شفط مواد التنظيف
” SOFT وأدره إلى اتجاه “Vario Powerاستخدم أنبوب النفث .1

حتى سماع صوت التثبيت.
تنظيف الفلتر في خرطوم شفط مواد التنظيف..2
افخص خرطوم الشفط الخاص بمواد التنظيف في حيث وجود .3

ثنيات. 

الضمان
يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق 

المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصالح األخطاء التي قد تطرأ على 
جهازك خالل فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه 

األعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية 
التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسيمة 

الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عمالء معتمد.
(العنوان على الصفحة الخلفية)



العربية

بدء التشغيل
وضع الجهاز على أرضية مستوية..1

إدخال خرطوم الضغط العالي في التوصيل السريع حتى.2
تثبت بشكل مسموع.

D صورة إيضاحية 
إدخال خرطوم الضغط العالي في مسدس الضغط العالي.3

حتى يثبت بشكل مسموع.
إرشاد
مُراعاة االتجاه السليم للوصلة.

E صورة إيضاحية 
التوصيل اآلمن للسحب من خرطوم الضغط العالي..4

إدخال قابس الشبكة في المقبس..5
اإلمداد بالمياه

.البيانات الفنية لمعرفة قيم التوصيل انظر لوحة الصنع أو فصل 
مُراعاة تعليمات مؤسسة التزويد بالمياه.

تنبيه
األضرار بسبب المياه الملوثة

االتساخات في المياه قد تؤدي إلى تضرر المضخة والملحقات.
 باستخدام فلتر المياه طراز KÄRCHERلتوفير الحماية توصي 

KÄRCHER 4.730059 (الملحقات الخاصة، رقم الطلب.(
التوصيل بصنبور المياه

تنبيه
تضرر المضخة

وصلة الخرطوم في خرطوم الحديقة المصنوعة من المعدن، مع 
نظام أكواستوب، قد تؤدي إلى تضرر المضخة.

استخدم وصلة الخرطوم المصنوعة من البالستيك، أو وصلة 
 المصنوعة من النحاس.KÄRCHERالخرطوم طراز 

إدخال خرطوم الحديقة في التوصيلة الخاصة بوصلة المياه..1
F صورة إيضاحية 

توصيل خرطوم الحديقة بصنبور المياه..2
فتح صنبور المياه بالكامل..3

شفط المياه من الخزان المفتوح
باستخدام الضغط العالي يتوائم هذا المنظف لالستخدام مع 

 مع صمام الرجوع (الملحقات KÄRCHERخرطوم الشفط طراز 
) وذلك لشفط المياه السطحية، 2.643100الخاصة، رقم الطلب، 

مثًال من براميل األمطار، أو البرك، (لمعرفة االرتفاع األقصى للشفط 
). البيانات الفنية انظر فصل 

عند تشغيل الشفط، ال يلزم وجود وصلة خاصة بوصلة المياه.
امأل خرطوم الشفط بالمياه..1
أدر خرطوم الشفط من وصلة المياه الخاصة بالجهاز، وعلقه .2

بأحد مصادر المياه (مثًال لبرميل المطر).
تصريف الهواء من الجهاز

".I/ONتشغيل الجهاز ".1
فتح رافعة مسدس الضغط العالي..2
ضغط رافعة مسدس الضغط العالي..3

الجهاز يعمل.
اترك الجهاز يعمل بحد أقصى لمدة دقيقتين حتى تخرج المياه .4

بدون فقاعات.
تحرير رافعة مسدس الضغط العالي..5
قفل رافعة مسدس الضغط العالي..6

التشغيل
تنبيه

المضخة تدور دون مياه
تضرر الجهاز

إذا لم يُكون الجهاز أي ضغط في غضون دقيقتين، قم إذًا بغلق 
المساعدة في حالة  الجهاز، واتبع التعليمات الواردة في فصل 

.حدوث خلل
التشغيل بالضغط العالي

تنبيه
تضرر السطح الحساس أو المطلي

تتعرض األسطح للضرر بسبب المسافة القليلة لشعاع النفث، أو عن 
طريق اختيار أنبوب نفث غير مناسب.

 سم على األقل في حالة تنظيف األسطح 30حافظ على مسافة 
المطلية.

ال تقم بتنظيف إطارات السيارات، أو الطالء، أو األسطح الحساسة 
مثل الخشب باستخدام ساحق االتساخات.

أدخل أنبوب الرش في مُسدس الضغط العالي وثبته من خالل .1
°.90إدارته بزاوية 

G صورة إيضاحية 
").I/ONتشغيل الجهاز (".2
فتح رافعة مسدس الضغط العالي..3
ضغط رافعة مسدس الضغط العالي..4

الجهاز يعمل.
التشغيل باستخدام مواد تنظيف

خطر !
عدم مراعاة صفحة بيانات السالمة

أضرار صحية شديدة بسبب االستخدام غير المطابق للغرض لمواد 
التنظيف

احرص على مراعاة منشور بيانات السالمة الصادر عن الجهة 
الصانعة لمواد التنظيف، وال سيما إرشادات تجهيزات الحماية 

الشخصية.
إرشاد 

يُمكن خلط مواد التنظيف فقط مع درجات الضغط المنخفضة.
قم بسحب خرطوم الشفط الخاص بمواد التنظيف بالطول .1

المرغوب به من المبيت.
H صورة إيضاحية 

قم بتعليق خرطوم الشفط الخاص بمواد التنظيف في الخزان .2
المزود بمواد التنظيف.

.Vario Powerاستخدم أنبوب النفث .3
” حتى سماع صوت التثبيت.SOFTأدر أنبوب النفث إلى اتجاه “.4

أثناء التشغيل يتم خلط محلول مواد التنظيف مع شعاع المياه.
طريقة التنظيف الموصى بها

رش المنظف باقتصادية على السطح الجاف واتركه ليظهر أثره .1
(ال يجف).

اشطف االتساخات المحررة بتيار الضغط العالي..2
بعد التشغيل مع مواد التنظيف

 ثانية بالمياه النقية.30اشطف الجهاز لمدة حوالي .1
مقاطعة عملية التشغيل

تحرير رافعة مسدس الضغط العالي..1
عند تحرير الذراع، يتم غلق الجهاز يتم الحفاظ على الضغط 

العالي في النظام.
قفل رافعة مسدس الضغط العالي..2
إدخال مُسدس الضغط العالي في جراب الحفظ الخاص به..3
أدخل مُسدس الضغط العالي مع أنبوب النفث في موضع .4

اإليقاف.
 دقائق اغلق 5عند فترات التوقف عن العمل لمدة تزيد عن .5

”.OFF/0الجهاز “
إيقاف التشغيل

تنويه"
الضغط في النظام

اإلصابة بسبب تيار المياه المتدفقة بضغط عالي بشكل غير متحكم 
به

ال تفصل خرطوم الضغط العالي من مسدس الضغط العالي أو من 
الجهاز إال في حالة عدم وجود ضغط في النظام.

تحرير رافعة مسدس الضغط العالي..1
أغلق صنبور المياه..2
 ثانية.30ضغط رافعة مسدس الضغط العالي لمدة .3

يتم تبديد الضغط المتبقي في الجهاز.
تحرير رافعة مسدس الضغط العالي..4
قفل رافعة مسدس الضغط العالي..5
فصل الجهاز عن مصدر اإلمداد بالمياه..6
”.OFF/0أطفئ الجهاز “.7
سحب قابس الشبكة من المقبس..8

النقل
تنويه"

عدم مراعاة الوزن
خطر اإلصابة وخطر التعرض ألضرار

احرص عند النقل على مراعاة وزن الجهاز.
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حماية البيئة
المواد المستخدمة في التغليف قابلة إلعادة التدوير. يرجى 

التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.
تحتوي األجهزة الكهربائية واإللكترونية على مواد قيّمة قابلة 

إلعادة التدوير وغالبًا ما تحتوي كذلك على أجزاء مثل 
البطاريات، أو المراكمات أو الزيوت والتي قد تشكل خطورة 
على صحة اإلنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو إذا تم 

التخلص منها بصورة خاطئة. إال أن هذه األجزاء ضرورية لتشغيل 
الجهاز بصورة سليمة. ال يجوز التخلص من األجهزة المميزة بهذا 

الرمز مع النفايات المنزلية.
أعمال التنظيف التي يتكون فيها مياه عادمة تحتوي على زيوت، 

مثل غسل المُحركات، وغسل الهيكل السفلي، ال يُسمح 
بإجراؤها إال في أماكن الغسل المزودة بفاصل للزيت.

ال يُسمح بالعمل باستخدام مواد التنظيف إال في أماكن العمل 
غير المنفذة للسوائل مع وجود وصلة بقناة المياه المتسخة. ال 

يُسمح بوصول مواد التنظيف إلى المياه أو إلى التربة السطحية.
استخدام المياه من مجاري المياه العامة غير مسموح به في 

بعض البلدان.
)REACHإرشادات حول مواد المحتويات (

تجد المعلومات المُحدثة حول المكونات على الموقع: 
www.kaercher.de/REACH

االستخدام المطابق للتعليمات
استخدم منظفات الضغط العالي لالستعمال المنزلي فقط.

منظفات الضغط العالي مخصصة لتنظيف الماكينات والسيارات 
والمباني والعدد والواجهات والشرفات ومعدات الحدائق وغيرها 

وذلك باستخدام الضغط العالي لشعاع المياه.

الملحقات التكميلية وقطع الغيار
استخدام الملحقات التكميلية األصلية وقطع الغيار األصلية فقط، 

والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالٍ من االختالالت.
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على 

.www.kaercher.comالموقع 

محتوى التسليم
محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع 

محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أية ملحقات تكميلية أو 
اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى إخطار البائع.

مواصفات الجهاز
األشكال، انظر صفحة الصور

A صورة إيضاحية 
حفظ أنابيب النفث�

حفظ مسدس الضغط العالي�

مقبض النقل، قابل للخلع�

مقبض الحمل�

التوصيل السريع لخرطوم الضغط العالي�

حفظ خرطوم الضغط العالي وكابل توصيل الطاقة�

"OFF/0أدر مفتاح الجهاز إلى الوضع "� / "I/ON"

وصلة الشبكة مع قابس شبكة�

�مقبض الحمل

لوحة الطراز��

عجلة النقل��

توصيل وصلة المياه��

وصلة المياه مع مصفاة مُركبة��

خرطوم الشفط الخاص بمواد التنظيف (مع فلتر)��

مسدس الضغط العالي��

قفل مسدس الضغط العالي��

زر فصل خرطوم الضغط العالي من مُسدس الضغط العالي��

خرطوم الضغط العالي��

�� لمهام التنظيف المعتادة. ضغط Vario Powerأنبوب النفث 
" حتى SOFTالعمل قابل للتعديل بدون تدريج من درجة "

"HARD لتعديل ضغط العمل، ينبغي ترك ذراع مسدس ."
الرذاذ العالي وإدارة أنبوب النفث إلى الوضع المرغوب. إذا تم 

، يُمكن مُعايرة SOFTإدارة أنبوب النفث حتى تثبيته في اتجاه 
كمية مادة التنظيف.

أنبوب النفث المزود بساحق االتساخات للتغلب على االتساخات ��
العنيدة

**خرطوم الحديقة المزود بطريقة توصيل متداولة��
نسيج مقوى±
 مم)13 بوصة (1/2الحد األدنى للقطر ±
م7,5الحد األقصى للطول ±

ضروري بشكل إضافي** 
تجهيزات السالمة

تنويه"
تجهيزات السالمة التالفة أو المتغيرة

تجهيزات السالمة تخدم حمايتك.
ال تقم بتغيير أو تجاوز تجهيزات السالمة أبدا.

مفتاح الجهاز
مفتاح الجهاز يمنع تشغيل الجهاز دون قصد.

قفل مسدس الضغط العالي
القفل يحجب الرافعة، ومسدس الضغط العالي، ويمنع بدء تشغيل 

الجهاز دون قصد.
وظيفة اإليقاف التلقائي

عند تحرير الرافعة مع مسدس الضغط العالي، يوقف مفتاح الضغط 
المضخة، ويوقف شعاع الضغط العالي. عند الضغط على الذراع، 

يتم تشغيل المضخة ثانيةً. 
مفتاح حماية المحرك

في حالة وجود تيار عالي للغاية، يُغلق مفتاح حماية المحرك الجهاز.

الرموز موجودة على الجهاز

التركيب
لألشكال، انظر صفحة الصور.

قبل بدء التشغيل قم بتركيب األجزاء المرفقة بالجهاز.
لقنال ضبقم بيكرتب مق

.لقنال ضبقم لخدأ.1
B صورة إيضاحية 

تركيب التوصيالت الخاصة بوصلة المياه
ربط التوصيالت الخاصة بوصالت المياه في موضع وصالت .1

المياه بالجهاز.
C صورة إيضاحية 

ال توجه شعاع الضغط العالي على األشخاص، أو 
الحيوانات، أو أي معدات كهربائية فعالة أو على 

الجهاز نفسه.
قم بحماية الجهاز من التجمد.

ال يسمح بتوصيل الجهاز مباشرة بشبكة مياه الشرب 
العامة
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استخدام من أن الجهاز وملحقاته في 
حالة سليمة وآمنة للتشغيل مثال خرطوم 

الضغط العالي، مسدس الضغط 
العالي وتجهيزات السالمة أيضا. ال 

تستخدم الجهاز عند وجود تلف فيه. قم 
استخدم z بتغيير األجزاء التالفة فورا.

خراطيم الضغط العالي والتجهيزات 
والقارنات التي تنصح بها الجهة 

خطر االحتراق. عند فصل z الصانعة.
مدخل الخرطوم أو خرطوم الضغط 

العالي يمكن أن يخرج ماء ساخن من 
الوصالت بعد التشغيل.

ال تستخدم الجهاز أبدا بدون z تنويه"
قاطع للنظام بشبكة مياه الشرب وفقا 

للوائح السارية. تأكد من أن وصلة 
الشبكة المائية بمنزلك التي تم توصيلها 
بجهاز النتظيف بالضغط العالي مزودة 

ENبفاصل للنظام وفقا لمعيار  12729 
Typ BA. z الماء التي تمر عن طريق

 فاصل النظام ال تصلح بعد ذلك للشرب.

l ال تترك الجهاز دون مراقبة أبدا
يتم عن طريق z طالما يكون مشغّال. 

المياه الخارجة من فوهة الضغط 
العالي توليد قوة ارتدادية بمسدس 

الضغط العالي. قم بتأمين مكان 
وقوفك بشكل آمن وامسك مسدس 

الضغط العالي وأنبوب الشعاع بشكل 
حوادث وأضرار ناجمة عن z ثابت. 

سقوط الجهاز. يجب عليك ضمان 
السالمة قبل إجراء أي عمل على 

الجهاز أو قبل استخدام الجهاز.
ال تستخدم الجهاز عندما تكون z تنبيه

°مئوية.0درجات الحرارة تحت 
التشغيل باستخدام مادة تنظيف

يمكن أن يؤدي استعمال z تحذير "
مواد التنظيف غير الصحيحة إلى حدوث 
إصابات خطيرة أو إلى حدوث التسمم.

خزّن مواد التنظيف بعيدا عن z تنويه"
استخدم مواد z متناول األطفال.

التنظيف الموردة مع الجهاز أو التي 
تنصح بها الجهة الصانعة فقط. 

استخدام مواد التنظيف األخرى أو 
المواد الكيميائية يمكن أن تضر بسالمة 

الجهاز.
األجهزة التي تصدر قيمة اهتزاز لليد أو 

البيانات  (انظر فصل ²م/ث2,5الذراع > 
 في دليل التشغيل)الفنية

يمكن أن يؤدي استعمال z تنويه"
الجهاز لعدة ساعات دون انقطاع إلى 

استخدم z ظهور شعور بالتخدير.
عليك z قفازات دافئة لحماية اليدين.

التوقف لالستراحة بشكل منتظم.
العناية والصيانة

افصل القابس الكهربائي z تحذير "
قبل إجراء أي أعمال للصيانة والعناية.

عليك إجراء أعمال اإلصالح أو z تنويه"
األعمال األخرى على القطع الكهربائية 

من قِبل مركز خدمة معتمدة فقط.
ال تستخدم مادة األسيتون أو مواد z تنبيه

حمضية غير مخففة أو مواد مذيبة ألن 
هذه المواد ستضر بالمواد المستخدمة 

في الجهاز.
الشحن

خطر الحوادث واإلصابة. z تنويه"
عليك مراعاة وزن الجهاز عند عملية 

البيانات الشحن والتخزين، انظر فصل 
 في دليل التشغيل.الفنية
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بتوصيل الجهاز بتيار متردد فقط. يجب 
أن يتوافق الجهد الموجود على لوحة 

استخدم z الطراز مع جهد مصدر التيار.
الجهاز عن طريق قاطع الدائرة 

مللي أمبير حد 30الكهربائية فقط (
ال تلمس القابس الكهربائي z أقصى).

z والمقبس بأيدي مبتلة بالماء نهائيًا.

يجب أن يكون القابس الكهربائي 
وقارنة كابل التمديد الكهربائي مقاومة 

ضد الماء وال يُسمح بوضعهما في 
الماء. ال يُسمح بوضع القارنة على 

األرض. استخدم بكرات الكابل 
الكهربائي التي تضمن تواجد القوابس 

مم فوق األرض 60الكهربائية بقدر 
يجب أن تكون جميع z على األقل.

األجزاء الموصلة للتيار الكهربائي في 
مكان العمل محمية من أشعة الماء.

قم بتوصيل الجهاز بوصلة z تحذير "
كهربائية يكون تم شرائها من متجر 

متخصص ببيع األجهزة الكهربائية وفقا 
IECلمعيار  60364-1. z افحص كابل

التوصيل الكهربائي المزود بقابس قبل 
كل عملية تشغيل. ال تقم بتشغيل 
الجهاز عندما يكون كابل التوصيل 

الكهربائي تالف. قم بتغيير كابل 
التوصيل الكهربائي التالف فورا من قِبل 

 /فني كهربائي. خدمة العمالء المعتمدة

l ال تقم بإلحاق أضرار أو إتالف كابل
التوصيل الكهربائي وكابل التمديد 

الكهربائي عن طريق الدهس، سحق، 
الشد أو فعل شيء به من هذا القبيل. 
قم بحماية كابل التوصيل الكهربائي من 

z الحرارة، الزيت والحواف الحادة.

كابالت التمديد الكهربائية غير المناسبة 
يمكن أن تكون مصدر للخطر. استخدم 
في الهواء الطلق لذلك كابالت التمديد 
الكهربائية المرخصة والمميزة ومزودة 

بمقطع عرضي للكابل كافي: 

، 2مم1,5م:1-10
2مم2,5م:10-30

فك كابل التمديد الكهربائي z تنويه"
دائما بشكل كامل من بكرة الكابل 

يجب عند التوقف عن z الكهربائي.
العمل لفترة استراحة طويلة وبعد 

االستخدام إيقاف الجهاز عن طريق 
/ مفتاح الجهاز وكذلك المفتاح الرئيسي

فصل القابس الكهربائي أيضا.
التشغيل

يُمنع منعا باتا التشغيل في z خطر !
ال تقم z المناطق القابلة لالنفجار. 

بشفط مواد مذيبة أو سوائل تحتوي 
على مواد مذيبة أو مواد حمضية غير 
مخففة أبدا. وهذه تشمل على سبيل 

المثال البنزين، مواد إضافية لأللوان أو 
وقود التدفئة. الرذاذ قابل لالشتعال 

إطارات السيارات z واالنفجار وسام. 
/صمامات اإلطارات تشكل التالفة

مصدر خطر على الحياة. إطارات 
/صمامات اإلطارات يمكن أن السيارات

تتضرر أو تنفجر عن طريق استخدام 
شعاع الضغط العالي. أول عالمة على 

ذلك هو تغيير لون اإلطار. عليك 
 سم على 30المحافظة على مسافة 

األقل.من الشعاع عند تنظيف السيارة 
/ صمامات عن إطارات السيارة

اإلطارات.
ال تستخدم الجهاز بالقرب z تحذير "

من تواجد أشخاص آخرين ال يرتدون 
ال توجه شعاع z مالبس وقاية مناسبة.

الضغط العالي على نفسك مثال على 
ال توجه z مالبسك أو حذائك لتنظيفه. 

شعاع الضغط العالي على األشخاص، 
الحيوانات، معدات كهربائية فعالة أو 

ال تقوم برش أي z على الجهاز نفسه.
أشياء تحتوي على مواد ضارة بالصحة 

تأكد قبل كل z (اإلسبست مثال). 



العربية

جهاز تنظيف بالضغط إرشادات السالمة 
العالي

يرجى قراءة دليل التشغيل 
هذا قبل أول استخدام 

للجهاز وكذلك إرشادات السالمة 
المرفقة. ثم يجب استخدام الجهاز وفقا 

لذلك.
عليك االحتفاظ بكال الكتيبين وذلك 

لالستخدام الالحق أو تسليمهما للمالك 
التالي.
z يجب عليك إلى جانب اإلرشادات

الواردة في دليل التشغيل مراعاة 
القواعد العامة للسالمة والوقاية من 

الحوادث والتي يحددها المشرع 
القانوني.

z تشير عالمات اإلرشاد والتحذير
الموجودة على الجهاز إلى 

األرشادات الهامة للتشغيل اآلمن.
درجات الخطر

خطر !
إشارة إلى خطر مباشر وشيك الحدوث 
وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو 

إلى الوفاة.
تحذير "

إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر 
وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو 

إلى الوفاة.
تنويه"

إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر 
وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تنبيه
إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر 

وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.
معدات الحماية الشخصية

ارتدي مالبس واقية مناسبة z تنويه"
ونظارة واقية لحماية نفسك من رذاذ 

يمكن أن z الماء واألوساخ المتطايرة.
ينشأ هباء جوي/أيروسول أثناء 

استعمال جهاز التنظيف بالضغط 
العالي. يمكن أن يؤدي استنشاق الهباء 

الجوي إلى حدوث أضرار صحية. 
اعتمادا على نوع االستخدام، يمكن أن 

يساعد استعمال فوهات محمية 
بالكامل (منظف سطحي مثال) إلى 

تقليل انبعاث الهباء الجوي بشكل كبير. 
ارتدي تبعا للمكان المراد تنظيفه، قناع 

FFPواقي للتنفس من فئة   أو ما 2
يعادلها لحماية نفسك من استنشاق 
الهباء الجوي عندما يكون استخدام 

فوهة محمية بالكامل غير ممكنا. 
إرشادات السالمة العامة

خطر اإلختناق. يجب عليك z خطر !
إبعاد أكياس التعبئة والتغليف عن 

متناول األطفال. 
استخدم الجهاز وفقا z تحذير "

للغرض المحدد له فقط. عليك مراعاة 
الظروف المحيطة واالنتباه عند 
استخدام الجهاز إلى األشخاص 
z اآلخرين وخاصة األطفال منهم. 

يُسمح لألشخاص الذين لديهم قدرات 
بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو 

الذين ال تتوافر لديهم الخبرة والمعرفة، 
أن يستخدموا الجهاز بشرط اإلشراف 
عليهم أو بعد حصولهم على تعليمات 
بشأن كيفية االستخدام اآلمن للجهاز 

ال z ومعرفتهم بالمخاطر المرتبطة به. 
يجب z يُسمح لألطفال بتشغيل الجهار.

مراقبة األطفال للتأكد من عدم لعبهم 
بالجهاز.

تجهيزات السالمة تخدم z تنويه"
حمايتك. ال تقم بتغيير أو تجاوز تجهيزات 

السالمة أبدا.
خطر صعقة كهربائية

قم بتوصيل أجهزة فئة z خطر !
 بمصادر التيار الكهربائي Iالحماية 

قم z المأرضة بشكل سليم فقط.
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