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Vysokotlaké čisticí stroje KÄRCHER jsou velmi kvalitní a spolehlivé, nabízí maximální užitek a 
splňují požadavky na dlouhou životnost. Každý stroj, který opouští továrny KÄRCHER je podroben 
přísné zkoušce funkčností. 
 
Pro Vaši plnou spokojenost při práci a dlouhou životnost stroje, prosím, přijměte několik 
základních doporučení: 

 
Po práci 
 

* Vypněte přístroj vypínačem 0/OFF 

* Odpojte přístroj od vody  

* Stiskem páčky na stříkací pistoli uvolněte zbylý tlak  

* Zkontrolujte el. přívodní kabel  

* Zkontrolujte vysokotlakou hadici  

* Zkontrolujte příslušenství 

* Zkontrolujte vstupní filtr 

* Odstraňte ze stroje od mechanické nečistoty 

* Uložte stroj na suchém a bezpečném místě  

* Případné závady nechte odstranit v autorizovaném servisu 

 

Na konci sezony před uložením stroje 
 

* Ze stroje vypusťte veškerou vodu: stroj zapněte bez připojené vysokotlaké hadice a bez 

připojeného přívodu vody (max. 1 minuta) a počkejte, dokud z Vašeho stroje nepřestane vytékat 

voda. Stroj vypněte 

* Stiskem páčky na stříkací pistoli uvolněte zbylý tlak  

* Vyjměte a vyčistěte čisticí filtr na stroji 

* Vyjměte a vyčistěte čisticí filtr na vodovodní přípojce  

* Zkontrolujte el. přívodní kabel  
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* Zkontrolujte vysokotlakou hadici  

* Zkontrolujte vysokotlakou hadici  

* Zkontrolujte příslušenství 

* Odstraňte ze stroje mechanické nečistoty  

* Případné závady nechte odstranit v autorizovaném servisu  

* Uložte stroj na suchém a bezpečném místě  

* Stroj a příslušenství chraňte před mrazem. Není-li ze stroje a příslušenství beze zbytku 

vypuštěna voda, mráz stroj a příslušenství zničí.  

 

Před sezonou 
 

* Zkontrolujte/vyčistěte čisticí filtr na stroji  

* Zkontrolujte/ vyčistěte čisticí filtr na vodovodní přípojce  

* Zkontrolujte el. přívodní kabel  

* Zkontrolujte vysokotlakou hadici  

* Zkontrolujte příslušenství  

* Přístroj odvzdušněte. Stroj zapněte bez připojené vysokotlaké hadice a počkejte (max. 2 

minuty), dokud z vysokotlaké přípojky nezačne protékat voda bez bublin. Stroj vypněte a znovu 

připojte vysokotlakou hadici  

* Případné závady nechte odstranit v autorizovaném servisu 
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