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Läs innan användningLäs innan användning
För utbildade användare över 18 år

Högtryckstvätt, kallvatten, eldriven

Stopp/Nödstopp

Kontrollera före start

Kärcher HD 7/18C Plus

Släpp ON/OFF knappen i handtaget.

Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
Högtrycksslang, vattenslang, kopplingar och munstycke:
oskadade och riktigt monterade.
Fyll på rengöringsmedel.
Testa säkerhetsfunktionerna.
Skyddshjälm och ansiktsskydd vid sprutvattentryck >200 bar.

Säker användning/Riskanalys

Ergonomi

Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
Skydda dig mot stänk av vatten och kemikalier, och mot partiklar
som kan lossna från det du sprutar på.
Rikta aldrig strålen mot någon levande varelse.
Rikta aldrig strålen mot elektriska installationer och apparater,
eller mot aggregatet.
Högtrycksslangar, manöverkablar och kopplingar ska skyddas
mot slitage och annan åverkan.
Stäng alltid av maskinen, bryt vattentillförseln och töm slangen
på vatten innan du lämnar maskinen.

Håll sprutmunstycket med båda händerna. Stå stadigt.
Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.

Buller Vibrationer Rekyl Rikoschetter

Skyddsfunktioner

Användningsområde

Start

Tillsyn/Inspektion

Dödmansgrepp

Rengöring av maskiner, fordon, verktyg, byggnader, fasader,
terrasser, trädgårdsutrustning

Anslut elen. Anslut vatten. Vrid omkopplare till läge I. Tryck in
ON/OFF i handtag.

Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
Stäng av maskinen, bryt elanslutningen, bryt vattentillförseln och
töm slangen på vatten före all tillsyn inspektion.
Skydda hud och ögon vid rengöring och tillsyn.
Håll maskinen ren.

Buller

Vibrationer

Tekniska data

77 db(A) ljudtryck - 91 db(A) ljudeffekt

3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
Arbetstid insats: ca 08:00 h
Arbetstid gräns: ca 08:00 h
Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv-
och muskelpåverkan.

  0.2  
0.2 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Drift: 3-fas 400 V
Max arbetstryck: 175 bar
Maxtryck matarvatten: 10 bar
Rekylkraft: 21 N
Vikt: 24 kg
Effekt: 4700 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och
ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av
Rentalföretagen i samarbete med Kärcher AB.


