
systemskiller regnes ikke som drikkbart 
vann. ● Høytrykkslange, armatur og 
koblinger er viktige for sikkerheten ved 
bruk av maskinen. Bruk kun høytrykk-
slanger, armatur og koblinger som er an-
befalt av produsenten. ● Ved frakobling 
av tilførsels- og høytrykkslange kan det 
strømme ut varmt vann fra koblingene 
etter bruk.  
� FORSIKTIG ● For å unngå ulykker 
og personskader må du ved valg av lag-
ringssted og transport være oppmerk-
som på vekten til apparatet (se tekniske 
data). 

� FORSIKTIG ● Flere timers kontinuer-
lig drift av apparatet kan i sjeldne tilfeller 
føre til nummenhet i hendene. ● Bruk 
hansker. ● Hold hendene varme. ● Ta 
regelmessig pauser fra arbeidet. 

� ADVARSEL ● Denne maskinen er 
konstruert for bruk sammen med rengjø-
ringsmidler levert av, eller anbefalt av 
produsenten. Bruk av andre rengjørings-
midler eller kjemikalier kan virke inn på 
høytrykkksvaskerens sikkerhet. ● Feil 
bruk av rengjøringsmidler kan føre til 
store personskader eller forgiftninger. ● 
Oppbevar rengjøringsmiddelet utilgjen-
gelig for barn.  

� FORSIKTIG ● Sikkerhetsinnretnin-
gen fungerer som beskyttelse for bruke-
ren, og må ikke endres eller omgås. 

� FORSIKTIG ● Bruk egnede verne-
klær og vernebriller som beskyttelse mot 
tilbakesprut av vann og smuss. ● Ved 
bruk av høytrykksvaskere kan det opp-
stå aerosoler. Innånding av aerosoler 
kan forårsake helseskader.Avhengig av 
anvendelsen kan det brukes komplett 

avskjermede dyser (f.eks. flaterengjører) 
til høytrykksvasking, som tydelig reduse-
rer utstøt av vannholdige aerosoler.Det 
er ikke mulig å bruke en slik avskjerming 
ved alle anvendelser.Hvis det ikke er 
mulig å bruke en komplett avskjermet 
dyse, skal det avhengig av omgivelsen 
som rengjøres brukes en pustemaske av 
klasse FFP 2 eller lignende. 

Läs igenom de här säker-
hetsanvisningarna och ori-

ginalbruksanvisningen innan du använ-
der din apparat första gången. Följ dem. 
Spara båda häftena för senare behov el-
ler för nya ägare.● Förutom anvisningar-
na i bruksanvisningen måste gällande 
allmänna säkerhets- och olycksfallsföre-
skrifter beaktas. ● De varnings- och hän-
visningsskyltar som finns på apparaten 
ger viktiga hänvisningar för riskfri drift. 

� FARA ● Varnar om en omedelbart 
överhängande fara som kan leda till svå-
ra personskador eller dödsfall. 
� VARNING ● Varnar om en möjligen 
farlig situation som kan leda till svåra 
personskador eller döden. 
� FÖRSIKTIGHET ● Varnar om en 
möjligen farlig situation som kan leda till 
lättare personskador. 
OBSERVERA ● Varnar om en möjligen 
farlig situation som kan leda till materiel-
la skador. 

� FARA ● Risk för elektrisk stöt. ● Ta 
aldrig tag i nätkontakten eller eluttaget 
med fuktiga händer. ● Kontrollera före 
varje användning att nätkabeln och dess 
nätkontakt inte är skadade. Skadad nät-
kabeln ska genast bytas ut av auktorise-

Ved apparater med en hånd-arm virbasjons-
verdi på > 2,5 m/s2 (se tekniske data) 

Arbeide med rengjøringsmiddel

Sikkerhetsinnretninger

Personlig verneutstyr

SVENSKA
Säkerhetsanvisningar för 

högtryckstvätt

Risknivåer

Elektriska komponenter
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rad kundservice/utbildad elektriker. An-
vänd inte maskin med skadad nätkabel. 
● Alla strömförande delar i arbetsområ-
det måste vara vattentäta. ● Nätkontakt 
och kopplingar på förlängningsledningar 
måste vara vattentäta och får ej ligga i 
vatten. Kopplingen får inte heller ligga på 
marken. Det rekommenderas att man 
använder en kabeltrumma som säker-
ställer att eluttagen befinner sig minst 
60 mm över marken. ● Beakta att nät- 
och förlängningskabeln inte skadas ge-
nom överkörning, klämning, sönderdrag-
ning eller liknande. Skydda nätkabeln 
från värme, olja och vassa kanter. ● 
Stäng av apparaten och dra ut nätkonta-
ken innan vård och skötselarbeten ska 
utföras. ● Reparationsarbeten och arbe-
ten på elektriska komponenter får en-
dast utföras av auktoriserad kundservi-
ce. 
� VARNING ● Maskinen får endast an-
slutas till ett nätuttag som installerats av 
elektriker enligt IEC 60364. ● Maskinen 
får endast anslutas till växelström. Spän-
ningen ska motsvara den spänning som 
är angiven på maskinens typskylt. ● 
Skyddsklass I - Aggregat får enbart an-
slutas till korrekt jordade eluttag. ● Av 
säkerhetsskäl rekommenderar vi princi-
piellt att aggregatet används med jord-
felsbrytare (max. 30 mA). ● En olämplig 
elektrisk förlängningssladd kan vara far-
lig. Utomhus ska bara en elektrisk för-
längningssladd som är godkänd för ut-
omhusbruk användas. Förlängnings-
sladden ska ha motsvarande märkning 
och tillräckligt tvärsnitt: 
1 - 10 m: 1,5 mm2; 10 - 30 m: 2,5 mm2 ● 
Rulla alltid ut förlängningskablar helt från 
kabeltrumman. 

� FARA ● Användaren måste använda 
apparaten enligt föreskrifterna. Använ-
daren ska ta hänsyn till förutsättningarna 

på platsen och kontrollera att ingen up-
pehåller sig i närheten vid arbete med 
maskinen. ● Kontrollera innan varje an-
vändning att viktiga komponenter som 
högtrycksslang, handsprutpistol och sä-
kerhetsanordningar inte är skadade. Byt 
genast ut skadade komponenter. An-
vänd inte maskin med skadade kompo-
nenter. ● Högtrycksstrålar kan vid felak-
tig användning vara farliga. Strålen får 
inte riktas mot människor, djur, aktiv 
elektrisk utrustning eller mot själva ag-
gregatet. ● Rikta inte högtrycksstrålen 
mot dig själv eller mot andra för att ren-
göra kläder eller skor. ● Däck eller däck-
ventiler kan skadas och gå sönder av 
högtrycksstrålen. Första tecknet är att 
däcket missfärgas. Skadade däck/däck-
ventiler kan innebära livsfara. Håll minst 
30 cm strålavstånd vid rengöring! 
� VARNING ● Använd inte apparaten 
om andra personer befinner sig i dess 
närhet, detta gäller om de inte bär 
skyddskläder. ● Aggregatet får inte an-
vändas av barn eller personer som inte 
har tillräcklig kunskap. ● Denna apparat 
är ej avsedd att användas av personer 
med begränsade psykiska, sensoriska 
eller mentala egenskaper eller som sak-
nar erfarenhet och/eller kunskap att han-
tera den, såvida de inte befinner sig un-
der uppsikt av en person ansvarig för de-
ras säkerhet eller har fått anvisningar 
från en sådan person om hur apparaten 
ska användas och har förstått vilka faror 
som kan uppstå vid användningen av 
apparaten.  ● Barn får inte leka med ap-
paraten. ● Barn ska hållas under uppsikt 
för att garantera att de inte leker med 
maskinen. 
� FÖRSIKTIGHET ● Säkerställ innan 
all typ av arbete med eller på maskinen 
dess stabilitet för att undvika olyckor el-
ler sakskador på grund av att maskinen 
faller omkull. ● P.g.a. vattenstrålen vid 

Säker hantering
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högtrycksmunstycket verkar en rekyl-
kraft på handsprutpistolen. Stå stadigt 
och håll fast handsprutan och strålröret 
ordentligt. ● Lämna aldrig maskinen 
utan uppsikt så länge som den är i drift. 
OBSERVERA ● Stäng vid längre ar-
betspauser av maskinen med maskin-
brytarenr. ● Använd inte maskinen vid 
temperaturer under 0 °C. 

� FARA ● Användning av maskinen i 
utrymmen med explosionsrisk är förbju-
den. ● Spruta aldrig på föremål som 
innehåller hälsovådliga ämnen (t.ex. as-
best). ● Sug aldrig upp vätskor som 
innehåller lösningsmedel eller outspäd-
da syror och lösningsmedel! Hit räknas 
bl.a. bensin, tinner eller eldningsolja. 
Ångan är lättantändlig, explosiv och gif-
tig. Använd inte aceton, outspädda syror 
och lösningsmedel eftersom de angriper 
de material som använts i maskinen ● 
Håll förpackningsfolien borta från barn, 
risk för kvävning! 
� VARNING ● Enligt gällande föreskrif-
ter får apparaten aldrig användas i 
dricksvattennätet utan systemavskiljare. 
Säkerställ att vattenförsörjningssyste-
met, som högtryckstvätten ansluts till, 
har en anslutning som är utrustad med 
en systemavskiljare enligt EN 12729 typ 
BA. ● Vatten som runnit genom en sys-
temavskiljare anses inte längre vara 
dricksvatten. ● Högtrycksslangar, arma-
turer och kopplingar är viktiga för maski-
nens säkerhet. Använd endast hög-
trycksslangar, armaturer och kopplingar 
som rekommenderas av tillverkaren. ● 
När tilloppsslangen eller högtrycksslang-
en tas loss efter användning kan hett 
vatten strömma ur anslutningarna.  
� FÖRSIKTIGHET ● Tänk på appara-
tens vikt (se tekniska data) när förva-
ringsplatsen väljs och vid transporten, 
för att undvika olyckor och skador. 

� FÖRSIKTIGHET ● Oavbruten appa-
ratanvändning under flera timmar kan i 
sällsynta fall leda till domningskänslor i 
händerna. ● Bär handskar. ● Håll hän-
derna varma. ● Lägg in regelbundna ar-
betspauser. 

� VARNING ● Aggregatet har utveck-
lats för användning av rengöringsmedel 
som levererats eller rekommenderats av 
tillverkaren. Användning av andra rengö-
ringsmedel eller kemikalier kan påverka 
aggregatets säkerhet. ● Felaktig an-
vändning av rengörinsmedel kan leda till 
svåra personskador eller förgiftning. ● 
Förvara rengöringsmedel utom räckhåll 
för barn.  

� FÖRSIKTIGHET ● Säkerhetsanord-
ningar är till för att skydda användaren 
och får inte ändras eller sättas ur spel. 

� FÖRSIKTIGHET ● Bär lämpliga 
skyddskläder och skyddsglasögon som 
skydd mot tillbakasprutande vatten eller 
smuts. ● Aerosoler kan skapas medan 
högtryckstvättar används. Inandning av 
aerosoler kan leda till hälsorelaterade 
skador.Helt avskärmade munstycken 
(t.ex. ytrengörare) kan användas till hög-
trycksrengöringen, beroende på insats-
området. Dessa reducerar utmatningen 
av vattniga aerosoler påtagligt.Det går 
inte att använda en sådan avskärmning 
vid alla arbetsinsatser.När det inte går 
att använda ett helt avskärmat mun-
stycke ska man bära en andnings-
skyddsmask klass FFP 2 eller jämförbar, 
beroende på omgivningen som ska ren-
göras. 

Övriga faror

Hos apparater med ett hand-arm vibrations-
värde > 2,5 m/s2 (se Tekniska data) 

Arbeten med rengöringsmedel

Säkerhetsanordningar

Personlig skyddsutrustning
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