
Uživatelský manuál Vysokotlaký čistič HOFFTECH Premium

Všeobecné bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny. Nerespektování varování a 
pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo jiná vážná zranění. 
Uschovejte manuál i pro budoucí použití. Termín „elektrické nářadí“ v pokynech se 
vztahuje na Vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí 
napájené z baterie (bez napájecího kabelu).

1 Bezpečnost pracovního prostoru
 Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo špatně 

osvětlené prostory vedou k nehodám.
 Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, například 

v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí 
vytváří jiskry, které mohou vznítit prach nebo výpary hořlavých kapalin a 
plynů .

 Při práci s elektrickým nářadím držte děti a přihlížející mimo dosah. 
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.

2 Bezpečnost s elektrikou
 Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku 

žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky 
s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající 
zásuvky sníží riziko úrazu elektrickým proudem.

 Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako je potrubí, 
radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je Vaše tělo uzemněno, existuje 
zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

 Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokru. Voda vnikající do 
elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

 Nezneužívejte kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo 
odpojování elektrického nářadí. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, 
ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují 
riziko úrazu elektrickým proudem.

 Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel 
vhodný pro venkovní použití. Jeho použití snižuje riziko úrazu elektrickým 
proudem.

 Pokud je provoz ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte zdroj chráněný
proudovým chráničem RCD, jeho použití snižuje riziko úrazu elektrickým 
proudem.

3 Osobní bezpečnost
 Zůstaňte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím 

používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení 
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s 
elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.

 Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. 
Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, protiskluzová 
bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, používané ve 
vhodných podmínkách, omezí zranění osob. 

 Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení nebo 
akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač 
ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo 
při nabíjení nářadí může způsobit úraz. 
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 Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte veškeré seřizovací klíče. Klíč 
ponechaný připevněný k rotující části elektrického nářadí může způsobit 
zranění.

 Nenatahujte se za předměty, které chcete upravit. Vždy udržujte správný 
postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v 
neočekávaných situacích. 

 Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte své 
vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí elektrického nářadí. 
Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny 
pohyblivými částmi. 

 Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení nářadí k odsávání a sběru 
prachu, ujistěte se, že jsou správně připojena a používána. Použití sběrače 
prachu může snížit nebezpečí související s prachem. 

4 Používání elektrického nářadí a péče o něj
 Netlačte na elektrické nářadí násilím. Používejte správné výrobcem 

doporučené elektrické nářadí. Správné elektrické nářadí bude dělat práci 
lépe a bezpečněji.

 Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej nelze zapnout a vypnout 
vypínačem. Jakékoli elektrické nářadí, u kterého nelze ovládat spínač je 
nebezpečný a musí být opraven. 

 Odpojte zástrčku od zdroje napájení nebo baterii od elektrického nářadí 
před prováděním jakýchkoli seřízení, výměnou příslušenství nebo před 
uskladněním elektrického nářadí. Taková preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí. 

 Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte 
osobám, které nejsou obeznámeny s bezpečnostními pokyny a správným 
použitím elektrického nářadí, aby s elektrickým nářadím pracovaly. 
Elektrické nářadí je nebezpečné v rukou nezkušené a neobeznámené 
osoby.

 Při údržbě elektrického nářadí zkontrolujte vychýlení nebo zablokování 
pohyblivých částí nebo jejich jiné poškození, které by mohlo ovlivnit Vaši 
práci s nářadím. Je-li poškozeno, nechte elektrické nářadí před použitím 
opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým 
nářadím. 

 Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje 
s ostrými hrany se méně zasekávají a jsou snadněji ovladatelné. 

 Elektrické nářadí, příslušenství, násadce atd. používejte v souladu s těmito 
pokyny, s ohledem na pracovní podmínky a práci, kterou budete provádět. 
Použití elektrického nářadí k jiným, než určeným činnostem může vést 
k nebezpečné situaci. 

5 Použití a péče o baterii nářadí
 Nabíjejte pouze nabíječkou doporučenou výrobcem. Nabíječka, která je 

vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jinou baterií způsobit 
nebezpečí požáru.

 Používejte elektrické nářadí pouze se speciálně určenými akumulátory. 
Použití jakéhokoli jiného baterie mohou způsobit zranění nebo požár. 

 Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových 
předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo
jiné kovové předměty, které mohou způsobit spojení mezi kontakty. Zkrat 
baterie může způsobit popáleniny nebo požár. 

 Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhýbejte se 
kontaktu s ní. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte vodou místo dotyku. 
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Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina 
vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny. 

6 Servis
 Vždy nechte své elektrické nářadí opravit kvalifikovanou osobou, která 

bude používat pouze identické náhradní díly. Zajistíte tak zachování 
bezpečnosti elektrického nářadí. 

Konkrétní bezpečnostní pokyny pro tlakový čistič
 Určeno pouze pro venkovní použití v domácnosti. 
 Vysokotlaková hadice může netěsnit v důsledku opotřebení, špatného 

zacházení, zauzlování atd. Nepoužívejte poškozenou hadici. 
 Nepoužívejte tlakový čistič v blízkosti hořlavých materiálů, hořlavých 

výparů nebo prachu. 
 Některé chemikálie nebo čisticí prostředky mohou být škodlivé, pokud jsou 

vdechnuty a mohou způsobit vážné zranění. Používejte respirátor nebo 
masku, kdykoli existuje možnost vdechnutí výparů. Přečtěte si pokyny 
přiložené k masce, abyste si byli jisti, že maska poskytne potřebnou 
ochranu proti vdechování škodlivých výparů. 

 Před spuštěním tlakového čističe za chladného počasí zkontrolujte všechny 
části zařízení a ujistěte se, že se nikde nevytvořil led. Neskladujte jednotku 
nikde, kde by teplota klesla pod 0⁰C (32⁰F). 

 NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNÉ ÚPRAVY NA ŽÁDNÉM Z KOMPONENTŮ! Komponenty
s poškozenými nebo chybějícími díly a bez ochranného krytu nebo by 
NIKDY neměly být provozovány. 

 Udržujte vysokotlakovou hadici připojenou k tlakovému čističi a stříkací 
pistoli, dokud je celý čistič pod tlakem. 

 Odpojování hadice, když je čistič pod tlakem, je nebezpečné a může 
způsobit zranění.

 Nenechávejte tlakový čistič bez dozoru, pokud je vypínač zapnutý. 
 Vodu držte mimo dosah elektrického vedení, jinak může dojít k smrtelnému

úrazu elektrickým proudem. 
 Nepracujte s tlakovým čističem, jste-li unaveni nebo pod vlivem alkoholu 

nebo drog.
 Nebezpečí poranění – nesměrujte proud vody na žádné osoby nebo zvířata. 
 Nikdy nedovolte dětem obsluhovat tlakový čistič. 
 Aby se snížilo riziko zranění, je nutný pečlivý dohled, když je tlakový čistič 

používán v blízkosti dětí. 
 Naučte se, jak rychle zastavit jednotku a okamžitě snížit tlak. Buďte zcela 

obeznámeni s pokyny. 
 Buďte ve střehu – vždy si uvědomujte, kam směřujete vysokotlakový proud.
 Udržujte oblast čištění mimo dosah všech lidí. 
 Vždy udržujte pevný postoj a rovnováhu – nenatahujte se, ani nestůjte na 

nestabilní podpěře. 
 Pracovní plocha by měla mít dostatečné odvodnění, aby se snížila možnost 

pádu z důvodu kluzkého povrchu. 
 Dodržujte pokyny pro údržbu uvedené v návodu. 
 Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, udržujte všechny spoje 

suché a mimo zem. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
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Symboly

Popis výrobku
Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení pokynů může vést k 
úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému vážnému zranění. 

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ. Tlakový čistič je určen k čištění např. strojů, vozidel, budov, 
nářadí, fasád, teras nebo zahradní techniky vysokotlakými proudy vody.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Číslo položky 011404

Modelové číslo LT201-1200

Síťové napětí AC220-240/AC120-127V

Síťová frekvence 50/60 Hz

Příkon 1200 W

Tlak 70 bar

Max. tlak 100 bar

Průtok 5,5 l/min

Max. tlakový přívod vody 1 MPa

Max. teplota vody 50 °C

Hmotnost 5,1 kg

Měřená hladina akustického tlaku podle ISO 3744: 

LPA (akustický tlak) dB (A) 90,3

KPA (akustický tlak) dB (A) 3

LWA (zvukový výkon) dB (A) 105

K WA (zvukový výkon) dB (A) 3

Vážená střední kvadratická 
hodnota zrychlení:

< 2,65 m/s2
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SEZNAM DÍLŮ

Po otevření krabice vyjměte všechny díly a zkontrolujte je podle následujícího seznamu 
dílů, které jsou součástí balení:

B Vodní filtr
C Rychlospojka
D Prodlužovací tyč
E Nastavitelná rozprašovací tryska
F Čistící pistol
G Vysokotlaková hadice

Z
důvodu přepravy a balení může být některé příslušenství dodáno v demontu 
(demontovaný stav). Dodržujte prosím montážní návod.
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Krok 1
A Vložte prodlužovací tyč (D) do pistole (F). Zatlačte a otočte prodlužovací tyč (D) ve

směru hodinových ručiček na pistoli (F), dokud nebude tyč pevně utažená a 
zapadnutá na svém místě. Když jsou komponenty správně spojeny, nemohou se 
oddělit zatažením za pistoli (F). Trysku čističe vložte stejným způsobem, podle 
toho, který nástavec se nejlépe hodí pro povrch, který čistíte. Do pistole lze 
zasunout vždy pouze jeden nástavec. Pro správné použití musí být nástavec 
vložen do pistole.

B Vložte nastavitelnou trysku (E) do prodlužovací tyče (F), stačí ji zatlačit do 
prodlužovací tyče (F) přímo a silně tak, aby byla pevně zajištěna na svém místě. 
Když jsou komponenty správně spojeny, nemohou se oddělit zatažením za 
prodlužovací tyč (F). Trysku vložte stejným způsobem, podle toho, který nástavec 
se nejlépe hodí pro povrch, který čistíte. Do prodlužovací tyče lze vložit pouze 
jeden nástavec. Všechny nástavce musí být správně vloženy do prodlužovací tyče.
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Krok 2
Připojte vysokotlakovou hadici (G) k výstupu vody z tlakového čističe. Vložte a rychle jej 
pevně připojte, aby nedošlo k úniku. Když jsou díly správně spojeny, nemohou se oddělit 
zatažením z výstupu vody.

Krok 3
Připojte vysokotlakovou hadici (G) k pistoli (F). Vložte a rychle jej pevně připojte, aby 
nedošlo k úniku Když jsou díly správně spojeny, nemohou se oddělit zatažením za pistoli 
(F).
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Spouštění
Po připojení tlakového čističe k přívodu studené vody postupujte následovně:

 Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze vypnuto. 
 Připojte zahradní hadici k přívodní armatuře. 
 Vložte nastavitelnou trysku do pistole podle montážního kroku č. 1, připojte 

vysokotlakovou hadici k vysokotlakové výstupní armatuře podle montážního kroku
č. 2. 

 Připojte vysokotlakovou hadici k pistoli podle montážního kroku č. 3.  
 Zcela otevřete ventil přívodu vody. 
 Před zapnutím jednotky stiskněte spoušť pistole, abyste vypustili veškerý zbývající

vzduch z čerpadla a hadice. 
 Spusťte tlakový čistič otočením vypínače do polohy zapnuto a stisknutím spouště. 

PŘIPOMÍNKA: Motor neběží nepřetržitě, pouze když je stisknutá spoušť. 

VAROVÁNÍ – RIZIKO ÚRAZU! Jednotka začne stříkat po stisknutí spouště. Při vypínání 
jednotky po použití je uvnitř hadice a jednotky stále vysoký tlak. Namiřte pistoli 
bezpečným směrem a vypusťte přebytečný tlak. NIKDY nesměřujte vysokotlakový proud 
vody na lidi nebo zvířata. 

Automatické zapnutí/vypnutí 

Tlakový čistič je vybaven automatickým vypínačem. Tlakový čistič poběží pouze tehdy, 
když je hlavní vypínač v poloze ON a je stisknutá spoušť na pistoli. Když uvolníte spoušť, 
abyste přestali stříkat vodu  pistolí, motor na tlakovém čističi se automaticky vypne. 
Jednoduše znovu stiskněte spoušť a pokračujte v používání čističe. Chcete-li tlakový čistič 
přestat používat, uvolněte spoušť a přepněte jednotku do polohy OFF. Jednotka by měla 
být zcela VYPNUTA, když se nepoužívá nebo když je bez dozoru. 

Odvzdušnění pistole
Před použitím tlakového čističe je velmi důležité pistoli odvzdušnit. Chcete-li pistoli 
odvzdušnit, jednoduše připojte zahradní hadici k tlakovému čističi a stiskněte spoušť 
PŘED zapnutím elektrického napájení. To umožňuje odstranit veškerý vzduch zachycený 
uvnitř tlakového čističe a pistole před použitím jednotky. Držte spoušť přibližně jednu 
minutu, aby z jednotky mohl uniknout přebytečný vzduch. Voda bude během tohoto 
postupu protékat pistolí pod nízkým tlakem. 

Bezpečnostní pojistka pistole
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Tento tlakový čistič je vybaven bezpečnostní pojistkou spouště pistole. Pokud vysokotlaký
čistič nepoužíváte, použijte bezpečnostní zámek, aby nedošlo k náhodnému zapnutí 
vysokotlakové pistole.  Lock = Zamknuto, Unlock = Odemknuto.

Nastavitelná tryska
Nastavitelná tryska Vám umožní používat různé typy střiku od plného ventilátorového 
stříkání (diagram 1) až po stříkání s přímým proudem (diagram 2). Při použití tlakového 
čističe k čištění dřevěných palub, obkladů, vozidel atd. vždy začněte používat sprej s 
ventilátorem a začněte stříkat ze vzdálenosti minimálně 92 cm od objektu, aby nedošlo k 
poškození povrchu materiálu, který čistíte. Vždy vyzkoušejte střik v bezpečné oblasti bez 
lidí, zvířat a předmětů.

- VAROVÁNÍ! Vysokotlakové trysky mohou být při nesprávném použití nebezpečné. 
- Nemiřte proudem proti sobě, na ostatní lidi, na zvířata, ani na elektrická zařízení 

pod napětím. 

 

Krok 4
Chcete-li vyčistit pracovní plochu, nasaďte nastavitelnou trysku na pistoli. Nastříkejte na 
pracovní plochu vodu, abyste opláchli pracovní plochu a veškerý zbývající čisticí 
prostředek. 

UCPÁNÍ
Když je tryska ucpaná, způsobí to, že vytvoří nekontrolovatelný tlak a může způsobit 
nebezpečí. Vyčistěte trysku. U nastavitelné trysky můžete objímku trysky pomocí maziva 
nerozpustného ve vodě.

Používání 
 TATO JEDNOTKA JE URČENA POUZE K PRÁCI SE STUDENOU VODOU! K TOMUTO 

TLAKOVÉMU ČISTIČI NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU. 
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1 Používejte tlakový čistič při maximálním tlaku kapaliny, který je předepsán pro 
tlakový čistič. Nikdy nespouštějte tlakový čistič bez přívodu vody. Provoz jednotky 
bez přívodu vody způsobí nenapravitelné poškození jednotky. 

2 Ujistěte se, že přívod vody, který používáte pro tlakový čistič, není špinavý, 
pískový a nedrží v sobě žádné korozivní chemie. Použití přívodu se špinavou vodou
ohrozí životnost tlakového čističe. 

3 POZOR – Tlakový čistič lze použít na různé objekty, včetně mytí aut, lodí, teras, 
palub, garáží atd., kde je nutný vysoký tlak k odstranění nečistot. Vysokotlaký 
proud vody může při nesprávném používání poškodit pracovní plochu! Čistič vždy 
nejprve vyzkoušejte na otevřeném prostranství. 

4 NIKDY nepřemisťujte jednotku taháním za vysokotlakovou hadici. Použijte dodanou
rukojeť na horní straně jednotky. 

5 Vysokotlakou pistoli a tyč vždy držte oběma rukama. Držte jednu ruku na 
pistoli/spouštěči a druhou rukou podepřete tyč (viz obrázek). 

6 Při dávkování čisticího prostředku tlakový čistič aplikuje čisticí prostředek na 
oblast čištění pouze při nízkém tlaku. Po nanesení čisticího prostředku nastříkejte 
čisticí prostředek z pracovní oblasti pomocí nastavitelné trysky. 

POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU
Použití prodlužovacího kabelu s tímto produktem se NEDOPORUČUJE. Pokud musíte použít
prodlužovací kabel, používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou určeny pro venkovní
použití. Tyto kabely jsou označeny označením „PŘIJATELNÉ PRO POUŽITÍ S VENKOVNÍMI 
SPOTŘEBIČI, UCHOVÁVEJTE UVNITŘ“. NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÝ PRODLUŽOVACÍ KABEL. 
Netahejte za kabel za účelem odpojení ze zásuvky, vždy jej odpojte zatažením za 
zástrčku. Chraňte kabel před teplem a ostrými hranami. Před odpojením produktu od 
prodlužovacího kabelu vždy odpojte prodlužovací kabel ze zásuvky. 

VAROVÁNÍ:

 Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, udržujte všechny spoje suché a 
mimo zem. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. 

 Spotřebič nepoužívejte, pokud je na něm napájecí kabel nebo důležité části 
poškozené, např. bezpečnostní zařízení, vysokotlaková hadice, spouštěcí pistole 
atd. 

 Pokud je použit prodlužovací kabel, zástrčka a zásuvka musí mít vodotěsnou 
konstrukci.

 VAROVÁNÍ: Neadekvátní prodlužovací kabely mohou být nebezpečné.
 Při čištění nebo údržbě a při výměně dílů nebo přestavbě stroje na jinou funkci 

vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

Vypínání tlakového čističe
PO DOKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ TLAKOVÉHO ČISTIČE POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO KROKŮ:

 Otočte tlakový čistič do polohy OFF. 
 Vypněte přívod vody. 
 Před odpojením připojení vysokotlakové hadice namiřte pistoli bezpečným směrem

a vypusťte zbylou vodu. 
 Odpojte vysokotlakovou hadici od tlakového čističe a pistole. 
 Odpojte zahradní hadici od tlakového čističe. 
 Vyjměte rychlospojku ze zahradní hadice a připojte ji k vsuvkové části armatury 

nainstalované na tlakovém čističi pro uskladnění. 
 Odstraňte přebytečnou vodu z čerpadla nakloněním jednotky na obě strany, aby 

vytekla veškerá zbývající voda ze vstupních a výstupních armatur. 
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 Vyjměte filtr přívodu vody a propláchněte jej vodou, abyste odstranili nečistoty. Po
vyčištění vraťte filtr zpět. 

 Vypusťte nádrž na čisticí prostředek a vypláchněte tekoucí vodou. 
 Setřete veškerou zbývající vodu ze všech dílů a armatur. 
 Zajistěte bezpečnostní zámek pistole.
  Tlakový čistič, díly a příslušenství skladujte v prostoru s teplotou nad 0 °C (32 °F).

Zazimování a dlouhodobé skladování
DODRŽUJTE VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ POSTUPY VYPÍNÁNÍ

 Po odpojení přívodu vody a před odpojením vysokotlakové hadice zapněte tlakový 
čistič na 2-3 sekundy, dokud z čerpadla nevyteče zbývající voda. OKAMŽITĚ 
JEDNOTKU VYPNĚTE. 

DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ TLAKOVÉHO ČISTIČE BEZ PŘIPOJENÉHO PŘÍVODU VODY ZPŮSOBÍ 
VÁŽNÉ POŠKOZENÍ JEDNOTKY! 

 Tlakový čistič, díly a ostatní příslušenství vždy skladujte v prostoru s teplotou nad 
0°C (32°F).

VAROVÁNÍ: NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ PRO SKLADOVÁNÍ ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ 
SESTAVY ČISTIČE. 

TIPY NA ČIŠTĚNÍ 

VAROVÁNÍ: VŽDY VYZKOUŠEJTE ČISTIČ V PROSTORU, BEZ LIDÍ, ZVÍŘAT A PŘEDMĚTŮ.

Dřevěné a vinylové palubky 
Opláchněte palubku a okolí studenou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek, naplňte 
zásobník čisticího prostředku a aplikujte na čištěnou oblast pod nízkým tlakem. Pro 
dosažení optimálních výsledků zmenšete pracovní plochu na menší části a každou část 
čistěte jednu po druhé. Nechte čisticí prostředek na povrchu několik minut působit a poté 
opláchněte vysokým tlakem. NENECHÁVEJTE ČISTIČ USCHNOUT. Pro dosažení nejlepších 
výsledků vždy čistěte zleva doprava a shora dolů. Opláchněte při vysokém tlaku pomocí 
vějířového spreje tak, aby špička rozprašovací trysky byla alespoň 6-9 palců od čisticího 
povrchu. Při použití přímého spreje udržujte větší vzdálenost od oblasti čištění. Pozor: U 
měkčího dřeva zvětšete vzdálenost od místa čištění. 

Cementové terasy, kámen a cihly
Opláchněte objekt a okolí opláchněte studenou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek,
naplňte zásobník čisticího prostředku a aplikujte na čištěnou oblast pod nízkým tlakem. 
Opláchněte pod vysokým tlakem pomocí rozprašovače, přičemž špičku rozprašovací 
trysky udržujte ve vzdálenosti alespoň 3–6 palců od místa čištění. Při použití přímého 
čištění udržujte větší vzdálenost od oblasti čištění. 

Auta, lodě a motocykly 
Opláchněte objekt a okolí opláchněte studenou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek,
naplňte zásobník čisticího prostředku a aplikujte na čištěnou oblast pod nízkým tlakem. 
Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte jednu stranu po druhé. Nechte čisticí prostředek 
na povrchu několik minut působit, ale nenechte prostředek zaschnout. Opláchněte pod 
vysokým tlakem pomocí rozprašovače, a přitom udržujte špičku rozprašovací trysky 
alespoň 8 palců od čisticího povrchu. Při použití přímého spreje udržujte větší vzdálenost 
od oblasti čištění. Povrch otřete do sucha pro leštěný povrch. 
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Grilovací grily, elektrická zařízení a zahradní nářadí 
Objekt a okolí opláchněte studenou vodou. Pokud používáte čisticí prostředek, naplňte 
zásobník čisticího prostředku a aplikujte na čištěnou oblast pod nízkým tlakem. Nechte 
čisticí prostředek na povrchu několik minut působit, ale nenechte prostředek zaschnout. 
Opláchněte při vysokém tlaku pomocí vějířového spreje tak, aby špička rozprašovací 
trysky byla alespoň 1-3 palce od čisticího povrchu. Při použití přímého spreje udržujte 
větší vzdálenost od oblasti čištění.

 TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ:
1 Čistič nejde zapnout

Buď je zásuvka vadná, napětí nedostatečné nebo napájecí kabel není správně 
zapojen.
 Zkontrolujte zástrčku, zásuvku a pojistky. Zkontrolujte, zda je napětí 

dostatečné. Zapojte napájecí kabel správně.
2 Čistič nedosáhne vysokého tlaku

Buď je vodní filtr ucpaný, čerpadlo čerpá vzduch, ventily jsou ucpané, dodávka vody je
omezena nebo máte nedostatečný přísun vody.

 Vyjměte a vyčistěte filtr. Utáhněte spoje. Vyčistěte nebo vyměňte ventily. 
Zkontrolujte hadici a plně otevřete zdroj vody.

3 Tlakový čistič vydává nadměrný hluk
Buď je zablokováno sání, ventily jsou opotřebované a ucpané, a nebo je filtr ucpaný.

 Zkontrolujte sací ventily. Zkontrolujte a vyčistěte filtr.

Údržba
Všechny plastové části by měly být čištěny měkkým vlhkým hadříkem. K čištění 
plastových dílů nikdy nepoužívejte rozpouštědla, protože mohou způsobit poškození 
předmětu. Zajistěte, aby se do stroje nedostala žádná voda. 

Pokud se během používání předmětu stane něco neobvyklého, vypněte jej. Vytáhněte 
zástrčku ze zdroje napájení a předmět důkladně zkontrolujte. V případě potřeby nechejte 
stroj před dalším použitím opravit kvalifikovaným technikem. Veškeré opravy by měli 
provádět kvalifikovaní technici. Opravy nebo údržba prováděné nekvalifikovanými 
osobami mohou způsobit riziko zranění nebo poškození. 

K opravě tohoto nářadí používejte pouze originální díly. 

 Tento tlakový čistič je dodáván s uzavřeným mazacím systémem, takže není 
potřeba přidávat olej. 

 Před použitím zkontrolujte všechny hadice a příslušenství, zda nejsou 
poškozené.

 Pravidelně kontrolujte vstupní filtr, zda neobsahuje usazeniny. Pro maximální 
výkon tento filtr pravidelně čistěte.

SERVIS DVOJITĚ IZOLOVANÉHO SPOTŘEBIČE 
Výrobek s dvojitou izolací poskytuje dva systémy izolace. Produkt s dvojitou izolací nemá 
žádné uzemňovací prostředky a ani by neměly být k produktu přidávány. Servis produktu 
s dvojitou izolací vyžaduje mimořádnou péči a znalost systému a měl by jej provádět 
pouze kvalifikovaný servisní personál. Náhradní díly pro výrobek s dvojitou izolací musí 
být totožné s díly, které nahrazují. Výrobek s dvojitou izolací je označen slovy „DVOJNÁ 
IZOLACE“ nebo „DVOJITÁ IZOLACE“. Symbol může být také vyznačen na výrobku.

SKLADOVÁNÍ
Stroj, návod a příslušenství skladujte v původním obalu. Potřebné informace tak budete 
mít vždy po ruce. Nářadí skladujte v suchém prostředí. 
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LIKVIDACE
Nevyhazujte tento nástroj do běžného odpadu. Podle evropské normy 2012/19/EU pro 
likvidaci elektrických zařízení (WEEE) je třeba jej odevzdat do místního sběrného dvoru 
nebo ho recyklujte. Nevyhazujte baterie do běžného odpadu, vraťte vybité baterie do 
místního sběrného dvoru nebo baterie recyklujte.
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