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Før første gangs bruk av apparatet, les 
denne originale bruksanvisningen, følg 
den og oppbevar den for senere bruk eller 

for overlevering til neste eier.
– Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsin-

struksene nr. 5.951-949.0 før maskinen settes i 
drift!

– Informer straks forhandleren ved transportskader.
– Kontroller ved utpakking at ingen ting mangler. Le-

veringsomfang, se figur 1.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-
der: 
www.kaercher.com/REACH

� FARE
Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre 
til store personskader eller til død.
� ADVARSEL
Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til 
store personskader eller til død.
� FORSIKTIG
Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til 
mindre personskader.
OBS
Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til 
materielle skader.

Figur 
1 Høyttrykksslange EASY!Lock
2 Kabelholder
3 Påfyllingsåpning for drivstoff
4 Fyllingsindikator
5 Dyseholder
6 Elektroforsyningsledning
7 Høytrykkspumpe
8 Vanntilkoblingssett
9 Høytrykkstilkobling EASY!Lock (kun HDS 5/xx U)
10 Strålerørholder
11 Vanntilkobling med filter
12 Opplagring
13 Utløpsåpning på høytrykkslange (kun HDS 5/xx 

UX)
14 Bærehåndtak
15 Maskinhette
16 Apparatbryter
17 Brenner
18 Slangeholder (kun HDS 5/xx U)
19 Slangetrommel (kun HDS 5/xx UX)
20 Rengjøringsmiddel-sugeslange med filter
21 Holder for strålerør
22 Typeskilt
23 Hettelås
24 Håndsveiv for slangetrommel (kun HDS 5/xx UX)
25 Skyvebøyle
26 Merking av dyse
27 Treveisdyse EASY!Lock
28 Strålerør EASY!Lock
29 Håndsrpøytepistol EASY!Force
30 Sikringstast høytrykkspistol
31 Sikringshendel
32 Avtrekkerhendel

– Betjeningselementer for rengjøringsprosessen er 
gule.

– Betjeningselementer for vedlikehold og service er 
lysegråe.

Høytrykkstråler kan være farlige ved feil 
bruk. Strålen må ikke rettes mot perso-
ner, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller 
maskinen selv. Høytrykksvaskeren skal 
kun brukes vertikalt stående.

– Rengjøring av: Maskiner, kjøretøyer, bygninger, 
verktøy, fasader, terasser, hageutstyr, etc.

– Høytrykksvaskeren skal kun brukes vertikalt ståen-
de.

– La aldri apparatet være ubevoktet når det er i gang.

Innholdsfortegnelse

Miljøvern NO 1
Risikotrinn NO 1
Maskinorganer NO 1
Symboler på maskinen NO 1
Forskriftsmessig bruk NO 1
Sikkerhetsanvisninger NO 2
Sikkerhetsinnretninger NO 2
Ta i bruk NO 2
Betjening NO 3
Lagring NO 5
Transport NO 5
Pleie og vedlikehold NO 5
Feilretting NO 5
Garanti NO 6
Tilbehør og reservedeler NO 6
EU-samsvarserklæring NO 6
Tekniske data NO 7

Miljøvern

Materialet i emballasjen kan resirkuleres. 
Ikke kast emballasjen i husholdningsav-
fallet, men lever den inn til resirkulering.

Gamle apparater inneholder verdifulle 
materialer som kan resirkuleres. Disse 
bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, 
olje og lignende stoffer må ikke komme ut 
i miljøet. Gamle maskiner skal derfor av-
hendes i egnede innsamlingssystemer.

Vennligst ikke slipp ut motorolje, fyringsolje, diesel el-
ler bensin i naturen. Beskytt jordsmonnet og deponer 
brukt olje på en miljøvennlig måte.

Risikotrinn

Maskinorganer

Fargemerking

Symboler på maskinen

Apparat med slangetrommel:

Forbrenningsfare fra varme overflater!

Forskriftsmessig bruk
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� FARE
Fare for skader! Ved bruk på bensinstasjoner og andre 
farlige steder skal relevante sikkerhetsforskrifter følges.

Krav til vannkvalitet:
OBS
Som høytrykksmedium skal det bare brukes rent vann. 
Smuss fører til slitasje før tiden eller avleiringer på ap-
paratet og på tilbehøret.
Hvis det brukes resirkulert vann, må følgende grense-
verdier ikke overskrides.

– Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter for 
væskestrålemaskiner. 

– Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter om 
ulykkesforhindring. Væskestrålemaskinen må kon-
trolleres regelmessig og resultatene av kontrollen 
skal protokollføres.

– Varmeinnretningen på maskinen er et fyringsan-
legg. Fyringsanlegg må kontrolleres regelmessig i 
ehnhold til de gjeldende nasjonale forskriftene.

– Det må ikke gjøres endringer på apparatet/tilbehø-
ret.

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for å beskytte bruke-
ren og må ikke settes ut av drift eller omgås.

Trykkbryteren kobler av apparatet når høytrykkpistolen 
lukkes, og kobler det på igejn når den åpnes.

– Sikkerhetsventilen åpner ved tankovertrykk eller 
dersom ovestrømsventil eller trykkbryter er defekt.

– Overstrømsventilen er innstilt og plombert fra fa-
brikken. Justering må kun foretas av kundeservice.

Lavvannssikringen forhindrer at brenneren kobles inn 
ved vannmangel.

Avgasstemperaturbegrenseren kobler ut maskinen når 
det blir for høy temperatur på avgassen.

Viklingskontakten i motorviklingen for pumpen kobler ut 
motoren ved termisk overbelastning.

Sikringslåsen på håndsprøytepistolen forhindrer utilsik-
tet aktivering av høytrykksvaskeren.

� ADVARSEL
Fare for personskade! Apparat, tilbehør, tilførselsled-
ninger og tilkoblinger må være i plettfri tilstand. Maski-
nen skal ikke brukes dersom det ikke er i feilfri stand.

Henvisning: EASY!Lock-Systemet forbinder kompo-
nenter raskt og sikkert med en hurtigvinsj på kun en om-
dreining.
 Kolbe strålerøret til håndsprøytepistolen og stram 

den håndfast (EASY!Lock).
 Monter dysen på strålerøret (markeringen på den 

ytre ringen skal vende oppover) og trekk den til for 
hånd (EASY!Lock).

 Apparat uten slangetrommel:
Koble høyttrykkslangen med håndsprøytepistolen 
og høyttrykkstilkoblingen på apparatet og stram 
(EASY!Lock).

 Apparat med slangetrommel:
Kolbe høyttrykkslangen til håndsprøytepistolen og 
stram (EASY!Lock).

� FARE
Eksplosjonsfare! Fyll bare diesel eller lett fyringsolje. 
Drift med biodiesel etter EN 14214 (fra 6 °C utendørs 
temperatur) er mulig. Uegnet drivstoff som f.eks. ben-
sin, skal ikke brukes.
OBS
Fare for skade! Bruk aldri apparatet med tom drivstoff-
tank. Da blir drivstoffpumpen ødelagt. Dette gjelder 
også ved kaldtvannsdrift.
 Åpne tanklokket.
 Fylle drivstoff.
 Lukk tanklokket.
 Tørk av drivstoffsøl.

Ikke la avløpsvann med oljeinnhold komme ned i 
jordsmonnet, vann eller avløpssystem. Motorvask og 
understellsvask skal derfor bare utføres på egnede 
steder med oljeavskiller.

pH-verdi 6,5...9,5

elektrisk ledningsevne * Ledningsevne 
ferskvann +1200 
µS/cm

utfellingsbare stoffer ** < 0,5 mg/l

avfiltrerbare stoffer *** < 50 mg/l

Hydrokarbonater < 20 mg/l

Klorid < 300 mg/l

Sulfat < 240 mg/l

Kalsium < 200 mg/l

Total hardhet < 28 °dH
< 50 °TH
< 500 ppm (mg 
CaCO3/l)

Jern < 0,5 mg/l

Mangan < 0,05 mg/l

Kopper < 2 mg/l

Aktivt klor < 0,3 mg/l

uten ubehagelig lukt

* Maksimalt totalt 2000 µS/cm
** Prøvevolum 1 l, utfellingstid 30 min
*** ingen slipende stoffer

Sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsinnretninger

Trykkbryter

Sikkerhetsventil

Lavvannssikring

Avgasstemperaturbegrenser

Viklingsbeskyttelseskontakt

Sikringslås

Ta i bruk

Monter høytrykkspistol, dyse og 
høytrykkslange

Fylle drivstoff
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� FARE
Fare for personskade!
– Bruk bare Kärcher-produkter.
– Sug aldri opp løsemidler (bensin, aceton, fortynner 

etc.).
– Unngå kontakt med øyer og hud.
– Følg sikkerhets- og bruksanvining fra produsenten 

av rengjøringsmiddelet.
Kärcher tilbyr et eget program av rengjørings- og 
pleiemidler.
Din forhandler gir deg gjerne råd.
 Fylle/skifte ekstern rengjøringsmiddelbeholder.

� ADVARSEL
Følg vannverkets forskrifter. 
I henhold til gjeldende forskrifter skal maski-
nen aldri kobles til drikkevannsnettet uten 
systemskiller. Sørg for at tilkoblingen til hus-
vannettet der høytrykksvaskeren brukes, er 
utstyrt med en systemskiller iht. EN 12729 
type BA.
Vann som har passert gjennom en sn systemskiller reg-
nes ikke som drikkbart vann.
� FORSIKTIG
Systemskiller skal alltid kobles til vannforsyningen, ikke 
direkte på maskinen.
For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.
 Tilførselsslange (minste lengde 7,5 m, minste dia-

meter 1/2“) festes med slangeklemme til vanntil-
koblingssettet.

 Koble tilløpslangen til vanntilkoblingen på appara-
tet og til vanntilførselen (f.eks. vannkran).

Merk: Tilførselsslangen og slangeklemmen er ikke del 
av leveransen.

 Monter sugeslange (diameter minst 1/2”) med filter 
(tilleggsutstyr) på vanntilkoblingen.

– Maks. sugehøyde: 0,5 m
� FARE
Fare for person og materiell skade! Sug aldri vann fra en 
drikkevannsbeholder. Sug aldri løsemiddelholdige væs-
ker så som lakkfortynner, bensin, olje eller ufiltrert vann. 
Paknngene i apparatet tåler ikke løsemidler. Sprøyte-
dunsten fra løsemidlene er høyt antennelig, eksplosiv 
og giftig.

– Se typeskilt og tekniske data for tilkoblingsverdier.
– Den elektriske tilkoblingen må foretas av en servi-

cemontør eller en autorisert elektriker og må være 
iht. IEC 60364-1.

 Sett hovedbryteren til "0/OFF".
 Sett i støpselet.
� FARE
Fare for skader fra elektrisk støt!
– Uegnede elektriske skjøteledninger kan være farli-

ge. Ved utendørs bruk må det anvendes elektriske 
skjøteledninger som er godkjent for dette og mer-
ket etter gjeldende regler, og som har tilstrekkelig 
ledningstverrsnitt:

– Skjøteledninger skal alltid rulles helt ut.

– Hvis det brukes skjøteledning må støpsel og kob-
ling for denne være vanntette.

OBS
Maksimalt tillatt nettimpedans på det elektriske tilkob-
lingspunktet (se tekniske data) skal ikke overskrides. 
Dersom det er uklarheter om nettimpedansen på tilkob-
lingspunktet ditt, vennligst kontakt strømleverandøren 
for informasjon.

� FARE
Eksplosjonsfare! Ikke sprut ut brennbare væsker.
� FARE
Fare for personskade! Bruk aldri apparatet uten montert 
strålerør. Kontroller at strålerøret sitter fast før hver 
bruk. Skruingen på strålerøret må være trukket til hånd-
fast.
� FARE
Fare for personskade! Ved bruk, hold høytrykkspistol og 
strålerør med begge hender.
� FARE
Fare for personskade! Avtrekksspaken og sikringsspa-
ken må ikke være fastklemt under drift.
� FARE
Fare for personskade! Kontakt kundeservice ved defekt 
sikringsspake.
OBS
– Fare for skade! Bruk aldri apparatet med tom driv-

stofftank. Da blir drivstoffpumpen ødelagt. Dette 
gjelder også ved kaldtvannsdrift.

– Fare for skade! Bruk aldri apparatet uten filter i 
vanntilkoblingen.

– Fare for skade! Ikke legg noen gjenstander (slan-
ger, osv.) i eller over kaminen.

– Apparat med slangetrommel:
Fare for skader! Høytrykksslangen må alltid rulles 
helt av.

Figur 
 Hettelås låses opp med et skrujern, vipp maskin-

hetten forover og ta den av.
Figur 
 Sett på maskinhetten (se pil), vipp den opp og lås 

hettelåsen.

 Åpne håndsrpøytepistolen: Betjen sikringsspaken 
og avtrekkspaken.

 Lukk håndsprøytepistolen: Slipp sikringsspaken og 
avtrekkspaken.

� FARE
Fare for personskade! Slå av apparatet før dyse skiftes, 
og bruk høytrykkspistolen til apparatet er trykkløst.
 Sikre håndsprøytpistolen, for å gjøre dette skyves 

sikringen forover.
 Skift dyse.

Figur 

1 Drift med kaldt vann
2 Drift med varmt vann

Fylle opp / bytte ut rengjøringsmiddel-
beholder

Vanntilkobling

Suge ut vann fra beholderen

Strømtilkobling

Betjening

Åpne/lukke deksel

Åpne/lukke håndsprøytepistolen

Skifte dyse

Driftsmoduser

0/OFF = Av
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 Sett apparatbryter til ønsket driftstype.
Apparatet går litt og slås av straks arbeidstrykket er 
oppnådd.
 Løsne håndsprøytepistolen, ved at sikringen sky-

ves bakover.
Ved å trykke på høytrykkspistolen kobles apparatet på 
igjen.
Merk: Dersom det ikke kommer vann ut av høytrykks-
dysen må pumpen utluftes.
Luft ut pumpen:
 Slå på apparatet med åpen høytrykkpistol ved hjelp 

av apparatbryteren flere ganger.
Merk: Ved demontering av strålerør fra høytrykkspisto-
len går utluftingen raskere.

 Slipp opp avtrekkerhendel, apparatet slås av.
Sikre håndsprøytpistolen, for å gjøre dette skyves 
sikringen forover.

 Løsne håndsprøytepistolen, ved at sikringen sky-
ves bakover.
Dra i avtrekkerhendelen på nytt, apparatet slås på 
igjen.

 Lukk høytrykkspistolen.
 Sikre håndsprøytpistolen, for å gjøre dette skyves 

sikringen forover.
 Vri på dysehuset til ønsket symbol står overens 

med mearkeringen.

– Vær miljøvennlig, vær sparsommelig med rengjø-
ringsmidler.

– Rengjøringsmiddelet må være egnet for overflaten 
som skal rengjøres.

Figur 
 Ta av sugeslange for rengjøringsmiddel.
 Filter på rengjøringsmiddel sugeslange dreies for å 

dosere rengjøringsmiddel.
 Heng rengjøringsmiddelsugeslangen ned i en be-

holder med rengjøringsmiddel.
 Innstill dysen på ”CHEM”.

 Konsentrasjon av rengjøringsmiddel stilles inn med 
hensyn til flaten som skal rengjøres.

Merk: Til å begynne med må høytrykksstrålen rettes 
mot rengjøringsobjektet fra lengere avstand, for å unn-
gå skader pga. for høyt trykk.

– Løsne smuss:
 Rengjøringsmiddel sprutes sparsomt på og får vir-

ke i 1...5 minutter, men skal ikke tørke inn.
– Fjerne smuss:
 Spyl det oppløste smusset vekk med høytrykks-

strålen.

Fjerning av lett smuss og renspyling, f.eks.: Hageverk-
tøy, terasse, verktøy, etc.
 Sett maskinbryteren i stilling ”1”.

� FARE
Forbrenningsfare!
 Sett maskinbryteren i stilling ”2”.

 Skru helt til filter på rengjøringsmiddelsugeslange 
(-).

 Sett maskinbryteren i stilling ”1”.
 Spyl rent apparatet med åpnet håndsprøytepistol i 

minst 1 minutt. 

� FARE
Fare for skolding pga. varmt vann! Etter drift med varmt 
vann må apparatet betjenes minst to minutter med kaldt 
vann med åpen pistol for å avkjøles.
 Steng vanntilførselen.
 Åpne høytrykkspistolen.
 Slå på pumpen med apparatets bryter og la den gå 

i 5-10 sekunder.
 Lukk høytrykkspistolen.
 Sett hovedbryteren til "0/OFF".
 Trekk ut støpselet (tørre hender) fra stikkontakten.
 Fjerne vanntilkoblingen.
 Trykk på sprøytepistolen til apparatet er trykkløst.
 Sikre håndsprøytpistolen, for å gjøre dette skyves 

sikringen forover.

 Sett høytrykkspistolen i holderen.
 Apparat uten slangetrommel:

Vikle opp høytrykksslangen og heng den 
i slangeopphenget.

 Apparat med slangetrommel:
Vikle opp høytrykkslangen på slangetrommelen. 
Skyv håndtaket på sveiven inn for å blokkere slan-
getrommelen.

 Vikle strømkabelen på koabelholderen.
 Fest støpselet med montert clips.

OBS
Fare for skade! Frost ødelegger apparatet dersom det 
ikke er helt tomt for vann.
 Lagre apparatet på et frostfritt sted.
Er apparatet tilkobelt en skorstein skal følgende passes 
på:
OBS
Fare for skader fra kaldluft via skorsteinen.
 Ved temperaturer under 0 °C skal skorsteinen ko-

bles fra.
Dersom frostfri lagring ikke er mulig må apparatet de-
monteres (driftsopphold).

Slå apparatet på

Opphold i arbeidet

Valg av stråletype

Høytrykk punktstråle (0°) for spesielt 
hardtsittende skitt

Lavtrykk flatstråle (CHEM) for bruk av 
rengjøringsmiddel eller rengjøring med 
lavt trykk

Høytrykk flatstråle (25°) for rengjøring 
av store flater

Bruk av rengjøringsmiddel

Rengjøring

Anbefalt rengjøringsmetode

Drift med kaldt vann

Drift med varmt vann

Etter bruk av rengjøringsmiddel

Slå maskinen av

Oppbevaring av apparatet

Frostbeskyttelse

72 NO
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Ved langre driftspauser eller dersom frostfri lagring ikke 
er mulig:
 Tapp ut vannet.
 Spyl frostvæske gjennom apparatet.

 Skru av vanntilførselslange og høytrykkslange.
Figur 
 Legg maskinen ned på ryggen.
 La apparatet gå i maks. 1 minutt med kaldt vann, til 

pumpe og slanger er tomme.

Merk: Følg bruksanvisning for frostvæsken.
 Fyll på vanlig frostvæske i vanntilførselen.
 Slå på maskinen (uten brenner) til maskinen er 

spylt helt igjennom.
Dermed oppnås en viss korrosjonsbeskyttelse.

� FORSIKTIG
Fare for personskade og materiell skade! Pass på vek-
ten av apparatet ved lagring.

� FARE
Fare for personskader! Veltefare ved for krappe stignin-
ger, ved for stor sideveis helling, og ved ustabile under-
lag.
– Bruk maskinen på stigninger med maks. 2% stig-

ning.
– Maskinen må kun kjøres på faste underlag.
OBS
Beskytt avtrekkspaken mot skade under transport.
� FORSIKTIG
Fare for personskade og materiell skade! Pass på vek-
ten av apparatet ved transport.
 Før transport, legg maskinen på ryggen og la re-

sten av vannet renne ut.
 For transport over lengere strekninger, ta fatt 

i skyvebøylen og trekk høytrykksvaskeren etter 
deg.

 Hvis maskinen skal bæres, grip i håndtak og skyve-
bøyle.

 Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot 
å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende re-
gler.

� FARE
Fare for eprsonskader ved utilsiktet oppstart a apparat 
og fra elektrisk støt. Før alt arbeide på apparatet skal 
apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.
 Steng vanntilførselen.
 Åpne høytrykkspistolen.
 Slå på pumpen med apparatets bryter og la den gå 

i 5-10 sekunder.
 Lukk høytrykkspistolen.
 Sett hovedbryteren til "0/OFF".
 Trekk ut støpselet (tørre hender) fra stikkontakten.
 Fjerne vanntilkoblingen.
 Trykk på sprøytepistolen til apparatet er trykkløst.
 Sikre håndsprøytpistolen, for å gjøre dette skyves 

sikringen forover.
 La apparatet avkjøles.

Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon eller 
inngå en servicekontrakt med din forhandler. Spør din 
forhandler om råd og veiledning.

 Rengjør filter i vanntilkoblingen.

 Rengjør filter på rengjøringsmiddelsugeslange.

 La kundeservice gjennomføre vedlikehold av mas-
kinen.

Merk: Det er ikke nødvendig å skifte olje på høytrykks-
pumpen.

 Ta av filteret.
 Filter rengjøres i vann og settes inn igjen.

 Filter rengjøres i vann og settes inn igjen.

� FARE
Fare for eprsonskader ved utilsiktet oppstart a apparat 
og fra elektrisk støt. Før alt arbeide på apparatet skal 
apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

– Ingen nettspenning
 Kontroller nettspenning/strømledning
– Motor overbelastet/overopphetet
 Sett hovedbryteren til "0/OFF".
 La apparatet avkjøles.
 Slå apparatet på.
 Dersom feilen oppstår på nytt, la kundeservice un-

dersøke apparatet.
– Eksostemperaturbegrenser er utløst, varmeslange 

tilsotet.
 Kundeservice må fjerne sot fra apparatet.
– Eksostemperaturbegrenser er utløst, eksostempe-

ratur for høy.
 Sett hovedbryteren til "0/OFF".
 La apparatet avkjøles.
 Kun på apparater med manuell tilbakestilling:

Figur 
Bruk tilbakestillingstasten for avgasstemperaturbe-
grenseren.

 Slå apparatet på.
 Dersom feilen oppstår på nytt, la kundeservice un-

dersøke apparatet.

– Luft i systemet
Luft ut pumpen:
 Slå på apparatet med åpen høytrykkpistol ved hjelp 

av apparatbryteren flere ganger.
Merk: Ved demontering av strålerør fra høytrykkspisto-
len går utluftingen raskere.
 Fylle/skifte ekstern rengjøringsmiddelbeholder, 

dersom den finnes.
 Kontroller tilkoblinger og ledninger.
– Filter i vanntilkoblingen tilsmusset

Sette bort

Tapp ut vannet

Spyl frostvæske gjennom apparatet.

Lagring

Transport

Pleie og vedlikehold

Sikkerhetsinspeksjon/vedlikeholdskontrakt

Vedlikeholdsintervaller

Ukentlig

Månedlig

Etter 500 driftstimer, minimum årlig

Vedlikeholdsarbeider

Rengjør filter i vanntilkoblingen

Rengjør filter på rengjøringsmiddelsugeslange

Feilretting

Apparatet går ikke

Apparat bygger ikke opp trykk
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 Rengjør filter.
– Vanntilførsel er for liten
 Kontroller vanntilførselsmengden (se Tekniske da-

ta).
– Vannkran lukket.
 Åpne vannkranen.

– Luft i systemet
Luft ut pumpen:
 Slå på apparatet med åpen høytrykkpistol ved hjelp 

av apparatbryteren flere ganger.
Merk: Ved demontering av strålerør fra høytrykkspisto-
len går utluftingen raskere.
– Høytrykksdyse tilstoppet
 Rengjør dyse.
– Varmeslange forkalket
 Kundeservice må avkalke maskinen.

– Lekkasje i høytrykksystemet
 Kontroller høytrykksystem og tilkoblinger for tetthet.

– Pumpe utett, sikkerhetsventil utett.
Merk:3 dråper/minutt er tillatt.
 Ved større utetthet skal apparatet kontrolleres av 

kundeservice.

– Dysen er innstilt på "Høytrykk".
 Innstill dysen på ”CHEM”.
– Ekstern rengjøringsmiddelbeholder er tom.
 Fylle/skifte ekstern rengjøringsmiddelbeholder.
– Filter på rengjøringsmiddelsugeslange tilsmusset.
 Rengjør filter.
Figur 
– Tilbakeslagsventil henger fast.
 Ta av slangen for rengjøringsmiddel og løsne tilba-

keslagsventilen ved hjelp av en stump gjenstand.

– Drivstofftank er tom.
 Fylle drivstoff.
– Vannmangel
 Kontroller vanntilkobling, kontroller tilførselsledning.
– Vanninntakstemperaturen for høy. 
 Bruk vann med maks. 30 °C temperatur.
Figur 
– Drivstoffilter tilsmusset
 Skift drivstoffilter.

Dersom feilen ikke kan rettes opp, må apparatet 
kontrolleres av kundeservice.

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land 
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle 
landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i 
garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- 
eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjo-
ner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din 
forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de 
garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen.
Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på 
www.kaercher.com.

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyl-
ler de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de 
relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, 
konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer 
på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister 
denne erklæringen sin gyldighet.

5.957-976

Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra 
styret.

Ansvarlig for dokumentasjon:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01

Apparatet kobler seg på og av med åpen 
høytrykkspistol

Apparatet kobler seg på og av med lukket 
høytrykkspistol

Apparatet lekker, det drypper vann under 
apparatet

Apparatet suger ikke inn rengjøringsmiddel

Brenner tenner ikke

Kundetjeneste

Garanti

Tilbehør og reservedeler

EU-samsvarserklæring

Produkt: Høytrykksvasker
Type: 1.064-xxx
Relevante EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2000/14/EF
2014/30/EU
Anvendte overensstemmende normer
EN 55014–1: 2017
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 61000–3–2: 2014
HDS 5/11, HDS 5/13:
EN 61000–3–3: 2013
HDS 5/15:
EN 61000–3–11: 2000
Anvendt metode for samsvarsvurdering
2000/14/EF: Vedlegg V
Lydeffektnivå dB(A)
HDS 5/11 U, HDS 5/15:
Målt: 91
Garantert: 94
HDS 5/11 UX, HDS 5/13:
Målt: 91
Garantert: 93

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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Tekniske data

HDS 5/11 HDS 5/13 HDS 5/15

Nettilkobling

Spenning V 220 230 240 220 230 240 220 230 240

Strømtype Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50

Kapasitet kW 2,2 2,6 2,7

Sikringer (trege) A 16 16 13 16 16 13 16 16 13

Beskyttelsestype -- IPX5 IPX5 IPX5

Beskyttelsesklasse -- I I I

Maks. tillatt nettimpedanse Ohm 0,150 0,150 0,150

Vanntilkobling

Vanntilførsels-temperatur (max) °C 30 30 30

Tilførselsmengde (min) l/time (l/min) 500 (8,3) 550 (9,2) 500 (8,3)

Sugehøyde fra åpen beholder 20 ºC m 0,5 0,5 0,5

Tilførselstrykk (max) MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)

Tilførselsslange – min. diameter " (tommer) 1/2 1/2 1/2

Tilførselsslange – lengde (min.) m 7,5 7,5 7,5

Effektspesifikasjoner

Vannmengde l/time (l/min) 450 (7,5) 500 (8,3) 450 (7,5)

Arbeidstrykk vann (med standarddyse) MPa (bar) 11,0 (110) 12,5 (125) 15,0 (150)

Maks. driftstrykk (sikkerhetsventil) MPa (bar) 16,5 (165) 18,0 (180) 20,0 (200)

Maks. arbeidstemperatur varmtvann °C 80 80 80

Rengjøringsmiddeloppsug l/time (l/min) 0-33 (0-0,6) 0-33 (0-0,6) 0-33 (0-0,6)

Brennereffekt kW 26 29 26

Maksimal fyringsoljeforbruk kg/h 2,7 3,1 2,7

Rekylkraft høytrykkspistol (maks.) N 18,1 21,4 20,8

Dysestørrelse på standarddysen (UX) -- 032 (033) 034 028

Registrerte verdier etter EN 60335-2-79

Støy

Støytrykksnivå LpA dB(A) 76 76 77

Usikkerhet KpA dB(A) 3 3 3

Støyeffektnivå LWA + usikkerhet KWA (UX) dB(A) 94 (93) 93 94

Hånd-arm vibrasjonsverdi

Høytrykkspistol m/s2 2,4 1,0 0,9

Strålerør m/s2 1,4 1,1 1,1

Usikkerhet K m/s2 0,3 0,3 0,3

Driftsmidler

Drivstoff -- Fyringsolje EL el-
ler diesel

Fyringsolje EL 
eller diesel

Fyringsolje EL el-
ler diesel

Oljemengde l 0,1 0,1 0,2

Oljetyper Motorolje 
15W40

Best.nr. 6.288-
050.0

Best.nr. 6.288-
050.0

Best.nr. 6.288-
050.0

Mål og vekt

Lengde x bredde x høyde (UX) mm 618 x 618 x 994 
(1163)

618 x 618 x 994 
(1163)

618 x 618 x 994 
(1163)

Typisk driftsvekt (UX) kg 70 (72) 74 (76) 76 (78)

Drivstofftank l 6,5 6,5 6,5
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advantages.

vielen Vorteilen.

avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.

www.kaercher.com/welcome

www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

DANKE!
THANK YOU!
MERCI! GRACIAS!

!
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