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Please read and comply with 
these original instructions prior 

to the initial operation of your appliance and 
store them for later use or subsequent own-
ers.

Please unfold the front picture side
1 Nozzle screws
2 Nozzle
3 Spray lance EASY!Lock
4 Trigger gun EASY!Force
5 Safety catch
6 Trigger
7 Safety lever
8 High pressure hose EASY!Lock
9 Push handle*, top (extended)
10 Push handle*, bottom (slid in)
11 Holder for storage of a nozzle with 

screw connection or a surface cleaner**
12 Nozzle rack for triple nozzle**
13 Recessed grip
14 Nameplate
15 Skid
16 High-pressure connection EASY!Lock
17 Wheel*
18 Nozzle rack for rotary nozzle (rotary 

nozzle is only included in the scope of 
delivery with variant ProHD...Plus)

19 Spray lance holder with clamping, for 
transportation

20 Sieve
21 Water connection
22 Quiver for spray lance
23 Power switch
24 Cable clamp
25 Carrying handle
26 Spray lance holder without clamping
27 Rubber band
28 Hose rack*
29 Carrying belt*
* not present with all variants
** not included in the scope of delivery

– The operating elements for the cleaning 
process are yellow.

– Before first start-up it is definitely nec-
essary to read the operating instruc-
tions and safety indications Nr. 5.951-
949.0!

– Please follow the national rules and 
regulations for fluid spray jets of the re-
spective country.

– Please follow the national rules and 
regulations for accident prevention of 
the respective country. Fluid spray jets 
must be tested regularly and the results 
of these tests must be documented in 
writing.

– The appliance/accessories must not be 
modified.

� DANGER
Pointer to immediate danger, which leads 
to severe injuries or death.
� WARNING
Pointer to a possibly dangerous situation, 
which can lead to severe injuries or death.
� CAUTION
Pointer to a possibly dangerous situation, 
which can lead to minor injuries.
ATTENTION
Pointer to a possibly dangerous situation, 
which can lead to property damage.
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High-pressure jets can be dan-
gerous if improperly used. The jet 
may not be directed at persons, 
animals, live electrical equipment or at the 
appliance itself.
 According to applicable regula-
tions, the appliance must never be 
used on the drinking water net 
without a system separator. A suit-
able system separator by KÄRCHER or al-
ternatively a system separator according to 
EN 12729 type BA must be used. 
Water that was flowing through a system 
separator is considered non-drinkable.

Use this high pressure cleaner exclusively 
for
– for cleaning with high-pressure jet (e.g. 

cleaning of facades, terraces, garden-
ing tools).

With optional accessories detergent can be 
added.
For stubborn soiling we recommend the 
use of a rotor nozzle (only included in the 
scope of delivery with model HD...Plus)
Quality requirements for water:
ATTENTION
Only clean water may be used as high 
pressure medium. Impurities will lead to in-
creased wear and tear or formation of de-
posits in the appliance.
If recycled water is used, the following limit 
values must not be exceeded.

Safety devices serve for the protection of 
the user and must not be put out of opera-
tion or bypassed with respect to their func-
tion.

If the pulling lever on the trigger gun is re-
leased the pressure switch turns off the 
pump, the high-pressure jet is stopped. If 
the pulling lever is pulled the pump is 
turned on again.

Electrical and electronic devices often con-
tain components which could potentially 
pose a danger to human health and the en-
vironment if handled or disposed of incor-
rectly. However, these components are 
necessary for the proper operation of the 
device. Devices marked with this symbol 

Symbols on the machine

Proper use

pH value 6,5...9,5
electrical conductivity * Conductivity 

fresh water 
+1200 μS/cm

settleable solids ** < 0,5 mg/l
total suspended solids *** < 50 mg/l
Hydrocarbons < 20 mg/l
Chloride < 300 mg/l
Sulphate < 240 mg/l
Calcium < 200 mg/l

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

Iron < 0,5 mg/l
Manganese < 0,05 mg/l
Copper < 2 mg/l
Active chloride < 0,3 mg/l
free of bad odours
* Maximum total 2000 μS/cm
** Test volume 1 l, settling time 30 min
*** no abrasive substances

Safety Devices

Pressure switch

Environmental protection
The packaging material can be 
recycled. Please do not throw the 
packaging material into house-
hold waste; please send it for re-
cycling.
Old appliances contain valuable 
materials that can be recycled; 
these should be sent for recy-
cling. Batteries, oil, and similar 
substances must not enter the 
environment. Please dispose of 
your old appliances using appro-
priate collection systems.
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must not be disposed of with regular house-
hold rubbish.
Notes about the ingredients (REACH)
You will find current information about the 
ingredients at: 
www.kaercher.com/REACH

Note: The EASY!Lock system joins com-
ponents with a quick-fasten thread solidly 
and securely with just one turn.

 Insert the high pressure nozzle onto the 
spray lance.

 Install union nut and hand-tighten it 
(EASY!Lock).

 Join the spray lance with the trigger gun 
and tighten until hand-tight 
(EASY!Lock).

 Join the high-pressure hose with trigger 
gun and high-pressure connection of 
the appliance and tighten until hand-
tight (EASY!Lock).

 Hook the snap hook of the carrying belt 
into the eyelets on the carrying handle 
(picture see cover page).

� WARNING
Risk of injury! Appliance, accessories, sup-
ply lines and connections must be in fault-
free condition. If they are not in a perfect 
state then the appliance must not be used.

� DANGER
Danger of injury by electric shock.
– It is imperative to connect the appliance 

to the electric mains by means of a plug. 
It is forbidden to permanently connect 
the appliance to the power supply. The 
plug serves for the disconnection from 
the mains.

– Use an extension cable with protective 
earth conductor (protection class 1) and 
an adequate cross section (see "Tech-
nical data") und fully uncoil it from the 
cable drum.

For connection values, see type plate/tech-
nical data.
 Unwind the mains cable and place it on 

the floor.
 Insert the mains plug into a socket.

� WARNING
Observe regulations of water supplier.
 According to applicable regula-
tions, the appliance must never be 
used on the drinking water net 
without a system separator. A suit-
able system separator by KÄRCHER or al-
ternatively a system separator according to 
EN 12729 type BA must be used. 
Water that was flowing through a system 
separator is considered non-drinkable.
� CAUTION
Always connect the system separator to 
the water supply, never directly to the appli-
ance!
For connection values refer to technical 
specifications.
 Connect the supply hose (min. length 

7.5 m, minimum diameter 1/2“) to the 
water connection point of the machine 
and at the water supply point (for e.g. a 
tap).

Note:
The supply hose is not included.
 Open the water supply.

Before Startup
Attaching the Accessories

Extra with ProHD 200:

Start up

2.

1.

Electrical connection

Water connection
Connection to the water supply
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 Screw the suction hose with filter (op-
tional accessory) to the water connec-
tion.

 Appliance ventilation:
Unscrew the nozzle from the spray 
lance.
Switch on the appliance and let it run 
until the water exiting is bubble-free. 
Let the appliance run for 10 seconds – 
then switch off the appliance switch. 
Repeat the procedure several times.

 Switch off the appliance and fit the noz-
zle again. 

� DANGER
Risk of explosion!
Do not spray flammable liquids.
If the appliance is used in hazardous areas 
(e.g. filling stations) the corresponding 
safety regulations must be observed.
Risk of injury! Hold the hand spray gun and 
the spray pipe firmly with both hands.
Risk of injury! The trigger and safety lever 
may not be locked during the operation.
Risk of injury! Contact Customer Service if 
the safety lever is damaged.
Risk of injury from high-pressure water jet. 
Slide the safety catch on the trigger gun for-
ward before performing any work with the 
appliance.
� CAUTION
Risk of injury. Do not operate the appliance 
variant with a carrying belt while carrying it.
Environmental damage. Clean motors at 
places with a corresponding oil separator 
only.

 To open the trigger gun: Actuate the 
safety lever and trigger.

 To close the hand spray gun: Release 
the safety lever and trigger.

ProHD 200 must only be operated in a hor-
izontal position (power switch at the top).
The other appliance versions can be oper-
ated in the horizontal or upright position.

Note:
The appliance is equipped with a pressure 
switch. The motor starts up only when the 
trigger gun is open.
 Set the appliance switch to "I".
 Release the trigger gun. To do so, push 

the safety catch towards the back.
 Open the hand spray gun.

 Close the hand spray gun. 
The appliance switches off.

 Secure the trigger gun. To do so, push 
the safety catch towards the front.

After the interruption:
 Release the trigger gun. To do so, push 

the safety catch towards the back.
 Open the hand spray gun.

The appliance will switch on again.

 Shut off water supply.
 Open the hand spray gun.
 Switch on the pump with the power 

switch and allow to run for about 5-10 
seconds.

 Close the hand spray gun. 
 Set the appliance switch to "0/OFF“.
 Pull main plug out of socket with dry 

hands only.
 Remove water connection.
 Activate hand spray gun until device is 

pressure less.
 Secure the trigger gun. To do so, push 

the safety catch towards the front.

 Place the spray lance with the trigger 
gun into the quiver for the spray lance 
and snap it into place in the spray lance 
holder.

 Wind the connection cable around the 
cable holder.

 Fasten the plug with the mounted clip.
Appliances with push handle and 
wheels:
 Slide in push handle.
 Wind up the high-pressure hose and 

hang it over the hose storage.

Drawing in water from open reservoirs

Operation

Opening/closing the trigger gun

Operation

Interrupting operation

Turn off the appliance

Storing the Appliance
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ATTENTION
Frost will destroy the not completely water 
drained device.
Store the appliance in a frost free area.

 Drain water. 
 Pump in conventional frost protection 

agents through the appliance. 
Note:
Use normal glycol-based anti-freezing 
agents for automobiles. 
Observe handling instructions of the anti-
freeze agent manufacturer.
 Operate device for max. 1 minute until 

the pump and conduits are empty.

� CAUTION
Risk of injury and damage! Observe the 
weight of the appliance when you transport 
it.
ATTENTION
Protect the trigger from damage during 
transport.
 Hold the appliance at the carrying han-

dle and the recessed grip for carrying it.
 When transporting in vehicles, secure 

the appliance according to the guide-
lines from slipping and tipping over.

Appliances with push handle and 
wheels:
 For transport over longer distances, pull 

out the push handle to the end position 
and drag the appliance behind you 
holding the push handle.

 In order to climb stairs, pull the appli-
ance up step by step. The skids protect 
the casing from damage.

Appliances with carrying belt:
� CAUTION
Risk of injury due to machine dropping. 
Check the carrying belt for damage prior to 
using it.
 Put the carrying belt over your shoulder 

and carry the appliance.

 Attach the connecting piece of the sur-
face cleaner to the holder on the high-
pressure cleaner.

 Screw union nut.
Note:
With the ProHD 200 the holder can only be 
used for a nozzle with screw connection.

� DANGER
Risk of injury due to machine dropping. Do 
not attach the lifting device to the carrying 
belt of the appliance.
 Attach the lifting device to the carrying 

handle of the appliance.

� DANGER
Risk of injury due to machine dropping.
– Adhere to the local accident prevention 

guidelines and safety notes.
– Check the carrying handle for damage 

prior to every transportation by crane.
– Check the lifting unit for damage prior to 

each transport by crane.
– Only lift the appliance using the carrying 

handle.
– Do not use stop chains.
– Protect the lifting device from inadvert-

ent load release.
– Remove spray lance with trigger gun, 

nozzles, surface cleaner and other 
loose objects prior to transportation by 
crane.

– Do not transport any articles on the ap-
pliance during the lifting process.

Frost protection

If you cannot store it in a frost-free 
place:

Transport

Holder for surface cleaner

Transport by crane

Safety information about cranes
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– The appliance must only be transported 
by properly trained crane personnel.

– Do not stand below the load.
– Ensure that no persons are present in 

the immediate vicinity of the crane.
– Do not leave the appliance on the crane 

unattended.

� CAUTION
Risk of injury and damage! Note the weight 
of the appliance in case of storage.
This appliance must only be stored in inte-
rior rooms.

� DANGER
Risk of injury by inadvertent startup of ap-
pliance and electrical shock.
First pull out the plug from the mains before 
carrying out any tasks on the machine. 

You can sign with your dealer a contract for 
regular safety inspection or even sign a 
maintenance contract. Please take advice 
on this matter.

 Check connection cable for damages 
(risk of electrical shock); get the dam-
aged connection cable replaced imme-
diately by an authorised customer ser-
vice person/ electrician.

 Check the high pressure hose for dam-
ages (risk of bursting). 
Please arrange for the immediate ex-
change of a damaged high-pressure 
hose.

 Check appliance (pump) for leaks.
3 drops per minute are permitted and 
can come out from the lower side of the 
appliance. Call Customer Service if 
there is heavy leakage. 

 Clean the sieve in the water connection.

 Take out sieve.
 Clean the sieve from the outside and 

rinse it.
 Insert sieve.

 Have the maintenance of the device 
performed by the customer service.

� DANGER
Risk of injury by inadvertent startup of ap-
pliance and electrical shock.
– Prior to all work on the appliance, 

switch off the appliance and pull the 
power plug.

– Get the electrical components checked 
and repaired only by authorised cus-
tomer service persons.

– Contact an authorised customer service 
person in case of problems not men-
tioned in this chapter or if you are in 
doubt or when you have been explicitly 
asked to do so.

 Check connection cable for damages.
 Check the supply voltage.
 If the appliance is overheated:

Set the appliance switch to "0".
Allow machine to cool down at least for 
15 minutes. 
Set the appliance switch to "1".

 Call Customer Service in case of elec-
trical defects.

 Check the nozzle size, install correct 
nozzle.

 Deaerate the appliance (see "Start-up")
 Clean the sieve in the water connection.
 Check water supply level (refer to tech-

nical data).
 Clean the nozzle.
 Replace the nozzle.
 Contact Customer Service if needed.

Storage

Care and maintenance

Safety inspection/ maintenance 
contract

Before each use

Weekly

Clean the sieve in the water connection

Every 500 operating hours, at least 
annually

Troubleshooting

Appliance is not running

Pressure does not build up in the 
appliance
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3 drops of water per minute are permitted 
and can leak from the bottom of the appli-
ance.
 With stronger leak, have device 

checked by customer service.

 Check the water suction pipe for leaks.
 Deaerate the appliance (see "Start-up")
 Contact Customer Service if needed.

Only use original accessories and spare 
parts, they ensure the safe and trouble-free 
operation of the device.
For information about accessories and 
spare parts, please visit www.kaerch-
er.com.

The warranty terms published by the rele-
vant sales company are applicable in each 
country. We will repair potential failures of 
your appliance within the warranty period 
free of charge, provided that such failure is 
caused by faulty material or defects in man-
ufacturing. In the event of a warranty claim 
please contact your dealer or the nearest 
authorized Customer Service centre. 
Please submit the proof of purchase.

We hereby declare that the machine de-
scribed below complies with the relevant 
basic safety and health requirements of the 
EU Directives, both in its basic design and 
construction as well as in the version put 
into circulation by us. This declaration shall 
cease to be valid if the machine is modified 
without our prior approval.

The signatories act on behalf of and with 
the authority of the company management.

Documentation supervisor:
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, 2019/04/01

Pump leaky

Pump is vibrating

Accessories and Spare Parts

Warranty

EU Declaration of Conformity

Product: High pressure cleaner
Type: 1.520-xxx

Relevant EU Directives
2006/42/EC (+2009/127/EC) 
2014/30/EU
2000/14/EC
2011/65/EU

Applied harmonized standards
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 62233: 2008
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 50581
Applied conformity evaluation method
2000/14/EC: Appendix V
Sound power level dB(A)
ProHD 200, ProHD 300
Measured: 90
Guaranteed: 93
ProHD 400
Measured: 84
Guaranteed: 87
ProHD 400 *CH & *AU
Measured: 86
Guaranteed: 89
ProHD 600
Measured: 85
Guaranteed: 87

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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Technical specifications
Type Pro

HD 
200

Pro
HD 
200

Pro
HD 
200

Pro 
HD 
300

Pro
HD 
400

Pro
HD 
400

Pro
HD 
400

Pro
HD 
400

Pro
HD 
600

EU AU GB EU AU CH GB EU EU
Main Supply
Voltage V 230 240 230

...
240

230 240 230 230
...

240

230

Current type Hz 50
Connected load kW 2,1 2,2 2,3 2,5
Protection (slow, char. C) A 10 16
Type of protection -- IPX5
Extension cable, max. 30 m
(Protection class 1)

mm2 2,5

Water connection
Max. feed temperature °C 60
Min. feed volume I/min 10 12
Suck height from open contain-
er (20 °C)

m 0,5

Max. feed pressure MPa 1
Performance data
Operating pressure of water 
(using standard nozzle)

MPa 13 14 11 13 15

Size of standard nozzle -- 028 027 036 033 027
Max. operating over-pressure MPa 17 16 17 18
Water flow rate I/min 6,7 8,1 7,5
Max. recoil force of trigger gun N 17,7 18,4 20,4 22,2 23,8
Values determined as per EN 60335-2-79
Hand-arm vibration value m/s2 1,9 2,7 4,4 2,2
Uncertainty K m/s2 0,7 0,8 0,9 0,7
Sound pressure level LpA dB(A) 77 78 73 71
Uncertainty KpA dB(A) 3 3
Sound power level LWA + Un-
certainty KWA

dB(A) 93 89 87

Dimensions and weights
Length mm 466 351
Width mm 312
Height mm 337 904
Typical operating weight kg 20,1 20,5 20,8 21,5 22
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Cihazın ilk kullanımından önce 
bu orijinal kullanma kılavuzunu 

okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha 
sonra kullanım veya cihazın sonraki sahip-
lerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Lütfen resim sayfasını öne doğru dışarı kat-
layın
1 Vidalı meme bağlantısı
2 Meme
3 EASY!Lock huzme hortumu
4 EASY!Force el püskürtme tabancası
5 Emniyet tırnağı
6 Çekme kolu
7 Emniyet kolu
8 EASY!Lock yüksek basınç hortumu
9 İtme kolu*, üst (dışarı çekilmiş)
10 İtme kolu*, alt (içeri itilmiş)
11 Vidalı bağlantılı bir memenin veya yüzey 

temizleyicinin** saklanması için tutucu
12 Üçlü meme** için meme bölmesi
13 Tutamak çukuru
14 Tip levhası
15 Kayar kızak
16 Yüksek basınç bağlantısı EASY!Lock
17 Tekerlek*
18 Rotor memesi için meme bölmesi (rotor 

memesi sadece ProHD...Plus modelin-
de teslimat kapsamına dahildir)

19 Mandallı püskürtme borusu tutucusu, 
taşıma için

20 Süzgeç
21 Su bağlantısı
22 Okluk tipi püskürtme borusu
23 Cihaz şalteri
24 Kablo tutucu
25 Taşıma kolu
26 Mandalsız püskürtme borusu tutucusu
27 Lastik bant
28 Hortum gözü*
29 Taşıma kayışı*
* tüm modellerde mevcut değildir
** Teslimat kapsamında bulunmamaktadır

– Temizlik prosesinin kullanım elemanları 
sarıdır.

– İlk kullanımdan önce, 5.951-949.0 nu-
maralı güvenlik uyarılarını mutlaka oku-
yun!

– Sıvı püskürtücülere dair kanunlardaki il-
gili ulusal talimatlara dikkat edin.

– Kaza önlemeye dair kanunlardaki ilgili 
ulusal talimatlara dikkat edin. Sıvı püs-
kürtücüler düzenli olarak kontrol edil-
meli ve kontrol sonucu yazılı olarak bel-
gelenmelidir.

– Cihazda/Aksesuarda değişiklikler yapıl-
mamalıdır.

� TEHLIKE
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme 
neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uya-
rı.
� UYARI
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme 
neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma 
yönelik uyarı.
� TEDBIR
Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası 
tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.
DIKKAT
Maddi hasarlara neden olabilecek olası 
tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

İçindekiler
Cihaz elemanları . . . . . . . . . . . TR 1
Güvenlik uyarıları  . . . . . . . . . . TR 1
Kurallara uygun kullanım  . . . . TR 2
Güvenlik tertibatları . . . . . . . . . TR 2
Çevre koruma . . . . . . . . . . . . . TR 2
Cihazı çalıştırmaya başlamadan 
önce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 3
İşletime alma. . . . . . . . . . . . . . TR 3
Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 4
Taşıma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 5
Depolama . . . . . . . . . . . . . . . . TR 6
Koruma ve Bakım . . . . . . . . . . TR 6
Arızalarda yardım . . . . . . . . . . TR 6
Aksesuarlar ve yedek parçalar TR 7
Garanti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 7
AB uygunluk bildirisi  . . . . . . . . TR 7
Teknik Bilgiler  . . . . . . . . . . . . . TR 8

Cihaz elemanları

Renk kodu

Güvenlik uyarıları

Tehlike kademeleri
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Yüksek basınçlı tazyik doğru kul-
lanılmadığı zaman tehlikeli olabi-
lir. Tazyik insanlara, hayvanlara, 
elektrikli aletlere ve makinenin kendisine 
doğru tutulmamalıdır.
 Geçerli yönetmeliklere göre, ci-
haz, içme suyu şebekesinde sis-
tem ayırıcısı olmadan çalıştırılma-
malıdır. KÄRCHER firmasının uy-
gun bir sistem ayırıcısı veya alternatif ola-
rak EN 12729 Tip B uyarınca bir sistem 
ayırıcısı kullanılmalıdır. 
Bir sistem ayırıcısından akan su, içilemez 
olarak sınıflandırılmıştır.

Bu yüksek basınçlı temizleyiciyi tek başına 
kullanın
– Yüksek basınçla temizleme için (örn. 

cepheler, teraslar, bahçe cihazlarının 
temizlenmesi için).

Opsiyonel aksesuarlarla temizlik maddesi 
karıştırılabilir.
İnatçı kirler için bir rotor memesi kullanılma-
sını öneriyoruz (sadece HD...Plus modelin-
de teslimat kapsamına dahildir)
Su kalitesiyle ilgili beklentiler:
DIKKAT
Yüksek basınç maddesi olarak sadece te-
miz su kullanılmalıdır. Kirler, zamanından 
önce aşınmaya ve cihazda tortular oluşma-
sına neden olur.
Geri dönüşüm suyu kullanılırsa, aşağıdaki 
sınır değerler aşılmamalıdır.

Güvenlik tertibatları kullanıcının korunma-
sını sağlar ve devre dışı bırakılmamalıdır 
ya da bu tertibatların çalışma şekli değişti-
rilmemelidir.

El püskürtme tabancasının tetiği bırakılırsa 
bir basınç şalteri pompayı kapatır, yüksek 
basınç huzmesi durdurulur. Tetik çekilirse 
pompa tekrar açılır.

Elektrikli ve elektronik cihazlar genellikle, 
yanlış kullanıldıklarında veya yanlış şekilde 
tasfiye edildiklerinde insan sağlığı ve çevre 
için tehlikeli olabilecek bileşenler içerir. Ci-
hazın kurallara uygun şekilde işletilmesi 
için bu bileşenlerin bulunması gereklidir. Bu 
simge ile işaretlenmiş cihazlar evsel çöpler 
ile birlikte tasfiye edilmemelidir.
İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabi-
leceğiniz adres: 
www.kaercher.com/REACH

Cihazdaki semboller

Kurallara uygun kullanım

pH değeri 6,5...9,5
Elektrik iletkenliği * Taze su ilet-

kenliği +1200 
μS/cm

Ayrılabilir maddeler ** < 0,5 mg/l
Filtrelenebilir maddeler *** < 50 mg/l
Hidrokarbonlar < 20 mg/l
Klorid < 300 mg/l
Sülfat < 240 mg/l
Kalsiyum < 200 mg/l
Toplam sertlik < 28 °dH

< 50 °TH
< 500 ppm 
(mg CaCO3/l)

Demir < 0,5 mg/l
Mangan < 0,05 mg/l
Bakır < 2 mg/l
Aktif klor < 0,3 mg/l
Genel kokulardan arındırılmış
* maks. toplam 2000 μS/cm
** Numune hacmi 1 litre, çalışma süresi 30 
dakika
*** aşındırıcı maddeler kullanılmaz

Güvenlik tertibatları

Basınç şalteri

Çevre koruma
Ambalaj malzemeleri geri dönüş-
türülebilir. Ambalaj malzemeleri-
ni evinizin çöpüne atmak yerine 
lütfen tekrar kullanılabilecekleri 
yerlere gönderin.
Eski cihazlarda, yeniden değer-
lendirme işlemine tabi tutulması 
gereken değerli geri dönüşüm 
malzemeleri bulunmaktadır. Akü-
ler, yağ ve benzeri maddeler do-
ğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle 
eski cihazları lütfen öngörülen 
toplama sistemleri aracılığıyla 
imha edin.
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Uyarı: EASY!Lock sistemi, hızlı dişli siste-
mi sayesinde bileşenleri sadece tek çevir-
mede çabuk ve güvenli şekilde birbirlerine 
bağlar.

 Yüksek basınç memesini huzme boru-
suna takın.

 Rakor somununu takın ve elle sıkın 
(EASY!Lock).

 Huzme borusunu el püskürtme taban-
cası ile bağlayın ve elle sıkın 
(EASY!Lock).

 Yüksek basınç hortumunu cihazın el 
püskürtme tabancası ve yüksek basınç 
bağlantısı ile bağlayın ve elle sıkın 
(EASY!Lock).

 Taşıma kayışının karabina kancasını 
taşıma kolunun kancalarına asın (re-
simler için bkz. Arka sayfa).

� UYARI
Yaralanma tehlikesi! Cihaz, aksesuarlar, 
besleme hatları, ve bağlantılar kusursuz 
duruma olmalıdır. Kusursuz durumda değil-
se, cihaz kullanılmamalıdır.

� TEHLIKE
Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma teh-
likesi.
– Cihaz, zorunlu olarak bir soketle elektrik 

şebekesine bağlanmalıdır. Ayrılama-
yan bir bağlantıyla elektrik şebekesine 

bağlantı yasaktır. Soket, şebeke ayır-
ması için kullanılır.

– Topraklama iletkenli (koruma sınıfı 1) 
ve yeterli kesite sahip uzatma kabloları 
kullanın (Bkz. "Teknik bilgiler") ve kab-
loyu kablo tamburundan tamamen açın.

Bağlantı değerleri için Bkz. Tip levhası/Tek-
nik bilgiler.
 Elektrik kablosunu sarın ve zemine ko-

yun.
 Elektrik fişini prize takın.

� UYARI
Su besleme işletmesinin talimatlarını dikka-
te alın.
 Geçerli yönetmeliklere göre, ci-
haz, içme suyu şebekesinde sis-
tem ayırıcısı olmadan çalıştırılma-
malıdır. KÄRCHER firmasının uy-
gun bir sistem ayırıcısı veya alternatif ola-
rak EN 12729 Tip B uyarınca bir sistem 
ayırıcısı kullanılmalıdır. 
Bir sistem ayırıcısından akan su, içilemez 
olarak sınıflandırılmıştır.
� TEDBIR
Sistem ayırıcısını her zaman su beslemesi-
ne bağlayın, cihaza kesinlikle bağlamayın.
Bağlantı değerleri için teknik bilgiler bölü-
müne bakın.
 Besleme hortumunu (minimum uzunluk 

7,5 m, minimum çap 1/2"), cihazın su 
bağlantısı ve su beslemesine (Örneğin: 
su musluğu) bağlayın.

Not:
Besleme hortumu, teslimat kapsamında 
bulunmamaktadır.
 Su beslemesini açın.

 Filtreli süpürme hortumunu (opsiyonel 
aksesuar) su bağlantısına vidalayın.

 Cihazdaki havanın boşaltılması:
Memeyi püskürtme borusundan sökün.
Su kabarcıksız bir şekilde çıkana kadar 
cihazı çalıştırın.
Gerekirse cihazı 10 saniye çalıştırın - 
daha sonra cihaz şalterini kapatın. İşle-
mi birkaç kez tekrarlayın.

 Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidala-
yın.

Cihazı çalıştırmaya 
başlamadan önce

Aksesuarların monte edilmesi

Ek olarak ProHD 200'de:

İşletime alma

Elektrik bağlantısı

2.

1. Su bağlantısı
Su tesisatına bağlantı

Açık kaplardan su emilmesi
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� TEHLIKE
Patlama tehlikesi!
Yanıcı sıvılar püskürtmeyin.
Tehlikeli alanlarda (örn. benzin istasyonla-
rı) cihazın kullanılması durumunda gerekli 
güvenlik yönetmeliklerine dikkat edilmelidir.
Yaralanma tehlikesi! Çalışma sırasında el 
püskürtme tabancasını ve püskürtme boru-
sunu iki elinizle tutun.
Yaralanma tehlikesi! Çekme kolu ve emni-
yet kolu işlteim sırasında sıkıştırılmamalı-
dır.
Yaralanma tehlikesi! Emniyet kolu hasarlıy-
sa müşteri hizmetlerini arayın.
Yüksek basınçlı su huzmesi nedeniyle ya-
ralanma tehlikesi. Cihazdaki tüm çalışma-
lardan önce el püskürtme tabancasındaki 
emniyet kolunu öne doğru kaydırın.
� TEDBIR
Yaralanma tehlikesi. Taşıma kayışlı cihaz 
modelini taşıma sırasında çalıştırmayın.
Çevre hasarları. Motorları sadece uygun 
yağ ayırıcısı bulunan yerlerde temizleyin.

 El püskürtme tabancasını açma: Emni-
yet koluna ve çekme koluna basın.

 El püskürtme tabancasını kapatma: 
Emniyet kolunu ve çekme kolunu ser-
best bırakın.

ProHD 200 sadece yatay konumda (cihaz 
şalteri üstte) çalıştırılmalıdır.
Diğer cihaz modelleri, dik veya yatay şekil-
de çalıştırılabilir.
Not:
Cihaz, bir basınç şalteriyle donatılmıştır. 
Motor, sadece el püskürtme tabancası 
açıkken çalışır.
 Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin.
 El püskürtme tabancasının güvenliğini 

açın, bunun için emniyet sürgüsünü geri 
itin.

 El püskürtme tabancasını açın.

 El püskürtme tabancasını kapatın.
Cihaz kapanır.

 El püskürtme tabancasını emniyete 
alın, bunun için emniyet sürgüsünü öne 
itin.

Kesintiden sonra:
 El püskürtme tabancasının güvenliğini 

açın, bunun için emniyet sürgüsünü geri 
itin.

 El püskürtme tabancasını açın.
Cihaz tekrar açılır.

 Su beslemesini kapatın.
 El püskürtme tabancasını açın.
 Pompayı cihaz şalteriyle açın ve 5-10 

saniye çalıştırın.
 El püskürtme tabancasını kapatın.
 Cihaz şalterini „0/OFF“ konumuna geti-

rin.
 Şebeke fişini, sadece elleriniz kuruyken 

prizden çekin.
 Su bağlantısını çıkartın.
 Cihaz basınçsız duruma gelene kadar 

el püskürtme tabancasını çalıştırın.
 El püskürtme tabancasını emniyete 

alın, bunun için emniyet sürgüsünü öne 
itin.

 Püskürtme borusunu, el püskürtme ta-
bancasıyla birlikte okluk tipi püskürtme 
borusuna koyun ve püskürtme borusu 
tutucusunda kilitleyin.

 Bağlantı kablosunu kablo tutucusuna 
sarın.

 Soketi monte edilmiş klipsle sabitleyin.
İtme kollu ve tekerlekli cihazlar:
 İtme kolunu içeri itin.
 Yüksek basınç hortumunu sarın ve hor-

tum rafı üzerine asın.

DIKKAT
Don, suyu tam boşaltılmamış cihaza zarar 
verir.
Cihazı donma tehlikesi bulunmayan bir yer-
de saklayın.

Kullanımı

El püskürtme tabancasını açma/
kapatma

Çalıştırma

Çalışmayı yarıda kesme

Cihazın kapatılması

Cihazın saklanması

Antifriz koruma
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 Suyu boşaltın.
 Piyasada bulunan bir antifrizi cihaza 

pompalayın.
Not:
Piyasada bulunan glikol bazlı bir araç antif-
rizi kullanın.
Antifriz üreticisinin kullanım talimatlarına 
uyun.
 Pompa ve hatlar boşalana kadar cihazı 

maksimum 1 dakika çalıştırın.

� TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sıra-
sında cihazın ağırlığına dikkat edin.
DIKKAT
Çekme kolunu taşıma sırasında zararlar-
dan koruyun.
 Taşımak için, cihazı taşıma kolu ve tu-

tamak çukurundan tutun.
 Araçlarda taşıma sırasında, cihazı ge-

çerli yönetmeliklere göre kaymaya ve 
devrilmeye karşı emniyete alın.

İtme kollu ve tekerlekli cihazlar:
 Uzun mesafelerde taşımak için itme ko-

lunu son konuma doğru geriye çekin ve 
cihazı itme kolundan geriye doğru ken-
dinize çekin.

 Merdiven çıkmak için cihazı basamak 
basamak yukarı çekin. Kayar kızaklar, 
muhafazayı hasarlara karşı korur.

Taşıma kayışlı cihazlar:
� TEDBIR
Cihazın düşmesi sonucu yaralanma tehli-
kesi. Kullanımdan önce taşıma kayışını ha-
sar açısından kontrol edin.
 Taşıma kayışını omzunuzun üzerine 

koyun ve cihazı taşıyın.

 Yüze temizleyicisinin bağlantı rakorunu 
yüksek basınçlı temizleyicideki tutucu-
ya takın.

 Üst somunu vidalayın.
Not:
ProHD 200'de, tutucu sadece vidalı bağlan-
tılı bir meme için kullanılabilir.

� TEHLIKE
Cihazın düşmesi sonucu yaralanma tehli-
kesi. Kaldırma tertibatını cihazın taşıma ka-
yışına sabitlemeyin.
 Kaldırma tertibatını cihazın taşıma tuta-

mağına sabitleyin.

� TEHLIKE
Cihazın düşmesi sonucu yaralanma tehli-
kesi.
– Yerel kaza önleme talimatları ve güven-

lik uyarılarına uyun.
– Vinçle her taşımadan önce taşıma tuta-

mağını hasar açısından kontrol edin.
– Vinçle her taşımadan önce kaldırma 

aracını hasar açısından kontrol edin.
– Cihazı, sadece taşıma tutamağından 

kaldırın.
– Bağlama zincirleri kullanmayın.
– Kaldırma tertibatını yükün istenmeden 

yerinden çıkmasına karşı emniyete alın.
– Vinçle taşımadan önce, el püskürtme 

tabancasıyla birlikte püskürtme borusu-
nu, memeleri, yüzey temizleyicisini ve 
gevşek nesneleri sökün.

– Kaldırma işlemi sırasında cihaz üzerin-
de hiçbir nesne taşımayın.

– Cihaz, sadece vinci kullanma konusun-
da eğitim almış kişiler görevlendirilerek 
vinçle taşınmalıdır.

– Yükün altında durmayın.
– Vincin tehlike bölgesinde hiç kimsenin 

bulunmamasını sağlayın.
– Cihazı gözetimsiz şekilde vinçte asılı bı-

rakmayın.

Donma olmayan bir depolama mümkün 
değilse:

Taşıma

Yüzey temizleyici tutucusu

Vinçle taşıma

Vince bağlamaya yönelik güvenlik 
uyarıları
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� TEDBIR
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama 
sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.
Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolan-
malıdır.

� TEHLIKE
Farkında olmadan çalışmaya başlayan ci-
haz ve elektrik çarpması nedeniyle yaralan-
ma tehlikesi.
Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı 
kapatın ve elektrik fişini çekin.

Yetkili satıcınızla düzenli bir güvenlik kon-
trolü mutabakatı sağlayabilir ya da bir ba-
kım sözleşmesi yapabilirsiniz. Lütfen bu ko-
nuyla ilgili öneriler alın.

 Bağlantı kablosuna hasar kontrolü ya-
pın (elektrik çarpma tehlikesi), hasarlı 
bağlantı kablosunu zaman kaybetme-
den yetkili müşteri hizmetleri/elektrik 
teknisyenine değiştirtin.

 Yüksek basınç hortumuna hasar kon-
trolü yapın (kırılma tehlikesi).
Zarar görmüş yüksek basınç hortumu-
nu hemen değiştirin.

 Cihaza (pompa) sızdırmazlık kontrolü 
yapın.
Dakikada 3 damla suya izin verilmiştir 
ve cihazın alt tarafından çıkabilir. Daha 
fazla sızdırma olması durumunda müş-
teri hizmetlerini arayın.

 Su bağlantısındaki süzgeci temizleyin.

 Süzgeci dışarı alın.
 Süzgecin dışını temizleyin ve yıkayın.
 Süzgeci takın.

 Cihazın bakımını müşteri hizmetlerine 
yaptırın.

� TEHLIKE
Farkında olmadan çalışmaya başlayan ci-
haz ve elektrik çarpması nedeniyle yaralan-
ma tehlikesi.
– Cihazdaki tüm çalışmalardan önce ci-

hazı kapatın ve elektrik fişini çekin.
– Elektrikli yapı parçalarını sadece yetkili 

müşteri hizmetlerine kontrol ettirin ve 
onartın.

– Bu bölümde belirtilmeyen arızalarda, 
şüphe etmeniz durumunda ve açık bir 
uyarı olması durumunda yetkili bir müş-
teri hizmetleri merkezini arayın.

 Bağlantı kablosuna hasar kontrolü ya-
pın.

 Şebeke gerilimini kontrol edin.
 Cihaz aşırı ısınmışsa:

Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.
Cihazı en az 15 dakika boyunca soğu-
tun.
Cihaz anahtarını "1" konumuna getirin.

 Elektrik arızasında müşteri hizmetlerini 
arayın.

 Meme boyutunu kontrol edin, doğru 
meme takın.

 Cihazın havasını alın (Bkz. "İşletime al-
ma").

 Su bağlantısındaki süzgeci temizleyin.
 Su besleme miktarını kontrol edin (Bkz. 

Teknik Özellikler)
 Püskürtme ağzını yıkayın.
 Memeyi değiştirin.
 İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini ara-

yın.

Dakikada 3 damla suya izin verilmiştir ve ci-
hazın alt tarafından çıkabilir.
 Daha güçlü bir sızdırmada, cihazı müş-

teri hizmetlerine kontrol ettirin.

Depolama

Koruma ve Bakım

Güvenlik kontrolü/Bakım 
sözleşmesi

Her çalışmadan önce

Her hafta

Su bağlantısındaki süzgecin 
temizlenmesi

500 çalışma saatinde bir, en azından 
her yıl

Arızalarda yardım

Cihaz çalışmıyor

Cihaz basınca gelmiyor

Pompa sızdırıyor
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 Su emme hattına sızdırmazlık kontrolü 
yapın.

 Cihazın havasını alın (Bkz. "İşletime al-
ma").

 İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini ara-
yın.

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal ye-
dek parçalar kullanın; cihazın güvenli şekil-
de ve arızasız işletilmesini garantilerler.
Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında 
bilgi için sitemizi ziyaret edin: www.kaerc-
her.com.

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafın-
dan verilmiş garanti şartları geçerlidir. Ga-
ranti süresi içinde cihazınızda oluşan muh-
temel hasarları, arızanın kaynağı üretim 
veya malzeme hatası olduğu sürece ücret-
siz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan 
yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu 
zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza 
veya size en yakın yetkili servisimize baş-
vurunuz.

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makine-
nin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan pi-
yasaya sürülen modeliyle AB yönetmelikle-
rinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağ-
lık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiri-
riz. Onayımız olmadan cihazda herhangi 
bir değişiklik yapılması durumunda bu be-
yan geçerliliğini yitirir.

Aşağıda imzası olan kişiler, yönetim kurulu 
adına ve yönetim kurulunun yetkisine sahip 
olarak hareket eder.

Dokümantasyon sorumlusu:
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, 2019/04/01

Pompada vuruntu

Aksesuarlar ve yedek 
parçalar

Garanti

AB uygunluk bildirisi

Ürün: Yüksek basınç temizleyicisi
Tip: 1.520-xxx

İlgili AB yönetmelikleri
2006/42/EG (+2009/127/EG) 
2014/30/EU
2000/14/EG
2011/65/EU
Kullanılmış olan uyumlu standartlar
EN 60335–1
EN 60335–2–79

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 62233: 2008
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 50581
Kullanılan uyumluluk değerlendirme 
yöntemleri
2000/14/EG: Ek V
Ses şiddeti dB(A)
ProHD 200, ProHD 300
Ölçülen: 90
Garanti edi-
len:

93

ProHD 400
Ölçülen: 84
Garanti edi-
len:

87

ProHD 400 *CH & *AU
Ölçülen: 86
Garanti edi-
len:

89

ProHD 600
Ölçülen: 85
Garanti edi-
len:

87

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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Teknik Bilgiler
Tip: Pro

HD 
200

Pro
HD 
200

Pro
HD 
200

Pro 
HD 
300

Pro
HD 
400

Pro
HD 
400

Pro
HD 
400

Pro
HD 
400

Pro
HD 
600

EU AU GB EU AU CH GB EU EU
Elektrik bağlantısı
Gerilim V 230 240 230

...
240

230 240 230 230
...

240

230

Elektrik türü Hz 50
Bağlantı gücü kW 2,1 2,2 2,3 2,5
Sigorta (gecikmeli, Char. C) A 10 16
Koruma şekli -- IPX5
Uzatma kablosu maks. 30 m
(Koruma sınıfı 1)

mm2 2,5

Su bağlantısı
Besleme sıcaklığı (maks.) °C 60
Besleme miktar l/dk 10 12
Açık depodan emme yüksekliği 
(20 °C)

m 0,5

Besleme bas MPa 1
Performans değerleri
Su çalışma basıncı (standart 
memeyle)

MPa 13 14 11 13 15

Standart memenin enjektör bo-
yutu

-- 028 027 036 033 027

Maksimum çalışma üst basıncı MPa 17 16 17 18
Besleme miktarı, su l/dk 6,7 8,1 7,5
El püskürtme tabancasının geri 
tepme kuvveti (maks.)

N 17,7 18,4 20,4 22,2 23,8

60335-2-79'a göre belirlenen değerler
El-kol titreşim değeri m/s2 1,9 2,7 4,4 2,2
Güvensizlik K m/s2 0,7 0,8 0,9 0,7
Ses basıncı seviyesi LpA dB(A) 77 78 73 71
Güvensizlik KpA dB(A) 3 3
Ses basıncı seviyesi LWA + Gü-
vensizlik KWA

dB(A) 93 89 87

Ölçüler ve ağırlıklar
Uzunluk mm 466 351
Genişlik mm 312
Yükseklik mm 337 904
Tipik çalışma ağırlığı kg 20,1 20,5 20,8 21,5 22
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