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1

Uvod

Spoštovani kupec,
veseli nas, da ste se odločili za STIHL. Naše
izdelke vrhunske kakovosti razvijamo in izdelu‐
jemo v skladu s potrebami naših strank. Tako so
naši izdelki tudi pri izjemnih obremenitvah zelo
zanesljivi.
STIHL je hkrati sinonim za vrhunski servis. Naši
pooblaščeni prodajalci nudijo strokovno svetova‐
nje in uvajanje ter obsežno tehnično podporo.
STIHL izrecno priznava trajnostno in odgovorno
ravnanje z naravo. Ta navodila za uporabo naj
vas podpirajo pri varni in okolju prijazni uporabi
vašega izdelka STIHL z dolgo življenjsko dobo.

2
2.1

Informacije o teh navodilih
za uporabo
Veljavni dokumenti

Veljajo lokalni varnostni predpisi.
► Poleg teh navodil za uporabo je treba prebrati,
razumeti in shraniti naslednje dokumente:
– Navodila za uporabo in embalažo uporablje‐
nega pribora
– Navodila za uporabo in embalažo uporablje‐
nega čistilnega sredstva

2.2

Označevanje opozoril v bese‐
dilu
NEVARNOST

■ Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki povzro‐
čijo hude telesne poškodbe ali smrt.
► Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti
hude telesne poškodbe ali smrt.
OPOZORILO
■ Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko
povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.
► Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti
hude telesne poškodbe ali smrt.

OBVESTILO
■ Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko
povzročijo materialno škodo.
► Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti
materialno škodo.

2.3

Natisnjeno na beljenem papirju brez klora.
Tiskarske barve vsebujejo rastlinska olja in papir je reciklažen.
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Simboli v besedilu

Ta simbol opozarja na poglavje v teh navo‐
dilih za uporabo.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo
veliko veselja z vašim izdelkom STIHL.

POMEMBNO! PREBERITE PRED UPORABO IN
SHRANITE.
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3 Pregled
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Pregled

3.1

7 Nosilec
Nosilec se uporablja za snemanje in shranje‐
vanje priključnega kabla ter je vrtljiv.

Visokotlačni čistilnik

8 Loputa
Loputa pokriva šobe, priključni kabel in
čistilno iglo.

8

9 Nosilec
Nosilec se uporablja za shranjevanje briz‐
galne pištole.
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10 Nosilec
Nosilec se uporablja za shranjevanje briz‐
galne naprave.
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11 Vrtljivo stikalo
Vrtljivo stikalo se uporablja za vklop in izklop
visokotlačnega čistilnika.
12 Nastavek
Nastavek se uporablja za priključitev visoko‐
tlačne cevi.
13 Nastavek
Nastavek se uporablja za priključitev gibke
cevi za vodo.

15

14 Transportni ročaj
Transportni ročaj se uporablja za nošenje
visokotlačnega čistilnika.

17
16

0000-GXX-4338-A0

#

1 Predali
Predali se uporabljajo za shranjevanje prilo‐
ženih šob.
2 Nosilec
Nosilec se uporablja za shranjevanje čistilne
igle.
3 Predal
Predal se uporablja za shranjevanje nadalj‐
njih šob iz pribora za visokotlačni čistilnik.

15 Nosilec
Nosilec se uporablja za shranjevanje visoko‐
tlačne cevi.
16 Nosilec
Nosilec se uporablja za shranjevanje razpršil‐
nega kompleta.
17 Zaporni gumb
Zaporni gumb blokira nastavljanje ročaja.
18 Ročaj
Ročaj se uporablja za nošenje in premikanje
visokotlačnega čistilnika.
# Tipska tablica s serijsko številko

3.2

1

4 Priključni kabel
Priključni kabel povezuje visokotlačni čistilnik
in omrežni vtič.
5 Omrežni vtič
Omrežni vtič povezuje priključni kabel z vtič‐
nico.

13

6 Sponka
Sponka drži omrežni vtič na navitem priključ‐
nem kablu.
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1 Brizgalna cev
Brizgalna cev povezuje brizgalno pištolo s
šobo.
3
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4 Varnostni napotki
Zajamčena raven zvočne moči v

2 Brizgalna pištola
Brizgalna pištola se uporablja za držanje in
vodenje brizgalne naprave.

LWA skladu s smernico 2000/14/ES v dB(A)

za primerjanje emisij hrupa izdelkov.
Ti simboli označujejo originalne nado‐
mestne dele STIHL in originalni dodatni
pribor STIHL.

3 Zaskočna ročica
Zaskočna ročica sprosti ročico.
4 Ročica
Ročica odpre in zapre ventil v brizgalni pištoli.
Ročica zažene in ustavi vodni curek.
5 Zaporna ročica
Zaporna ročica drži nastavek v brizgalni
pištoli.
6 Nastavek
Nastavek povezuje visokotlačno cev z briz‐
galno pištolo.

4

Varnostni napotki

4.1

Opozorilni simboli

Opozorilni simboli na visokotlačnem čistilniku
pomenijo naslednje:
Upoštevajte varnostne napotke in tam
navedene ukrepe.
Ta navodila za uporabo je treba pre‐
brati, razumeti in shraniti.

7 Visokotlačna cev
Visokotlačna cev vodi vodo od visokotlačne
črpalke do brizgalne pištole.
8 Sklopka
Spojka povezuje visokotlačno cev z visoko‐
tlačno črpalko.

Nosite zaščitna očala.

9 Čistilna igla
Čistilna igla se uporablja za čiščenje šob.

– Vodnega curka ne usmerjajte
v osebe ali živali.
– Vodnega curka ne usmerjajte
v električne naprave, elek‐
trične priključke, vtičnice in
električne vode.
– Vodnega curka ne usmerjajte
v električne naprave in visoko‐
tlačni čistilnik.
Če je priključni kabel ali kabelski pod‐
aljšek poškodovan: izvlecite omrežni
vtič iz vtičnice.

10 Razpršilni komplet
Razpršilni komplet služi za čiščenje s čistilnim
sredstvom.
11 Razpršilna šoba
Razpršilna šoba vodi primeša čistilno sred‐
stvo.
12 Steklenica
Steklenica vsebuje čistilno sredstvo.
13 Rotacijska šoba
Vrtljiva šoba naredi trd, vrteči se vodni curek.

Visokotlačnega čistilnika ne priključite
neposredno na vodovodno omrežje s
pitno vodo.

14 šoba s ploskim curkom
Šoba s ploskim curkom naredi ploščati vodni
curek.

3.3

Simboli

Simboli so lahko na visokotlačnem čistilniku,
brizgalni napravi in razpršilnem kompletu in
pomenijo naslednje:
Zaskočna ročica v tem položaju sprosti
ročico.
Zaskočna ročica v tem položaju blokira
ročico.
Razpršilni komplet pred transportom
izpraznite ali zavarujte tako, da se ne
bo mogel prevrniti in premikati.
Izdelka ne odvrzite med gospodinjske
odpadke.
4

Visokotlačni čistilnik med prekinitvijo
dela, transportom, shranjevanjem,
vzdrževanjem ali popravili izključite.
Visokotlačnega čistilnika ne uporab‐
ljajte, transportirajte in shranjujte pri
temperaturah pod 0 °C.

4.2

Pravilna uporaba

Visokotlačni čistilnik STIHL RE 120 služi za čiš‐
čenje na primer vozil, prikolic, teras, poti in
fasad.
Visokotlačni čistilnik ni primeren za uporabo za
obrtne namene.
Visokotlačnega čistilnika ne uporabljajte v dežju.

0458-835-5721-A
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OPOZORILO

■ Če se visokotlačni čistilnik ne uporablja pra‐
vilno, se lahko osebe hudo poškodujejo ali
umrejo in nastane lahko materialna škoda.
► Visokotlačni čistilnik je treba uporabljati
tako, kot je opisano v navodilih za uporabo.
Visokotlačni čistilnik STIHL RE 120 ni primeren
za naslednjo uporabo:
– Čiščenje površin iz azbestnega cementa in
podobnih
– Čiščenje površin, pobarvanih ali lakiranih z
barvo, ki vsebuje svinec
– Čiščenje površin, ki pridejo v stik z živili
– Čiščenje visokotlačnega čistilnika samega

čistilnika poučil poobla‐
ščeni prodajalec STIHL ali
strokovna oseba.

– Uporabnik ni pod vplivom alkohola,
zdravil ali drog.
► V primeru nejasnosti: obrnite se na poobla‐
ščenega prodajalca STIHL.

4.4

Oblačila in oprema

OPOZORILO

■ Med delom se lahko predmeti z veliko hitrostjo
dvignejo od tal. Uporabnik se lahko poškoduje.
► Nosite tesno prilegajoča se zaščitna
4.3
Zahteve glede uporabnika
očala. Primerna zaščitna očala so
preizkušena v skladu s standardom
EN 166 ali nacionalnimi predpisi in
so na prodaj s primerno oznako.
■ Uporabniki, ki niso bili poučeni o uporabi, ne
► Nosite tesno prilegajoči se zgornji del z dol‐
morejo prepoznati ali oceniti nevarnosti viso‐
gimi rokavi in dolge hlače.
kotlačnega čistilnika. Uporabnik ali druge
■ Med delom lahko pride do nastajanja aeroso‐
osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo.
lov. Vdihavanje aerosolov lahko škoduje
► Ta navodila za uporabo je treba pre‐
zdravju in povzroči alergične reakcije.
brati, razumeti in shraniti.
► Opravite oceno tveganja glede na površino,
ki jo čistite, in glede na okolje.
► Če ocena tveganja pokaže, da nastajajo
► Če je visokotlačni čistilec izročen drugi
aerosoli: nosite dihalno masko razreda
osebi: Predajte navodila za uporabo.
zaščite FFP2 ali primerljivega razreda
► Prepričajte se, da uporabnik izpolnjuje
zaščite.
naslednje zahteve:
■ Če uporabnik nosi neprimerno obutev, lahko
– Uporabnik je spočit.
zdrsne. Uporabnik se lahko poškoduje.
– Te naprave ne smejo upo‐
► Nosite trdno, zaprto obutev z grobim pod‐
platom.
rabljati osebe (vključno z

OPOZORILO

otroki) z zmanjšanimi fizič‐
nimi, senzoričnimi ali
duševnimi sposobnostmi
ali pomanjkanjem izkušenj
in znanja.

– Uporabnik lahko prepozna in oceni
nevarnosti visokotlačnega čistilca.

– Uporabnik je polnoleten ali
uporabnik se skladno z
nacionalnimi določili pod
nadzorom usposablja za
poklic.

4.5

Delovno območje in okolica

OPOZORILO

■ Nesodelujoče osebe, otroci in živali ne morejo
prepoznati in oceniti nevarnosti visokotlačnega
čistilnika in dvignjenih predmetov. Nesodelu‐
joče osebe, otroci in živali se lahko hudo
poškodujejo in nastane lahko materialna
škoda.

► Nesodelujoče osebe, otroci
in živali se ne smejo zadrže‐
vati v delovnem območju.
► Visokotlačnega čistilnika ne
puščajte brez nadzora.

– Uporabnika je pred prvo
uporabo visokotlačnega
0458-835-5721-A
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► Pazite, da se otroci ne bodo
igrali z visokotlačnim čistilni‐
kom.

■ Pri delu v dežju ali vlažnem okolju obstaja
nevarnost električnega udara. Uporabnik se
lahko hudo poškoduje ali umre in visokotlačni
čistilnik se lahko poškoduje.
► Ne delajte v dežju.
► Visokotlačni čistilnik postavite tako, da se
ne bo zmočil zaradi kapljanja vode.
► Visokotlačni čistilnik postavite izven vla‐
žnega delovnega območja.
■ Električni sestavni deli visokotlačnega čistil‐
nika lahko ustvarjajo iskre. Iskre lahko v lahko
vnetljivi ali eksplozivni atmosferi povzročijo
požare in eksplozije. Osebe se lahko hudo
poškodujejo ali umrejo in nastane lahko mate‐
rialna škoda.
► Ne delajte v lahko vnetljivi in eksplozivni
atmosferi.

4.6

Varno stanje

Visokotlačni čistilnik je v varnem stanju, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– Visokotlačni čistilnik ni poškodovan.
– Visokotlačna cev, priključki in brizgalna
naprava so nepoškodovani.
– Visokotlačna cev, priključki in brizgalna
naprava so pravilno nameščeni.
– Priključni kabel, kabelski podaljšek in njuna
vtiča so nepoškodovani.
– Visokotlačni čistilnik je čist in suh.
– Brizgalna naprava je čista.
– Upravljalni elementi delujejo in niso spreme‐
njeni.
– Nameščen je originalni dodatni pribor STIHL
za ta visokotlačni čistilnik.
– Dodatni pribor je pravilno montiran.

OPOZORILO

■ V stanju, ki ni varno za uporabo, sestavni deli
morda ne bodo pravilno delovali in varnostne
naprave bodo morda izklopljene. Obstaja
nevarnost hudih poškodb oseb ali smrti.
► Delajte z nepoškodovanim visokotlačnim
čistilnikom.
► Delajte z nepoškodovano visokotlačno
cevjo, nepoškodovanimi priključki in nepo‐
škodovano brizgalno napravo.
► Visokotlačno cev, priključke in brizgalno
napravo namestite tako, kot je opisano v
teh navodilih za uporabo.

6

4 Varnostni napotki
► Delajte z nepoškodovanim priključnim
kablom, kabelskim podaljškom in nepoško‐
dovanim vtičem.
► Če je visokotlačni čistilnik umazan ali
moker: visokotlačni čistilnik očistite in posu‐
šite.
► Če je brizgalna naprava umazana: briz‐
galno napravo očistite.
► Visokotlačnega čistilnika ne spreminjajte.
► Če upravljalni elementi ne delujejo: ne
delajte z visokotlačnim čistilnikom.
► Montirajte originalni dodatni pribor STIHL
za ta visokotlačni čistilnik.
► Dodatni pribor je treba montirati, kot je opi‐
sano v teh navodilih za uporabo ali v navo‐
dilih za uporabo dodatnega pribora.
► V odprtine visokotlačnega čistilnika ne poti‐
skajte predmetov.
► Zamenjajte obrabljene ali poškodovane
opozorilne table.
► V primeru nejasnosti: obrnite se na poobla‐
ščenega prodajalca STIHL.

4.7

Delo

OPOZORILO

■ Uporabnik v določenih situacijah več ne more
zbrano delati. Uporabnik se lahko spotakne,
pade in se hudo poškoduje.
► Delajte mirno in premišljeno.
► Če so svetlobne razmere in vidljivost slabi:
ne delajte z visokotlačnim čistilnikom.
► Sami upravljajte visokotlačni čistilnik.
► Pazite na ovire.
► Med delom stojte na tleh in pazite na ravno‐
težje. Če je treba delati na višini: uporabite
delovni oder ali varno ogrodje.
► Če nastopijo znaki utrujenosti: privoščite si
odmor.
■ Če se visokotlačni čistilnik med delom spre‐
meni ali se začne obnašati nenavadno, viso‐
kotlačni čistilnik morda ni v varnem stanju za
uporabo. Osebe se lahko hudo poškodujejo in
nastane lahko materialna škoda.
► Končajte delo, omrežni vtič izvlecite iz vtič‐
nice in se obrnite na pooblaščenega proda‐
jalca STIHL.
► Visokotlačni čistilnik uporabljajte stoje.
► Visokotlačnega čistilnika ne pokrivajte, da
bi poskrbeli za zadostno izmenjavo hladil‐
nega zraka.
■ Ko ročico brizgalne pištole izpustite, se visoko‐
tlačna črpalka samodejno izključi in voda več
ne teče iz šobe. Visokotlačni čistilnik je v sta‐
nju pripravljenosti in ostane še naprej vklop‐
ljen. Če ročico brizgalne pištole pritisnete, se
0458-835-5721-A

4 Varnostni napotki
visokotlačna črpalka samodejno znova vključi
in voda teče iz šobe. Osebe se lahko hudo
poškodujejo in nastane lahko materialna
škoda.
► Ko ne delate: zapahnite ročico brizgalne
pištole.
► Izključite visokotlačni čistilnik.

■

■

■

■

■

■

■

► Omrežni vtič visokotlačnega čistilnika izvle‐
cite iz vtičnice.
Voda lahko pri temperaturah pod 0 °C na
površini, ki jo želite očistiti, ter v sestavnih
delih visokotlačnega čistilnika zamrzne. Upo‐
rabnik lahko zdrsne, pade in se hudo poško‐
duje. Nastane lahko materialna škoda.
► Visokotlačnega čistilnika ne uporabljajte pri
temperaturah pod 0 °C.
Če vlečete za visokotlačno cev, gibko cev za
vodo ali priključni kabel, se lahko visokotlačni
čistilnik premakne in pade. Nastane lahko
materialna škoda.
► Ne vlecite za visokotlačno cev, gibko cev za
vodo ali priključni kabel.
Če stoji visokotlačni čistilnik na poševni,
neravni ali nepritrjeni površini, se lahko pre‐
makne in pade. Nastane lahko materialna
škoda.
► Visokotlačni čistilnik postavite na vodo‐
ravno, ravno in pritrjeno površino.
Če delate na višini, lahko visokotlačni čistilnik
ali brizgalna naprava pade dol. Osebe se
lahko hudo poškodujejo in nastane lahko
materialna škoda.
► Uporabite delovni oder ali varno ogrodje.
► Visokotlačnega čistilnika ne postavljajte na
delovni oder ali ogrodje.
► Če visokotlačna cev ni dovolj dolga: podalj‐
šajte visokotlačno cev s podaljškom visoko‐
tlačne cevi.
► Brizgalno napravo zavarujte pred padcem.
Vodni curek lahko iz površin odstrani tudi
azbestna vlakna. Azbestna vlakna se lahko,
ko se posušijo, razporedijo v zraku in jih lahko
vdihnete. Vdihavanje azbestnih vlaken lahko
škoduje zdravju.
► Ne čistite površin, ki vsebujejo azbest.
Vodni curek lahko odstrani olje iz vozil ali stro‐
jev. Voda, ki vsebuje olje, lahko prodre v zem‐
ljo, vodotoke ali kanalizacijo. S tem se ogroža
okolje.
► Vozila in stroje čistite samo na mestih z
izločevalniki olja v odtokih.
Vodni curek lahko skupaj z barvo, ki vsebuje
svinec, tvori aerosole in vodo, ki vsebujejo svi‐
nec. Aerosoli in voda, ki vsebujejo svinec,

0458-835-5721-A

slovenščina

■

■

■

■

■

lahko prodrejo v zemljo, vodotoke ali kanaliza‐
cijo. Vdihavanje aerosolov lahko škoduje
zdravju in povzroči alergične reakcije. S tem
se ogroža okolje.
► Ne čistite površin, pobarvanih ali lakiranih z
barvo, ki vsebuje svinec.
Vodni curek lahko poškoduje občutljive
površine. Nastane lahko materialna škoda.
► Občutljivih površin ne čistite z vrtljivo šobo.
► Občutljive površine iz gume, blaga, lesa in
podobnih materialov čistite z zmanjšanim
delovnim tlakom in večjo razdaljo.
Če se vrtljiva šoba med delom potopi v uma‐
zano vodo in se uporablja, se lahko vrtljiva
šoba poškoduje.
► Vrtljive šobe ne uporabljajte v umazani
vodi.
► Če se čisti posoda: posodo izpraznite in
pustite, da voda med čiščenjem odteka.
Vsesane lahko vnetljive in eksplozivne teko‐
čine lahko povzročijo požare in eksplozije.
Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo
in nastane lahko materialna škoda.
► Ne sesajte ali uporabljajte lahko vnetljivih in
eksplozivnih tekočin.
Vsesane dražeče, jedke in strupene tekočine
lahko ogrožajo zdravje in poškodujejo
sestavne dele visokotlačnega čistilnika. Osebe
se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in
nastane lahko materialna škoda.
► Ne sesajte ali uporabljajte dražečih, jedkih
in strupenih tekočin.
Močan vodni curek lahko hudo poškoduje
osebe ter živali in nastane lahko materialna
škoda.
► Vodnega curka ne usmerjajte
v osebe ali živali.

► Vodnega curka ne usmerjajte na slabo
vidna mesta.
► Oblačil ne čistite, medtem ko jih nosite.
► Čevljev ne čistite, medtem ko jih nosite.
■ Če pridejo električne naprave, električni prik‐
ljučki, vtičnice in električni vodi v stik z vodo,
lahko pride do električnega udara. Osebe se
lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane
lahko materialna škoda.
► Vodnega curka ne usmerjajte
v električne naprave, elek‐
trične priključke, vtičnice in
električne vode.
► Vodnega curka ne usmerjajte na priključni
kabel ali kabelski podaljšek.
7
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■ Če pridejo električne naprave ali visokotlačni
čistilnik v stik z vodo, lahko pride do električ‐
nega udara. Uporabnik se lahko hudo poško‐
duje ali umre in nastane lahko materialna
škoda.
► Vodnega curka ne usmerjajte
v električne naprave in viso‐
kotlačni čistilnik.
► Električnih naprav in visokotlačnega čistil‐
nika ne približujte površinam, ki jih čistite.
■ Nepravilno položena visokotlačna cev se
lahko poškoduje. Zaradi poškodbe lahko voda
z visokim tlakom nenadzorovano uide v oko‐
lico. Osebe se lahko hudo poškodujejo in
nastane lahko materialna škoda.
► Vodnega curka ne usmerjajte v visokotlačni
čistilnik.
► Visokotlačno cev položite tako, da ni napeta
ali se ne zapleta.
► Visokotlačno cev položite tako, da ne bo
poškodovana, prepognjena ali stisnjena ali
se ne bo drgnila.
► Visokotlačno cev zaščitite pred vročino,
oljem in kemikalijami.
■ Nepravilno položena gibka cev za vodo se
lahko poškoduje in osebe se lahko ob njen
spotaknejo. Osebe se lahko poškodujejo in
poškoduje se lahko gibka cev za vodo.
► Vodnega curka ne usmerjajte v gibko cev
za vodo.
► Gibko cev za vodo položite in označite tako,
da se osebe ne bodo mogle spotakniti.
► Gibko cev za vodo položite tako, da ni
napeta ali se ne zapleta.
► Gibko cev za vodo položite tako, da se ne
bo poškodovala, prepognila ali stisnila ali se
ne bo drgnila.
► Gibko cev za vodo zaščitite pred vročino,
oljem in kemikalijami.
■ Močan vodni curek povzroča reakcijske sile.
Zaradi nastalih reakcijskih sil lahko uporabnik
izgubi nadzor nad brizgalno napravo. Uporab‐
nik se lahko hudo poškoduje in nastane lahko
materialna škoda.
► Brizgalno pištolo trdno držite z obema
rokama.
► Delajte, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo.

4.8

Čistilna sredstva

OPOZORILO

■ Če pridejo čistilna sredstva v stik s kožo ali
očmi, lahko pride do draženja kože ali oči.
8

4 Varnostni napotki
► Upoštevajte navodila za uporabo čistilnih
sredstev.
► Izogibajte se stiku s čistilnimi sredstvi.
► Če je prišlo do stika s kožo: prizadeta
mesta sperite z veliko vode in mila.
► Če je prišlo do stika z očmi: oči je treba vsaj
15 minut spirati z veliko vode in obiskati je
treba zdravnika.
■ Nepravilna ali neprimerna čistilna sredstva
lahko poškodujejo visokotlačni čistilnik ali
površino predmeta, ki ga želite očistiti, in ško‐
dujejo okolju.
► STIHL priporoča uporabo originalnih čistil‐
nih sredstev STIHL.
► Upoštevajte navodila za uporabo čistilnih
sredstev.
► V primeru nejasnosti: obrnite se na poobla‐
ščenega prodajalca STIHL.

4.9

Priključitev vode

OPOZORILO

■ Ko izpustite ročico brizgalne pištole, pride v
gibki cevi za vodo do povratnega sunka. S
povratnim sunkom se lahko umazana voda
potisne nazaj v omrežje pitne vode. Pitna voda
se lahko onesnaži.
► Visokotlačnega čistilnika ne priklju‐
čite neposredno na vodovodno
omrežje s pitno vodo.
► Upoštevajte predpise vodovodnega podje‐
tja. Če je potrebno, pri priključitvi na sistem
pitne vode uporabite pravilno ločevanje
sistema (npr. Preprečevalnik povratnega
toka).
■ Onesnažena voda ali voda, ki vsebuje pesek,
lahko poškoduje sestavne dele visokotlačnega
čistilnika.
► Uporabljajte čisto vodo.
► Če se uporablja onesnažena voda ali voda,
ki vsebuje pesek: visokotlačni čistilnik upo‐
rabljajte skupaj z vodnim filtrom.
■ Če visokotlačni čistilnik ne prejema dovolj
vode, se lahko poškodujejo sestavni deli viso‐
kotlačnega čistilnika.
► Vodovodno pipo odprite do konca.
► Prepričajte se, da visokotlačni čistilnik pre‐
jema dovolj vode,
19.

4.10

Priključitev na elektriko

Stik s sestavnimi deli, ki so pod napetostjo, lahko
nastane v naslednjih primerih:
– Priključni kabel ali kabelski podaljšek je poško‐
dovan.
0458-835-5721-A
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– Omrežni vtič priključnega kabla ali kabelskega
podaljška je poškodovan.
– Vtičnica ni pravilno nameščena.

NEVARNOST

■ Stik s sestavnimi deli, ki so pod napetostjo,
lahko povzroči električni udar. Uporabnik se
lahko hudo poškoduje ali umre.
► Prepričajte se, da priključni kabel, kabelski
podaljšek in njuna omrežna vtiča niso
poškodovani.
Če je priključni kabel ali kabelski pod‐
aljšek poškodovan:
► Ne dotikajte se poškodovanega
mesta.
► Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
► Priključni kabel, kabelski podaljšek in njuna
omrežna vtiča primite s suhimi rokami.
► Omrežni vtič priključnega kabla ali kabel‐
skega podaljška vtaknite v pravilno name‐
ščeno in zavarovano vtičnico z zaščitenim
kontaktom.
► Omrežni priključek mora izvesti usposob‐
ljeni električar in mora ustrezati zahtevam
IEC 60364-1. Priporočljivo je, da je napaja‐
nje te naprave priključeno prek prekinjeval‐
nika toka preostalega toka, ki prekine napa‐
janje, takoj ko tok uhajanja na zemljo pre‐
seže 30 mA za 30 ms, ali pa je na voljo
tester za uhajanje zemlje.
■ Poškodovan ali neustrezen kabelski podaljšek
lahko povzroči električni udar. Obstaja nevar‐
nost hudih poškodb oseb ali smrti.
► Kabelski podaljšek uporabljajte s kabli
ustreznega premera,
19.2.
► Uporabljajte kabelski podaljšek, zaščiten
proti škropljenju in dovoljen za uporabo na
prostem.
► Uporabljajte kabelski priključek, ki ima
enake lastnosti kot priključni kabel visoko‐
tlačnega čistilnika,
19.2.
► V ta namen je priporočljivo uporabiti kabel‐
ski kolut, pri čemer mora biti vtičnica vsaj
60 mm nad tlemi.

OPOZORILO

■ Med delom lahko zaradi nepravilne omrežne
napetosti ali frekvence pride do prenapetosti v
visokotlačnem čistilniku. Visokotlačni čistilnik
se lahko poškoduje.
► Prepričajte se, da sta omrežna napetost in
omrežna frekvenca električnega omrežja v
skladu z navedbami na napisni ploščici
visokotlačnega čistilnika.
■ Če je na eno večdelno vtičnico priključenih več
električnih naprav, lahko med delom pride do
0458-835-5721-A
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preobremenitve električnih sestavnih delov.
Električni sestavni deli se lahko segrejejo in
povzročijo požar. Osebe se lahko hudo poško‐
dujejo ali umrejo in nastane lahko materialna
škoda.
► Na eno vtičnico priključite po en visoko‐
tlačni čistilnik.
► Visokotlačnega čistilnika ne priključujte na
večdelne vtičnice.
■ Nepravilno položen priključni kabel in kabelski
podaljšek se lahko poškodujeta in osebe se
lahko spotaknejo ob njiju. Osebe se lahko
poškodujejo in poškodujeta se lahko priključni
kabel ali kabelski podaljšek.
► Priključni kabel in kabelski podaljšek polo‐
žite tako, da se ju vodni curek ne more
dotakniti.
► Priključni kabel in kabelski podaljšek polo‐
žite in označite tako, da se osebe ne bodo
mogle spotakniti.
► Priključni kabel in kabelski podaljšek polo‐
žite tako, da ne bosta napeta ali se ne
bosta zapletala.
► Priključni kabel in kabelski podaljšek polo‐
žite tako, da se ne bosta poškodovala, pre‐
pognila ali stisnila ali se ne bosta drgnila.
► Priključni kabel in kabelski podaljšek zašči‐
tite pred vročino, oljem in kemikalijami.
► Priključni kabel in kabelski podaljšek polo‐
žite na suho podlago.
■ Med delom se kabelski podaljšek segreje. Če
toplota ne more odtekati, lahko povzroči
požar.
► Če uporabljate kabelski boben: kabelski
boben do konca odvijte.

4.11

Transport

OPOZORILO

■ Med transportom se lahko visokotlačni čistilnik
prevrne ali se premika. Osebe se lahko poško‐
dujejo in nastane lahko materialna škoda.
► Zapahnite ročico brizgalne pištole.
► Izključite visokotlačni čistilnik.
► Omrežni vtič visokotlačnega čistilnika izvle‐
cite iz vtičnice.
► Razpršilni komplet zavarujte, da se
ne bo mogel prevrniti in premikati.
► Visokotlačni čistilnik zavarujte z napenjal‐
nimi pasovi, jermeni ali mrežo tako, da se
ne bo mogel prevrniti in premikati.
■ Voda lahko pri temperaturah pod 0 °C v
sestavnih delih visokotlačnega čistilnika
9
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zamrzne. Visokotlačni čistilnik se lahko poško‐
duje.
► Izpraznite visokotlačno cev in brizgalno
napravo.
► Če visokotlačnega čistilnika ni
mogoče transportirati zaščitenega
pred zmrzovanjem: zaščitite viso‐
kotlačni čistilnik s sredstvom proti
zamrzovanju na osnovi glikola.

4.12

Shranjevanje

OPOZORILO

■ Otroci ne morejo prepoznati in oceniti nevar‐
nosti visokotlačnega čistilnika. Otroci se lahko
hudo poškodujejo.
► Zapahnite ročico brizgalne pištole.
► Izključite visokotlačni čistilnik.
► Omrežni vtič visokotlačnega čistilnika izvle‐
cite iz vtičnice.
► Visokotlačni čistilnik hranite izven dosega
otrok.
■ Električni kontakti na visokotlačnem čistilniku
in kovinski sestavni deli lahko zaradi vlage
korodirajo. Visokotlačni čistilnik se lahko
poškoduje.
► Visokotlačni čistilnik očistite in shranite na
suhem mestu.
■ Voda lahko pri temperaturah pod 0 °C v
sestavnih delih visokotlačnega čistilnika
zamrzne. Visokotlačni čistilnik se lahko poško‐
duje.
► Izpraznite visokotlačno cev in brizgalno
napravo.
► Če visokotlačnega čistilnika ni
mogoče shraniti zaščitenega pred
zmrzovanjem: zaščitite visoko‐
tlačni čistilnik s sredstvom proti
zamrzovanju na osnovi glikola.

4.13

Čiščenje, vzdrževanje in
popravljanje

OPOZORILO

■ Če je med čiščenjem, vzdrževanjem ali popra‐
vilom omrežni vtič vstavljen v vtičnico, se
lahko visokotlačni čistilnik nenamerno vklopi.
Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane
lahko materialna škoda.
► Zapahnite ročico brizgalne pištole.
► Izključite visokotlačni čistilnik.
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5 Varnostni napotki – pribor
► Omrežni vtič visokotlačnega čistilnika izvle‐
cite iz vtičnice.
■ Ostra čistilna sredstva, čiščenje z vodnim cur‐
kom ali koničasti predmeti lahko poškodujejo
visokotlačni čistilec. Če visokotlačni čistilnik ni
pravilno očiščen, sestavni deli morda ne bodo
več pravilno delovali in varnostne naprave
bodo morda izklopljene. Obstaja nevarnost
hudih poškodb oseb.
► Visokotlačni čistilnik je treba čistiti, kot je
opisano v navodilih za uporabo.
■ Če visokotlačni čistilnik ni pravilno vzdrževan
ali popravljen, sestavni deli morda ne bodo
več pravilno delovali in varnostne naprave
bodo morda izklopljene. Obstaja nevarnost
hudih poškodb oseb ali smrti.
► Visokotlačnega čistilnika ne vzdržujte ali
popravljajte sami.
► Če je priključni kabel pokvarjen ali poškodo‐
van: priključni kabel mora zamenjati poobla‐
ščeni prodajalec STIHL.
► Če je visokotlačni čistilnik treba vzdrževati
ali popraviti: obrnite se na pooblaščenega
prodajalca STIHL.

5
5.1

Varnostni napotki – pribor
Podaljšek brizgalne cevi, čisti‐
lec površin, komplet za čišče‐
nje cevi, upognjena brizgalna
cev in upognjena šoba

Podaljšek brizgalne cevi

OPOZORILO

■ Podaljšek brizgalne cevi poveča reakcijske
sile. Zaradi nastalih reakcijskih sil lahko upo‐
rabnik izgubi nadzor nad brizgalno napravo.
Uporabnik se lahko hudo poškoduje in
nastane lahko materialna škoda.
► Namestite samo en podaljšek brizgalne
cevi.
► Brizgalno pištolo trdno držite z obema
rokama.
► Delajte, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo.
Čistilec površin

OPOZORILO

■ Vodni curek lahko poškoduje uporabnika.
► Ne segajte pod čistilec površin.

0458-835-5721-A
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lahko hudo poškoduje in nastane lahko mate‐
rialna škoda.
► Namestite samo en podaljšek brizgalne
cevi.
► Brizgalno pištolo trdno držite z obema
rokama.
► Delajte, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo.

► Čistilec površin držite in upravljajte, kot je
opisano v navodilih za uporabo čistilca
površin.
Komplet za čiščenje cevi

OPOZORILO

0000-GXX-5101-A0

1

Gibka cev za čiščenje cevi poveča reakcijske
■
sile. Če pritisnete na ročico brizgalne pištole in
je gibka cev za čiščenje cevi izven cevi, lahko
gibka cev za čiščenje cevi nenadzorovano
udarja naokoli. Uporabnik lahko izgubi nadzor
nad gibko cevjo za čiščenje cevi. Uporabnik se
lahko hudo poškoduje in nastane lahko mate‐
rialna škoda.
► Visokotlačni čistilnik najprej vklopite in
ročico brizgalne pištole pritisnite šele, ko je
gibka cev za čiščenje cevi do oznake (1)
potisnjena v cev.
► Če je oznaka na gibki cevi za čiščenje cevi
ob izvleku vidna:
– Izpustite ročico brizgalne pištole
– Izključite visokotlačni čistilnik
– Zaprite vodovodno pipo
– Vklopite brizgalno pištolo: vodni tlak se
bo sprostil
– Zapahnite ročico brizgalne pištole
■ Znotraj velike cevi lahko gibka cev za čiščenje
cevi spremeni smer in znova pride iz odprtine
cevi. Uporabnik lahko izgubi nadzor nad gibko
cevjo za čiščenje cevi. Uporabnik se lahko
hudo poškoduje in nastane lahko materialna
škoda.
► Opazujte cev.
► Če pride šoba gibke cevi za čiščenje cevi iz
cevi:
– Izpustite ročico brizgalne pištole
– Zapahnite ročico brizgalne pištole
– Izključite visokotlačni čistilnik
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Pripravljanje visokotlač‐
nega čistilnika za uporabo

6.1

Pripravljanje visokotlačnega
čistilnika za uporabo

Pred vsakim začetkom dela je treba izvesti
naslednje korake:
► Prepričajte se, da so visokotlačni čistilnik,
visokotlačna cev, spojka za gibko cev in prik‐
ljučni kabel v varnem stanju za uporabo,
4.6.
► Očistite visokotlačni čistilnik,
15.
► Visokotlačni čistilnik postavite na trdno in
ravno podlago zavarovanega pred drsenjem in
prevračanjem.
► Montirajte visokotlačno cev,
7.3.
► Montirajte brizgalno pištolo,
7.4.
► Montirajte brizgalno cev,
7.5.
► Namestite šobo,
7.6.
► Če uporabljate čistilno sredstvo: delajte s
čistilnim sredstvom,
11.4.
► Če uporabljate pribor: namestite pribor,
5.1.
► Priključitev visokotlačnega čistilnika na vodni
vir,
8.
► Priključite visokotlačni čistilnik na elektriko,
9.1.
► Če korakov ni mogoče izvesti: visokotlačnega
čistilnika ne uporabljajte in se obrnite na poob‐
laščenega prodajalca STIHL.

Upognjena brizgalna cev in upognjena šoba

OPOZORILO

■ Upognjena brizgalna cev in upognjena šoba
povečata stranske reakcijske sile. Zaradi
nastalih reakcijskih sil lahko uporabnik izgubi
nadzor nad brizgalno napravo. Uporabnik se
0458-835-5721-A
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7

7 Sestavljanje visokotlačnega čistilnika

Sestavljanje visokotlač‐
nega čistilnika

7.1

Vstavljanje šob in čistilne igle

Sestavljanje visokotlačnega
čistilnika

1

Montaža ročaja

1

0000-GXX-4341-A0

2

2

4

► Ročaj (1) potisnite na teleskopski vodili (2).
► Navojni puši (3) potisnite skozi ročaj (1) v tele‐
skopski vodili (2).
► Privijte vijaka (4) v navojni puši (3) in ju močno
pritegnite.

4

0000-GXX-5086-A0

3

2
3

► Odprite loputo (1).
► Vstavite šobo s ploskim curkom (2) in vrtljivo
šobo (3).
► Vstavite čistilno iglo (4).

7.2
7.2.1

Izvlek in vstavljanje ročaja
Izvlek ročaja

Montaža nosilca
0000-GXX-4619-A0

2
1

2

3

0000-GXX-4342-A0

1

► Nosilec (1) potisnite v ročaj (2).
► Privijte vijaka (3) v ročaj (2) in ju močno priteg‐
nite.

► Pritisnite zaporni gumb (1) in izvlecite
ročaj (2).
► Izpustite zaporni gumb (1) in ročaj (2) tako
dolgo vlecite ven, da slišno zaskoči.
7.2.2

Vstavljanje ročaja

2

1

0000-GXX-4611-A0

1

0000-GXX-4620-A0

Namestitev razpršilnega kompleta

► Pritisnite zaporni gumb (1) in vstavite ročaj (2).
► Izpustite zaporni gumb (1) in ročaj (2) tako
dolgo potiskajte noter, da slišno zaskoči.

► Vstavite razpršilni komplet (1).
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Montiranje in demontiranje
visokotlačne cevi

7.3.1

7.4.2

Montaža visokotlačne cevi

Demontiranje brizgalne pištole

2
1
1

1

0000-GXX-4346-A0

2

► Spojko (1) potisnite na nastavek (2).
Spojka (1) slišno zaskoči.
► Če gre spojko (1) težko potisniti na nastavek:
tesnilo na nastavku (2) namastite z mastjo za
armature.

► Pritisnite zaporno ročico (1) in jo držite pritis‐
njeno.
► Izvlecite nastavek (2).

7.5
7.5.1

Demontiranje visokotlačne cevi

► Odstranite spojko (1).

7.4

Montiranje in demontiranje briz‐
galne pištole

2

1

1

► Nastavek (1) potisnite v brizgalno pištolo (2).
Nastavek (1) slišno zaskoči.
► Če gre nastavek (1) težko potisniti v brizgalno
pištolo (2): tesnilo na nastavku (1) namastite z
mastjo za armature.

0458-835-5721-A

0000-GXX-4350-A0

Demontaža brizgalne cevi

2

2

1

► Brizgalno cev (1) potisnite v brizgalno pištolo
(2).
► Brizgalno cev (1) vrtite, da zaskoči.
► Če je brizgalno cev (1) težko potisniti v briz‐
galno pištolo (2): namastite tesnilo na brizgalni
cevi (1) z mastjo za armature.
7.5.2

Montiranje brizgalne pištole

0000-GXX-9916-A0

7.4.1

Montiranje brizgalne cevi

1

0000-GXX-4351-A0

1

Montiranje in demontiranje briz‐
galne cevi

2

0000-GXX-4347-A0

7.3.2

2

0000-GXX-9917-A0

7.3

slovenščina

► Brizgalno cev (1) in brizgalno pištolo (2) potis‐
nite skupaj in zavrtite do naslona.
► Brizgalno cev (1) in brizgalno pištolo (2) poteg‐
nite narazen.

13
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7.6.1

Montiranje in demontiranje
šobe

3

Montaža šobe

1

0000098881_001

1 2

► Potisnite šobo (1) v peskalno cev (2).
► Šobo (1) vrtite tako dolgo, da zaskoči.
► Če gre šobo (1) težko potisniti v brizgalno cev
(2): namastite tesnilo na šobi (1) z mastjo za
armature.
7.6.2

Odstranite šobo

1

0000098882_001

2

► Pritisnite šobo (1) in cev za razstreljevanje (2)
skupaj in ju zasukajte do konca.
► Potegnite šobo (1) in cev za razstreljevanje (2)
narazen.

8
8.1

Priključitev na vodni vir
Priključitev visokotlačnega
čistilnika na vodovodno
omrežje

Priključitev vodnega filtra
Če tlačni čistilec deluje z vodo, ki vsebuje pesek,
ali z vodo iz cistern, mora biti na tlačni čistilec
priključen vodni filter. Vodni filter iz vode filtrira
pesek in umazanijo ter s tem sestavne dele viso‐
kotlačnega čistilnika ščiti pred poškodbami.
Vodni filter je lahko glede na tržišče priložen
visokotlačnemu čistilniku.

14

0000-GXX-C121-A1

2

► Odvijte nastavek (1).
► Vodni filter (2) obrnite na priključek za vodo in
ga privijte ročno.
► Nastavek (1) privijte na vodni filter (2) in z roko
močno pritegnite.
Priključite gibko cev za vodo
Gibka cev za vodo mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– Gibka cev za vodo ima premer 1/2“.
– Gibka cev za vodo je dolga med 10 m in 25 m.
► Gibko cev za vodo priključite na vodovodno
pipo.
► Vodovodno pipo do konca odprite in gibko cev
za vodo izperite z vodo.
Iz gibke cevi za vodo se izpereta pesek in
umazanija. Gibka cev za vodo se odzrači.
► Zaprite vodovodno pipo.

2
1

0000-GXX-4354-A2

7.6

8 Priključitev na vodni vir

► Spojko (1) potisnite na nastavek (2).
Spojka (1) slišno zaskoči.
► Vodovodno pipo odprite do konca.Vodovodno
pipo odprite do konca.
► Če je brizgalna cev nameščena na brizgalno
pištolo: demontirajte brizgalno cev.
► Ročico brizgalne pištole pritiskajte tako dolgo,
dokler iz brizgalne pištole ne izstopa enako‐
merni vodni curek.
► Izpustite ročico brizgalne pištole.
► Zapahnite ročico brizgalne pištole.
► Montiranje brizgalne cevi.
► Montaža šobe.

0458-835-5721-A
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Snemanje gibke cevi za vodo

3

0000-GXX-5087-A1

► Zaprite vodovodno pipo.
► Za sprostitev spojke: obroč (1) povlecite ali
vrtite in držite.
► Spojko potegnite iz nastavka (2).

8.2

2

1

► Odvijte nastavek (1).
► Vodni filter (2) privijte na nastavek (3) in z roko
močno pritegnite.
Priključite gibko cev za vodo

Priključitev visokotlačnega
čistilnika na drugi vodni vir

Visokotlačni čistilnik lahko vsesava vodo iz zbi‐
ralnikov deževnice, cistern in tekočih ali stoječih
voda.

1
4
1

0000-GXX-5301-A1

a

Da se voda lahko posesa, višinska razdalja med
visokotlačnim čistilnikom in vodnim virom ne sme
prekoračiti največje višine sesanja (a),
19.
Uporabiti je treba ustrezni sesalni komplet
STIHL. Sesalnemu kompletu je priložena gibka
cev za vodo s posebno spojko.
Ustrezni sesalni komplet STIHL je lahko glede na
tržišče priložen visokotlačnemu čistilniku.
Priključitev vodnega filtra

2

3

0000-GXX-5303-A0

1

0000-GXX-5302-A1

2

► Gibko cev za vodo (1) napolnite z vodo tako,
da v gibki cevi za vodo več ne bo zraka.
► Spojko (2) privijte na priključni nastavek vod‐
nega filtra (3) in z roko močno pritegnite.
► Sesalno glavo (4) v vodni vir obesite tako, da
se sesalna glava (4) ne bo dotikala dna.
► Če je na visokotlačni čistilnik nameščena briz‐
galna pištola: demontirajte brizgalno pištolo.
► Visokotlačno cev držite navzdol.
► Visokotlačni čistilnik vklapljajte tako dolgo,
dokler iz visokotlačne cevi ne izstopa enako‐
merni vodni curek.
► Izključite visokotlačni čistilnik.
► Brizgalno pištolo namestite na visokotlačni
čistilnik.
► Pritisnite ročico brizgalne pištole in jo držite
pritisnjeno.
► Vklopite visokotlačni čistilnik.

Če se visokotlačni čistilnik uporablja z vodo iz
zbiralnikov deževnice, ki vsebujejo pesek, ali z
vodo iz cistern, iz tekočih ali stoječih voda, je
treba med gibko cev za vodo in visokotlačni
čistilnik priključiti vodni filter.
Vodni filter je lahko glede na tržišče priložen
visokotlačnemu čistilniku.

0458-835-5721-A
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9 Priključitev visokotlačnega čistilnika na elektriko

9

10.2

9.1

Priključitev visokotlačnega
čistilnika na elektriko

Izključitev visokotlačnega čistil‐
nika

Priključitev visokotlačnega
čistilnika na elektriko

1

3

4
0000-GXX-4371-A0

►
►
►
►

0000-GXX-4358-A0

2

Vrtljivo stikalo (1) nastavite v položaj 0.
Odprite loputo (2).
Nosilec (3) zanihajte navzdol.
Odstranite priključni kabel (4).

► Vrtljivo stikalo nastavite v položaj 0.

11
11.1

Delo z visokotlačnim čistil‐
nikom
Drža in vodenje brizgalne
pištole

4

0000-GXX-4366-A0

2

10
10.1

Vklop in izklop visokotlač‐
nega čistilnika
Vklop visokotlačnega čistilnika

► Brizgalno pištolo z eno roko primite za ročaj
tako, da s palcem trdno objamete ročaj.
► Brizgalno cev z drugo roko primite tako, da s
palcem trdno objamete brizgalno cev.
► Šobo usmerite v tla.

0000-GXX-4357-A0

Ko vklopite visokotlačni čistilnik, se lahko zaradi
neugodnih pogojev električnega omrežja pojavijo
napetostna nihanja. Napetostna nihanja lahko
vplivajo na druge priključene porabnike.

0000-GXX-4359-A0

► Priključni kabel (4) položite v utor.
► Zaprite loputo (2).
► Vtič priključnega kabla (4) vtaknite v pravilno
nameščeno vtičnico.

► Vrtljivo stikalo nastavite v položaj I.

16
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Pritiskanje in zapahnitev ročice
brizgalne pištole

0000-GXX-4628-A0

Pritiskanje ročice brizgalne pištole

1
0000-GXX-4360-A0

► Zaskočno ročico (1) potisnite v položaj .
► Pritisnite ročico (2) in jo držite pritisnjeno.
Visokotlačna črpalka se samodejno vključi in
voda priteče iz šobe.
Zapahnitev ročice brizgalne pištole

► Izpustite ročico (2).
Visokotlačna črpalka se samodejno izključi in
voda več ne teče iz šobe. Visokotlačni čistilnik
je še naprej vklopljen.
► Zaskočno ročico (1) potisnite v položaj .

11.3

Če se šoba s ploskim curkom vrti v smeri –, se
delovni tlak niža.
► Vodni curek pred čiščenjem usmerite na
nevpadljivo mesto na površini in preverite, da
se površina ne bo poškodovala.
► Razdaljo med šobo in površino, ki jo želite oči‐
stiti, izberite tako, da površina, ki jo čistite, ne
bo poškodovana.
► Šobo s ploskim curkom nastavite tako, da se
površina, ki jo čistite, ne bo poškodovala.

Čiščenje

Odvisno od uporabe se lahko dela z naslednjima
šobama:
– Šobo s ploskim curkom: šoba s ploskim cur‐
kom je primerna za čiščenje večjih površin.
– Vrtljivo šobo: vrtljiva šoba je primerna za
odstranjevanje trdovratne umazanije.
Delajte iz majhne razdalje, če želite odstraniti
trdovratno umazanijo.
Delajte iz večje razdalje, če želite očistiti nasled‐
nje površine:
– lakirane površine
– površine iz lesa
– površine iz gume.

0000-GXX-5094-A0

2

Če se šoba s ploskim curkom vrti v smeri +, se
delovni tlak viša.

0000-GXX-4612-A0

1

Šoba s ploskim curkom se lahko nastavlja.

► Brizgalno napravo enakomerno premikajte po
površini, ki jo čistite.
► Počasi in nadzorovano se premikajte naprej.

11.4

Delo s čistilnim sredstvom

Čistilna sredstva lahko povečajo čistilni učinek
vode. Uporabiti je treba priloženi razpršilni kom‐
plet STIHL.

2
1
0000097580_001

2

► Čistilno sredstvo odmerite in uporabljajte tako,
kot je opisano v navodilih za uporabo čistil‐
nega sredstva.
0458-835-5721-A
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► Steklenico (1) napolnite z največ 500 ml čistil‐
nega sredstva.
► Razpršilno šobo (2) privijte na steklenico (1) in
z roko močno pritegnite.

4
5

3

Po delu

12.1

Po delu

► Visokotlačni čistilnik izključite in omrežni vtič
izvlecite iz vtičnice.
► Če je visokotlačni čistilnik priključen na vodo‐
vodno omrežje: zaprite vodovodno pipo.
► Pritisnite ročico brizgalne pištole.
Vodni tlak se sprosti.
► Zapahnite ročico brizgalne pištole.
► Visokotlačni čistilnik ločite od vodnega vira.
► Demontirajte gibko cev za vodo.
► Demontirajte visokotlačno cev in pustite, da
preostala voda izteče iz visokotlačne cevi.
► Demontirajte šobo in brizgalno cev ter ju oči‐
stite.
► Demontirajte brizgalno pištolo in pustite, da
preostala voda izteče iz brizgalne pištole.
► Očistite visokotlačni čistilnik.

6

0000-GXX-7020-A0

Nosilec (1) zanihajte navzgor.
Priključni kabel (2) navijte na nosilca (1).
Priključni kabel (2) pritrdite s sponko (3).
Vstavite šobo s ploskim curkom (4) ali vrtljivo
šobo (5).

► Vstavite razpršilni komplet (6).

8
7

0000-GXX-4367-A1

► Če je na brizgalno cev (3) nameščena šoba:
demontirajte šobo.
► Razpršilni komplet (4) namestite na brizgalno
cev (3).
► Močno umazane površine pred čiščenjem
namočite z vodo.
► Pritisnite ročico brizgalne pištole in čistilno
sredstvo razpršite na površino, ki jo čistite.
► Čistilno sredstvo nanašajte od spodaj navzgor
in ne dovolite, da bi se vam posušilo.
► Demontirajte razpršilni komplet.
► Montaža šobe.
► Očistite površino.

►
►
►
►

► Zvijte visokotlačno cev (7) in jo obesite na
nosilec (8).

9

9

9

9

9

0000-GXX-4364-A1

0000097581_002

4

12

0000-GXX-4631-A0

1
3
2

► Brizgalno napravo hranite v nosilcih (9) na
visokotlačnem čistilniku.

12.2

Zaščita visokotlačnega čistil‐
nika s sredstvom proti zamrz‐
ovanju

Če visokotlačnega čistilnika ni mogoče transpor‐
tirati ali shraniti zaščitenega pred zmrzovanjem,
18
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je treba visokotlačni čistilnik zaščititi s sredstvom
proti zamrzovanju. Sredstvo proti zamrzovanju
preprečuje, da bi voda v visokotlačnem čistilniku
zmrznila ter bi se visokotlačni čistilnik poškodo‐
val.
► Demontirajte brizgalno cev.
► Na visokotlačni čistilnik priključite kar se da
kratko gibko cev za vodo.
Krajša kot je gibka cev za vodo, manj sredstva
proti zamrzovanju je potrebnega.
► Sredstvo proti zamrzovanju mešajte tako, kot
je opisano v navodilih za uporabo sredstva
proti zamrzovanju.
► Sredstvo proti zamrzovanju napolnite v čisto
posodo.
► Gibko cev za vodo potopite v posodo s sred‐
stvom proti zamrzovanju.
► Pritisnite ročico brizgalne pištole in jo držite
pritisnjeno.
► Vklopite visokotlačni čistilnik.
► Ročico brizgalne pištole pritiskajte tako dolgo,
da začne iz brizgalne pištole izstopati enako‐
merni curek s sredstvom proti zamrzovanju ter
brizgalno pištolo usmerite v posodo.
► Ročico brizgalne pištole pritisnite večkrat in jo
znova izpustite.
► Visokotlačni čistilnik izključite in omrežni vtič
izvlecite iz vtičnice.
► Demontirajte brizgalno pištolo, visokotlačno
cev in gibko cev za vodo ter pustite, da sred‐
stvo proti zamrzovanju steče v posodo.
► Sredstvo proti zamrzovanju hranite in odstra‐
nite skladno s predpisi ter okolju prijazno.

13
13.1

Transport
Transport visokotlačnega čistil‐
nika

► Visokotlačni čistilnik izključite in omrežni vtič
izvlecite iz vtičnice.
► Izpraznite posodo za čistilno sredstvo ali jo
zavarujte tako, da se ne bo mogla prevrniti,
pasti in se premikati.

► visokotlačni čistilnik primite za ročaj (1) in
transportni ročaj (2).
Prevoz visokotlačnega čistilca v vozilu
► Tlačni čistilec pritrdite tako, da se ne more
prevrniti ali premakniti.
► Če visokotlačnega čistilnika ni mogoče trans‐
portirati zaščitenega pred zmrzovanjem: zašči‐
tite visokotlačni čistilnik s sredstvom proti
zamrzovanju.

14
14.1

Shranjevanje
Shranjevanje visokotlačnega
čistilnika

► Visokotlačni čistilnik izključite in omrežni vtič
izvlecite iz vtičnice.
► Visokotlačni čistilnik shranite tako, da bodo
izpolnjeni naslednji pogoji:
– Visokotlačni čistilnik je izven dosega otrok.
– Visokotlačni čistilnik je čist in suh.
– Visokotlačni čistilnik je v zaprtem prostoru.
– Visokotlačni čistilnik je v temperaturnem
območju nad 0 °C.
– Če visokotlačnega čistilnika ni mogoče
shraniti zaščitenega pred zmrzovanjem:
zaščitite visokotlačni čistilnik s sredstvom
proti zamrzovanju.

15
15.1

Čiščenje
Čiščenje visokotlačnega čistil‐
nika in pribora

► Visokotlačni čistilnik izključite in omrežni vtič
izvlecite iz vtičnice.
► Visokotlačni čistilnik, visokotlačno cev, briz‐
galno pištolo in pribor očistite z vlažno krpo.
► Nastavke in priključke na visokotlačnem čistil‐
niku, visokotlačni cevi in brizgalni pištoli oči‐
stite z vlažno krpo.
► Prezračevalne reže očistite s čopičem.

15.2

Čiščenje šobe in brizgalne cevi

Vlečenje ali prevoz visokotlačnega čistilca

1

1

0000098883_A1

0000-GXX-4623-A0

2

► Šobo in brizgalno cev splahnite pod tekočo
vodo in obrišite s krpo.

► visokotlačni čistilnik vlecite za ročaj (1).
0458-835-5721-A
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16 Vzdrževanje

0000-GXX-4370-A0

►
►
►
►
►

► Če je šoba zamašena: očistite šobo s čistilno
iglo.

15.3

Čiščenje cedila za pretok vode

1

► Odvijte nastavek (1) priključka za vodo.
► Cedilo za pretok vode (2) potegnite iz prik‐
ljučka za vodo.
► Cedilo za pretok vode (2) sperite pod tekočo
vodo.
► Cedilo za pretok vode (2) vstavite v priključek
za vodo.
► Nastavek (1) privijte in ga z roko močno priteg‐
nite.

15.4

16
16.1

Vzdrževanje
Vzdrževalni intervali

Vzdrževalni intervali so odvisni od okoljskih in
delovnih pogojev. STIHL priporoča naslednje
vzdrževalne intervale:
Mesečno
► Čiščenje cedila za pretok vode.

0000-GXX-4372-A0

2

Odstranite tesnilo (1) iz zapirala (2).
Zapiralo (2) odvijte iz ohišja filtra (5).
Odstranite tesnilo (3) iz zapirala (2).
Filter (4) vzemite iz ohišja filtra (5).
Tesnili (1 in 3), zapiralo (2) in filter (4) splah‐
nite pod tekočo vodo.
► Tesnili (1 in 3) namastite z mastjo za arma‐
ture.
► Vodni filter znova sestavite.

17
17.1

Popravila
Popravilo visokotlačnega čistil‐
nika

Uporabnik ne more sam popravljati visokotlač‐
nega čistilnika in pribora.
► Če sta visokotlačni čistilnik in pribor poškodo‐
vana: visokotlačnega čistilnika in pribora ne
uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega
prodajalca STIHL.

Čiščenje vodnega filtra

Vodni filter je za čiščenje treba razstaviti.

1

1
2

3

4

0000-GXX-4373-A0

5

18
18.1

Odpravljanje motenj
Odpravljanje motenj visokotlačnega čistilnika

Motnja
Vzrok
Visokotlačni čistilnik Vtič priključnega kabla ali kabelskega
se ne zažene, čeprav podaljška ni vtaknjen.
je ročica brizgalne
pištole pritisnjena.

20

Rešitev
► Vtaknite vtič priključnega kabla ali
kabelskega podaljška.

0458-835-5721-A
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Motnja

Vzrok
Rešitev
Sprožilo se je zaščitno stikalo za
► Poiščite in odpravite razlog za spro‐
nadtokovno zaščito (varovalka) ali
žitev. Vstavite sprožilo se je zaščitno
zaščitno tok napake stikalo. Tokokrog
stikalo za nadtokovno zaščito (varo‐
je električno preobremenjen ali pokva‐
valka) ali zaščitno tok napake sti‐
rjen.
kalo.
► Izključite druge porabnike električ‐
nega toka, ki so priključeni v ena‐
kem tokokrogu.
Vtičnica je zaščitena s premajhno
► Vtič priključnega kabla vtaknite v
varovalko.
vtičnico s pravilno varovalko,
19.
Kabelski podaljšek ima napačen prečni ► Uporabite kabelski podaljšek z
presek.
zadostnim prečnim presekom,
19.2
Kabelski podaljšek je predolg.
► Uporabite kabelski podaljšek pra‐
19.2
vilne dolžine,
Elektromotor je pretopel.
► Visokotlačni čistilnik pustite 5 minut,
da se ohladi.
► Očistite šobo.
Visokotlačni čistilnik Omrežna napetost je prenizka.
► Pritisnite ročico brizgalne pištole in
se ob vklopu ne
jo držite pritisnjeno ter vključite viso‐
zažene. Elektromotor
kotlačni čistilnik.
brni.
► Izključite druge porabnike električ‐
nega toka, ki so priključeni v ena‐
kem tokokrogu.
Kabelski podaljšek ima napačen prečni ► Uporabite kabelski podaljšek z
presek.
zadostnim prečnim presekom,
19.2
Kabelski podaljšek je predolg.
► Uporabite kabelski podaljšek pra‐
vilne dolžine,
19.2
Visokotlačni čistilnik Vtič priključnega kabla ali kabelskega ► Vtaknite vtič priključnega kabla ali
se med delovanjem podaljška je bil izvlečen iz vtičnice.
kabelskega podaljška.
izklopi.
Sprožilo se je zaščitno stikalo za
► Poiščite in odpravite razlog za spro‐
nadtokovno zaščito (varovalka) ali
žitev. Vstavite sprožilo se je zaščitno
zaščitno tok napake stikalo. Tokokrog
stikalo za nadtokovno zaščito (varo‐
je električno preobremenjen ali pokva‐
valka) ali zaščitno tok napake sti‐
rjen.
kalo.
► Izključite druge porabnike električ‐
nega toka, ki so priključeni v ena‐
kem tokokrogu.
Vtičnica je zaščitena s premajhno
► Vtič priključnega kabla vtaknite v
varovalko.
vtičnico s pravilno varovalko,
19.
Elektromotor je pretopel.
► Visokotlačni čistilnik pustite 5 minut,
da se ohladi.
► Očistite šobo.
Visokotlačna črpalka Visokotlačna črpalka, visokotlačna cev ► Visokotlačni čistilnik naj pregleda
se vedno znova
ali brizgalna naprava ne tesnijo.
pooblaščeni prodajalec STIHL.
vklopi in izklopi, ne
da bi pritisnili na
ročico brizgalne
pištole.
Delovni tlak niha ali
Prišlo je do pomanjkanja vode.
► Odprite vodno pipo do konca.
pada.
► Prepričajte se, da je na voljo
zadostna količina vode.
Šoba je zamašena.
► Očistite šobo.
Sito na dotoku vode ali vodni filter sta ► Očistite sito na dotoku vode ali vodni
zamašena.
filter.
0458-835-5721-A

21

slovenščina

19 Tehnični podatki

Motnja

Vodni curek ima
spremenjeno obliko.

Vzrok
Rešitev
Visokotlačna črpalka, visokotlačna cev ► Visokotlačni čistilnik naj pregleda
ali brizgalna naprava ne tesnijo ali so
pooblaščeni prodajalec STIHL.
pokvarjene.
Šoba je zamašena.
► Očistite šobo.

Šoba je zaprta.
Dodatnega čistilnega Steklenica je prazna.
sredstva ne posesa.
Šoba razpršilnega kompleta je zama‐
šena.
Priključke na visoko‐ Tesnila priključkov niso namaščena.
tlačni čistilnik, visoko‐
tlačno cev, brizgalno
pištolo ali brizgalno
cev je težko medse‐
bojno povezati.

18.2

Namastitev tesnil

► Zamenjajte šobo.
► Napolnite steklenico s čistilnim sred‐
stvom.
► Očistite šobo razpršilnega kompleta.
► Namastite tesnila.

18.2

► Tesnila (1) namastite z mastjo za armature.

– Najvišja temperatura vode med delovanjem
pod tlakom (t in max): 40 °C
– Najvišja temperatura vode med sesalnim obra‐
tovanjem: 20°°C
Mere
– Dolžina: 419 mm
– Širina: 371 mm
– Maksimalna višina: 925 mm
– Najmanjša višina: 650 mm
– Dolžina visokotlačne cevi: 8 m
– Teža (m) z nameščenim priborom: 20 kg do
20,1 kg
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Podatki, odvisni od tlaka, so bili izmerjeni pri
vhodnem tlaku 0,3 MPa (3 bar).

1
1

19.1

1

0000098905_001

1

Tehnični podatki
Visokotlačni čistilnik STIHL RE
120

Izvedbe 220 V - 240 V / 50 Hz
– Instalacijski odklopnik (karakteristika „C“ ali
„K“): 10 A
– Sprejemna moč (EU) 2019/1781 §2(2) (j):
2,1 kW
– Največja dovoljena omrežna impedanca: 0,42
Ohm
– Električni razred zaščite: I
– električna vrsta zaščite: IPX5
– Delovni tlak (p): 12,5 MPa (125 bar)
– Največji dopustni tlak (p max.) 16 MPa
(160 bar)
– Največji tlak dotoka vode (p in max.) 1 MPa
(10 bar)
– Največji pretok vode (Q max.): 8,0 l/min
(480 l/h)
– Minimalni pretok vode (Q min):6,7 l/min
(400 l/h)
– Največja višina sesanja: 0,5 m
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19.2

Kabelski podaljški

Če se uporablja kabelski podaljšek, mora ta imeti
ozemljitev, njegove žile pa morajo odvisno od
napetosti in dolžine kabelskega podaljška imeti
najmanj naslednje prečne preseke:
Če je nazivna napetost na napisni ploščici 220 V
do 240 V:
– Dolžina kabla 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
– Dolžina kabla 20 m do 50 m: AWG 13 /
2,5 mm²
Če je nazivna napetost na napisni ploščici 100 V
do 127 V:
– Dolžina kabla 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
– Dolžina kabla 10 m do 30 m: AWG 12 /
3,5 mm²

19.3

Vrednosti hrupa in vibracij

K-vrednost za ravni zvočnega tlaka znaša
2 dB(A). K-vrednost za ravni zvočne moči znaša
2 dB(A). K-vrednost za vrednosti vibracij znaša
2 m/s².
0458-835-5721-A

20 Nadomestni deli in dodatni pribor
– Raven zvočnega tlaka LpA, izmerjena v skladu
s standardom EN 60335‑2‑79: 74 dB(A)
– Raven zvočne moči LwA, izmerjena v skladu s
standardom EN 60335‑2‑79: 86 dB(A)
– Vrednost vibracij ah, izmerjena v skladu s
standardom 60335‑2‑79: šoba s ploskim cur‐
kom ≤ 2,5 m/s².
Informacije glede izpolnjevanja direktive o obve‐
znostih delodajalcev glede vibracij 2002/44/ES
so na voljo na spletnem naslovu www.stihl.com/
vib.

19.4

REACH

REACH je oznaka za direktivo ES o registraciji,
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.
Informacije glede izpolnjevanja direktive REACH
so na voljo na spletnem naslovu www.stihl.com/
reach.

20
20.1

Nadomestni deli in dodatni
pribor
Nadomestni deli in dodatni pri‐
bor

Ti simboli označujejo originalne nado‐
mestne dele STIHL in originalni dodatni
pribor STIHL.

slovenščina
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Izjava EU o skladnosti

22.1

Visokotlačni čistilnik STIHL
RE 120

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Nemčija
z izključno odgovornostjo izjavlja, da
– Izvedba: Visokotlačni čistilnik
– Znamka izdelovalca: STIHL
– Tip: RE 120
– Identifikacija serije: 4950
ustreza vsem zadevnim določbam smernic
2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU,
2009/125/ES in je bil razvit in izdelan v skladu z
na datum proizvodnje veljavnimi različicami
naslednjih standardov: EN 55014‑1,
EN 55014‑2, EN 60335‑1, EN 60335‑2‑79,
EN 61000‑3‑2, EN 61000‑3‑11.
Za ugotavljanje izmerjenega in zajamčenega
nivoja hrupa ob obremenitvi je bilo postopano v
skladu s smernico 2000/14/ES, priloga V, z upo‐
rabo standarda ISO 3744.
– izmerjena raven zvočne moči: 86 dB(A)
– zagotovljena raven zvočne moči: 88 dB(A)

STIHL priporoča uporabo originalnih nadomest‐
nih delov STIHL in originalnega dodatnega pri‐
bora STIHL.

Tehnična dokumentacija je shranjena pri
ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Produktzulas‐
sung.

Zanesljivosti, varnosti in ustreznosti nadomestnih
delov in dodatnega pribora drugih proizvajalcev
STIHL kljub stalnemu opazovanju trga ne more
oceniti in STIHL tudi ne more jamčiti za njihovo
uporabo.

Letnica izdelave, država proizvodnje in serijska
številka so navedene na visokotlačnem čistilniku.

Originalni nadomestni deli STIHL in originalni
dodatni pribor STIHL so na voljo pri pooblašče‐
nem prodajalcu STIHL.
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21.1

Odstranjevanje
Odstranjevanje visokotlačnega
čistilnika

Waiblingen, 18.1.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
HRA 260269, lokalno sodišče Stuttgart

za
Dr. Jürgen Hoffmann, vodja podatkov, predpisov
in dovoljenj za izdelke

Informacije o odstranjevanju so na voljo pri poob‐
laščenem prodajalcu STIHL.
► Visokotlačni čistilnik, visokotlačno cev, šobe,
pribor in embalažo je treba odstraniti v skladu
s predpisi in na okolju prijazen način.

0458-835-5721-A
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