
Deutsch 3
English 8
Français 13
Italiano 18
Nederlands 23
Español 28
Português 33
Dansk 38
Norsk 43
Svenska 48
Suomi 53
Ελληνικά 58
Türkçe 65
Руccкий 70
Magyar 77
Čeština 82
Slovenščina 87
Polski 92
Româneşte 97
Slovenčina 102
Hrvatski 107
Srpski 112
Български 117
Eesti 124
Latviešu 129
Lietuviškai 134
Українська 139

BC 14/12

5.962-898.0    09/09
0102000770

R
egister and

w
in!

w
w
w
.kaercher.com

!



2



Româneşte 97

Înainte de prima utilizare a 
aparatului dvs. citiţi acest 

instrucţiunil original, respectaţi instrucţiunile 
cuprinse în acesta şi păstraţi-l pentru 
întrebuinţarea ulterioară sau pentru 
următorii posesori.
– Înainte de prima utilizare citiţi neapărat 

măsurile de siguranţă nr. 5.951-949!
– În cazul în care aparatul a fost deteriorat 

în timpul transportului, informaţi imediat 
comerciantul.
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Îngrijirea şi întreţinerea 100
Remedierea defecţiunilor 100
Declaraţia CE 101
Garanţie 101

Observaţii referitoare la materialele 
conţinute (REACH)
Informaţii actuale referitoare la materialele 
conţinute puteţi găsi la adresa: 
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

� Pericol
Indică un pericol iminent. În cazul 
nerespectării indicaţiilor, există pericolul de 
deces sau de răniri grave.
� Avertisment
Indică o posibilă situaţie periculoasă. În 
cazul nerespectării acestei indicaţii pot 

apărea vătămări uşoare sau pagube 
materiale.
Observaţie
Indică sfaturi privind utilizarea şi informaţii 
importante. 

– Aparatul de curăţat interioare BC 14/12 
este un dispozitiv cu jet, care se 
foloseşte la curăţarea recipienţilor cu 
cep, potrivit DIN, cât şi la curăţarea altor 
recipienţi şi butoaie, în special butoaie 
de stejar cu o capacitate între 225 şi 
600 litri.

– Capul de curăţare se intruduce printr-un 
orificiu de un diametru minim 
corespunzător în interiorul recipientului.

– O pompă separată de înaltă presiune se 
va racorda printr-un furtun de înaltă 
presiune la aparatul de curăţat.

– Nu se pot utiliza pompe de înaltă 
presiune fără reglarea presiunii/
cantităţii (reglare servo).

Utilizare necorespunzătoare este 
considerată utilizarea dispozitivului în afara 
recipienţilor închişi şi la o presiune mai 
mare, la temperaturi mai înalte decât cele 
specificate în datele tehnice.
– Nu este permisă utilizarea aparatului 

în spaţii, unde se află substanţe 
explozive!

– Nu este permisă utilizarea aparatului 
împreună cu substanţe explozive şi 
inflamabile!

– Aparatul de curăţat pentru interioare 
este compus din sistemul de acţionare, 
ţeava purtătoare, capul de curăţare şi 
ţeava de aspiraţie. Duzele de la capul 
de curăţare se rotesc în jurul a două axe 
cuprinzând astfel fiecare parte a 
recipientului. Apa adunată în recipient 
este aspirată prin ţeava de aspiraţie.

– Capul de curăţare este acţionat de un 
electromotor. Turaţia acestuia este 
constantă şi nu depinde de presiune 
sau de cantitatea soluţiei de curăţat. 

– Pe ţeava purtătoare se află un con 
pentru orificiul de umplere, care se 
aşează pe orificiul recipientului.

– Respectaţi prevederile legale naţionale.
– Respectaţi indicaţiile de siguranţă 

referitoare la  soluţiile de curăţat (în 
general pe eticheta ambalajului).

– Pentru a evita pericolele, care pot 
apărea în urma utilizării incorecte, 

aparatul poate fi pus în funcţiune numai 
de către persoanele, care au fost 
instruite în manipularea acestuia şi şi-
au dovedit abilitatea de a opera aparatul 
şi care au fost însărcinate în mod 
expres cu utilizarea aparatului.

– Manualul de utilizare trebuie să fie 
accesibil tuturor utilizatorilor.

– Pompa de presiune utilizată trebuie să 
fie echipată cu dispozitive de siguranţă, 
care sunt prevăzute marcajul 
corespunzător CE.

În cazul operării incorecte sau al utilizării 
necorespunzătoare, utilizatorul şi alte 
persoane sunt puse în pericol de:
– presiunea înaltă
– tensiunea electrică înaltă
– agenţii pentru curăţare sau soluţiile 

utilizate pentru curăţare 
� Pericol
– Pericol de strivire prin acţionarea 

apartului de curăţat interioare. Puneţi 
aparatul de curăţat în funcţiune numai 
în recipienţi închişi.

– Jetul sub presiune reprezintă un pericol 
de rănire, de aceea porniţi aparatul de 
curăţat numai în recipienţi închişi.

– Materialele reziduale din recipienţii 
curăţaţi şi soluţiile de curăţat utilizate 
reprezintă un pericol pentru sănătate. 
Respectaţi de aceea normele de 
proţecţie prevăzute.

– Pericol de rănire din cauza răsturnării 
aparatului de curăţat interioare la 
adâncime prea mică de penetrare. În 
acest caz asiguraţi suplimentar 
aparatul.

– Pericol de rănire din cauza răsturnării 
aparatului de curăţat interioare, de 
aceea asiguraţi suplimentar atât 
recipientul cât şi aparatul.

� Avertisment
Pentru a evita deteriorarea capului de 
curăţare, aveţi grijă la dispunerea acestuia 
în recipient. Capul de curăţare nu trebuie să 
atingă în nici un caz peretele recipientului.

Prin utilizatorii autorizaţi se înţeleg acele 
persoane, care au împlinit 18 ani şi care au 
permisiunea de a opera această instalaţie 
(ucenicii constituind excepţie, vezi BGV - 
Reglementările Asociaţiei Profesionale din 
Germania D15 §6)

Opriţi pompa de înaltă presiune 
separată.
Scoateţi ştecherul din priză. 
Opriţi alimentarea cu soluţie de curăţat.

Cuprins

Protecţia mediului 
înconjurător

Materialele de ambalare sunt 
reciclabile. Ambalajele nu 
trebuie aruncate în gunoiul 
menajer, ci trebuie duse la un 
centru de colectare şi 
revalorificare a deşeurilor.

Aparatele vechi conţin 
materiale reciclabile valoroase, 
care pot fi supuse unui proces 
de revalorificare. Bateriile, 
uleiul şi substanţele 
asemănătoare nu trebuie să 
ajungă în mediul înconjurător. 
Din acest motiv, vă rugăm să 
apelaţi la centrele de colectare 
abilitate pentru eliminarea 
aparatelor vechi.

Simboluri din manualul de 
utilizare

Utilizarea corectă

Cap de curăţare Orificiul min. al 
recipientului

BC 14/12 40 mm

Nu permiteţi ca apele reziduale care 
conţin uleiuri minerale să ajungă în sol, în 
ape sau în canalizare.

Funcţionarea

Măsuri de siguranţă

Utilizator autorizat

Conduita în caz de urgenţă
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1 Lampă de control (verde)
2 Întrerupătorul principal
3 Motor de acţionare
4 Orificiu de evacuare apă G 1/2“
5 Racord de presiune înaltă M 22x1,5
6 Manetă de comutare
7 Îmbinare înşurubată
8 Con pentru orificiul de umplere

9 Ţeavă purtătoare
10 Cap de curăţare
11 Racord pentru ţeava de aspiraţie
12 Ţeavă de aspiraţie 550 mm
13 Ţeavă de aspiraţie 350 mm
14 Ţeavă de aspiraţie 300 mm (pentru 

ţeavă flexibilă)
15 Ţeavă flexibilă

16 Suport
17 Set de duze
18 Bloc de alimentare de la reţea
19 Cablu prelungitor (10 m)
20 Furtun de înaltă presiune (1,5 m)
A Poziţie SPRAY (Regim de pulverizare şi 

de aspiraţie)
B Poziţie SUCTION (Regim de aspiraţie)

Elementele aparatului
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Observaţie
Se rocomandă şă folosiţi un filtru de 
murdărie în conducta de presiune înaltă, 
însă trebuie să curăţaţi şi sita în intervale 
regulate.

� Pericol
Pericol de moarte datorat tensiunii electrice 
înalte! Instalaţiile electrice necesare se vor 
efectua numai de către electricieni calificaţi.
– Priza trebuie prevăzută cu un comutator 

de protecţie împotriva curenţilor 
reziduali având o intensitate de 
declanşare de 30 mA.

– Priza trebuie să se afle în apropierea 
zonei de lucru, pentru a putea scoate 
repede ştecărul din priză în situaţii de 
urgenţă.

– Aparatul de curăţat pentru interioare 
este dotat în serie cu duze de 
pulverizare prevăzute pentru un debit 
de 900-1200 l/h (15-20 l/min) (setul de 
duze nr. 2).

– În cazul în care pompa de înaltă 
presiune dispune de o altă valoare de 
debit trebuie să schimbaţi duzele 
conform tabelei.

– Înainte de pornirea pompei de înaltă 
presiune trebuie să reglaţi valoarea 
minimă de presiune la supapa de 
reglare. Astfel aparatul de curăţat nu va 
fi expus la pornire la pulverizare la 
presiune înaltă.

1 Duză de aspirare
2 Cheie imbus

3 Ştuţ de aspiraţie pentru apă
Deşurubaţi ştuţul de aspiraţie pentru 
apă.
Deşurubaţi duza de aspiraţie, care se 
află în orificiu cu ajutorului cheii imbus, 
care aparţine de setul de duze.
Fixaţi noua duză.
Ungeţi filetul ştuţului de aspiraţie pentru 
apă cu Loctite 243, respectiv utilizaţi o 
bandă de teflon.
Înşurubaţi ştuţul de aspiraţie pentru 
apă.
Verificaţi etanşeitatea ştuţului de 
aspiraţie pentru apă.

1 Duză de pulverizare
2 Cap de curăţare
3 Cheie imbus

Deşurubaţi duzele de pulverizare cu 
ajutorul cheii imbus, care aparţine de 
setul de duze.
Înşurubaţi duzele noi.

� Pericol
Pericol de rănire din cauza jetului sub 
presiune sau fierbinte.
– Puneţi aparatul de curăţare în funcţiune 

numai în recipienţi închişi din toate 
părţile.

– Introduceţi sau preschimbaţi capătul de 
curăţare între recipienţi numai când 
pompa racordată de înaltă presiune şi 
acţionarea aparatului de curăţare sunt 
oprite.

� Pericol
Pericol de electrocutare!
– Poziţionaţi blocul de alimentare de la 

reţea cu ajutorul benzi scai, cu care este 
prevăzut  în aşa fel, să fie ferit de stropii 
de apă.

– Feriţi cablul prelungitor de stropii de 
apă.

Observaţie
Încercaţi să poziţionaţi capătul de curăţare 
în mijlocul spaţiului interior.

Fixaţi aparatul de curăţare cu ajutorul 
conului de pe ţeava purtătoare pe 
obiectul, care urmează fă fie curăţat.

Date tehnice

BC 14/12
Nr. de comandă 2.641-740
Debit pompat max. l/h (l/

min)
1400 (23,3)

Temperatura 
maximă a soluţiei de 
curăţat.

°C 80

Presiune de lucru 
max.

MPa 
(bar)

14 (140)

Presiune de 
funcţionare cu setul 
de duze nr. 2

MPa 
(bar)

12 (120)

Tensiunea V 115-240
Tipul curentului -- 1~
Frecvenţa Hz 50/60
Electromotor VDC 12
Putere nominală W 40
Clasa de protecţie -- IP 55
Turaţia de 
funcţionare a 
motorului

1/min 62

Racord de presiune 
înaltă

mm M22x1,5

Orificiu de evacuare 
apă

ţoli G 1/2

Orificiul min. al 
recipientului

mm 40

Lungimea totală mm 1200
Adâncime de 
imersare max.

mm 900

Masa kg 4,8
Temperatura 
ambiantă

°C +2...+40

Schemă de dimensiuni

Punerea în funcţiune

Acţionare electrică

Schimbarea duzelor

Setul de 
duze nr. 
1

Setul de 
duze nr. 
2

Setul de 
duze 
nr.3

Debit l/h (l/
min)

600-900 
(10-15)

900-
1200 
(15-20)

1200-
1500 
(20-25)

Culoarea 
duzei de 
aspiraţie

galben verde albastru

Culoarea 
duzei de 
pulverizare

azur roşu mov

Duză de aspiraţie

Duze de pulverizare

Utilizarea

Reglarea adâncimii de penetrare şi 
montarea suportului
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Slăbiţi îmbinarea înşurubată a conului 
pentru orificiul de umplere.
Reglarea adâncimii de penetrare: 
Introduceţi aparatul în orificiul de 
umplere a recipientului, până când 
ţeava de aspiraţie atinge fundul 
acestuia. Apoi ridicaţi puţin aparatul (2-
3 mm), până când ţeava de aspiraţie nu 
mai atinge fundul recipientului.
Strângeţi îmbinarea înşurubată a 
conului pentru orificiul de umplere.
Montaţi suportul pe ţeava purtătoare, 
pentru a asigura poziţia stabilă a 
aparatului de curăţare.

Racordaţi pompa de presiune înaltă la 
aparatul de curăţat interioare printr-o 
conductă de presiune înaltă.
Racordaţi ştuţul de evacuare pentru apă 
la un furtun corespunzător de evacuare.

Observaţie
Furtunul de evacuare trebuie să aibă un 
diametru interior de cel puţin 17 mm. Pentru 
a preveni cel mai bine posibil o eventuală 
scădere de presiune în furtunul de 
evacuare, evitaţi îngustările ale furtunului, 
respectiv schimbările de direcţie.

Conectaţi aparatul de curăţare la blocul 
de alimentare de la reţea, respectiv cu 
cablul prelungitor.
Introduceţi ştecherul în priză.
Aduceţi maneta de comutare în poziţia 
SPRAY. Simultan se va efectua 
curăţarea recipientului şi se va aspira 
apa în exces din interiorul acestuia.
Porniţi aparatul de curăţat pentru 
interioare de la întrerupător. Lampa de 
control luminează verde.
Porniţi alimentarea cu soluţie de 
curăţat.
Porniţi pompa separată de înaltă 
presiune.

Observaţie
Pentru a asigura curăţarea temeinică a 
recipientului, vă recomandăm să efectuaţi 
două cicluri de curăţare. Durata unui ciclu 
este 36 secunde.

După terminarea curăţării aduceţi 
maneta de comutare în poziţia 
SUCTION pentru a evacua restul de 
apă din recipient.

Observaţie
Înainte de oprire clătiţi aparatul timp de 30 
de secunde fără să adăugaţi soluţii de 
curăţat. Prin aceasta veţi împiedica 
formarea crustelor şi lipirea părţilor 
componente prevenind astfel uzura 
prematură a garniturilor.

Opriţi pompa de înaltă presiune 
separată.
Opriţi alimentarea cu soluţie de curăţat.

Opriţi aparatul de curăţat pentru 
interioare de la întrerupător. Lampa de 
control se stinge.
Scoateţi ştecherul din priză. 
Scoateţ aparatul de curăţat din 
recipient.

Condiţia de bază a unei utilizări sigure este 
întreţinerea regulată a aparatului.
Folosiţi doar piesele de schimb originale ale 
producătorului sau componentele 
recomandate de acesta, precum
– Piese de schimb şi piese supuse uzurii
– accesorii
– Substanţe tehnologice
– Detergent
� Pericol
Pericol de accidentare în timpul lucrărilor la 
instalaţie!
La toate lucrările:

Scoateţi pompa de presiune înaltă de 
sub tensiune şi asiguraţi-o împotriva 
unei eventuale reconectări.
Opriţi alimentarea cu soluţie de curăţat.
Scoateţi ştecherul din priză. 

Lucrările de întreţinere vor fi efectuate doar 
de persoane instruite, familiarizate cu 
operarea şi întreţinerea instalaţiilor sub 
presiune în condiţii de siguranţă.

Pentru a garanta utilizarea instalaţiei în 
condiţii de siguranţă, se recomandă 
încheierea unui contract de întreţinere. 
Adresaţi-vă unui service Kärcher autorizat.

impurităţile în zona dinţilor de la capul 
de curăţare.

verificaţi siguranţa mecanică a 
şuruburilor.

� Pericol
Pericol de accidentare în timpul lucrărilor la 
instalaţie!
La toate lucrările:

Scoateţi pompa de presiune înaltă de 
sub tensiune şi asiguraţi-o împotriva 
unei eventuale reconectări.
Opriţi alimentarea cu soluţie de curăţat.
Scoateţi ştecherul din priză. 

Observaţie
Aparatul de curăţat pentru interioare este 
prevăzut exclusiv pentru funcţionarea în 
sensul acelor de ceas (privită dinspre 
motorul de acţionare). După ce schimbaţi 
blocul de alimentare de la reţea sau 
efectuaţi lucrări la conexiunile electrice, 

trebuie să verificaţi, dacă aparatul de 
curăţat se învârte în direcţia corectă.

Proprietar
Lucrările marcate cu „proprietar” vor fi 
efectuate doar de persoanele instruite, 
familiarizate cu operarea şi întreţinerea 
instalaţiilor sub presiune în condiţii de 
siguranţă.
Electricieni
Se vor efectua numai de către persoane 
cu calificare profesională în domeniul 
electrotehnicii.
Service autorizat
Lucrările marcate cu „service autorizat” 
vor fi efectuate doar de tehnicienii 
service Kärcher.

1 Capătul axei
2 Garnitură de inel colector
3 Roată dinţată conică
4 Duză de pulverizare
5 Şaibă

Deşurubaţi capătul axei şi îndepărtaţi 
roata dinţată cu garniturile şi şaibele.
Ungeţi filetul de la capătul axei cu 
material de etanşare.
Aplicaţi roata dinţată cu garniturile şi 
şaibele pe capătul axei şi înşurubaţi 
capătul axei.

Racordarea furtunurilor

Curăţarea

Scoaterea din funcţiune

Îngrijirea şi întreţinerea

Cine poate efectua lucrări de 
întreţinere?

Contractul de întreţinere

Planul de întreţinere

Îndepărtaţi zilnic înaintea utilizării

Lunar

Remedierea defecţiunilor

Indicaţii referitoare la defecţiuni

Cine poate remedia defecţiunile?

Înlocuirea capului de curăţare
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Prin prezenta declarăm că aparatul 
desemnat mai jos corespunde cerinţelor 
fundamentale privind siguranţa în 
exploatare şi sănătatea incluse în 
directivele CE aplicabile, datorită 
conceptului şi a modului de construcţie pe 
care se bazează, în varianta comercializată 
de noi. În cazul efectuării unei modificări a 
aparatului care nu a fost convenită cu noi, 
această declaraţie îşi pierde valabilitatea.

Semnatarii acţionează în numele şi prin 
împuternicirea conducerii societăţii.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
D - 71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de 
garanţie stabilite de distribuitorul nostru 
autorizat. Eventuale defecţiuni ale acestui 
aparat, care survin în perioada de garanţie 
şi care sunt rezultatul unor defecte de 
fabricaţie sau de material, vor fi remediate 
gratuit.
Dacă doriţi să beneficiaţi de garanţie, vă 
rugăm să vă prezentaţi cu accesoriile şi cu 
factura la magazin sau la cel mai apropiat 
service autorizat.

Depistarea defecţiunilor

Defecţiunea Cauza posibilă Remedierea de către
Motorul nu se roteşte S-a întrerupt alientarea cu curent 

electric a motorului.
Verificaţi siguranţele, blocul de alimentare de la 
reţea şi cablurile.

Electrician

S-a declanşat întrerupătorul de 
protecţie termică în bobină.

Remediaţi cauzele suprasolicitării. Electrician

S-a declanşat întrerupătorul de 
protecţie la curenţi reziduali.

Remediaţi cauzele şi resetaţi întrerupătorul de 
protecţie la curenţi reziduali.

Electrician

Aparatul de curăţat este oprit. Porniţi aparatul de curăţat pentru interioare de la 
întrerupător.

Proprietar

Motorul se roteşte, capul de 
curăţare nu se roteşte

S-au defectat piesele de antrenare 
din ţeava purtătoare.

Verificaţi componentele şi înlocuiţi 
componentele defecte.

Service autorizat

Capul de curăţare se 
învârte numai în jurul unei 
singure axe sau cu mişcări 
bruşte.

Capul de curăţare de loveşte de 
peretele recipientului.

Schimbaţi poziţia capului de curăţare asigurând 
astfel mişcarea liberă a acestuia.

Proprietar

Jocul dintre dinţi roatei dinţate este 
prea mare.

Reglaţi şi schimbaţi părţile uzate. Service autorizat

Dinţi roatei dinţate sunt deteriorate. Schimbaţi roţile dinţate. Service autorizat
Jet de curăţare neuniform Duzele stropitoare s-au înfundat. Curăţaţi duzele stropitoare. Proprietar

Duzele stropitoare s-au deteriorat. Schimbaţi duzele stropitoare. Proprietar
Cantitatea lichidului stropit 
este prea mică

Scurgere la capul de curăţare sau 
la conductă.

Verificaţi pompa, verificaţi conductele sub 
presiune/furtunurile.

Proprietar

S-a înfundat filtrul din conducta de 
alimentare.

Curăţaţi filtrul. Proprietar

Soluţia de curăţat curge în 
cantităţi mari din găurile de 
drenaj ale conductei 
purtătoare.

Garniturile de la inelele colectoare 
din conducta purtătoare sunt 
uzate.

Verificaţi componentele şi înlocuiţi 
componentele defecte.

Service autorizat

Presiunea scade 
considerabil, dar nu curge 
soluţie de curăţat din 
găurile de drenaj.

Garniturile de la inelele colectoare 
din capul de curăţare sunt uzate.

Verificaţi componentele şi înlocuiţi 
componentele defecte.

Proprietar

Aparatul nu aspiră Ţeava de aspiraţie este montată 
incorect.

Înşurubaţi ţeava de aspiraţie în mod corect la 
racordul corespunzător.

Proprietar

Duza de aspiraţie este uzată. Curăţaţi duza de aspiraţie. Proprietar
Orificiile pentru aspirarea apei sunt 
înfundate.

Curăţaţi orificiile şi căile de apă. Proprietar

Deşi maneta de comutare 
se află în poziţia SUCTION, 
apa curge în continuare din 
duzele de pulverizare.

Garnitura supapei este uzată. Schimbaţi garnitura supapei. Service autorizat

Declaraţia CE

Produs: Aparat de curăţat pentru 
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