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lääkäriin, jos nestettä on joutu-
nut silmiin.
� VAROITUS  

Loukkaantumisvaara. Älä 
suuntaa sumusuihkua silmiä 
kohti.
� VARO  Älä käytä laitetta, jos 
se on aikaisemmin pudonnut, 
näkyvästi vaurioitunut tai epätii-
vis.
HUOMIO  Älä vie mitään esi-
neitä poistoilma-aukkoihin si-
sään. Testaa mikrokuitupäällys 
jostain huomaamattomasta pai-
kasta, ennen kuin käytät ikku-
nanpesuainetta herkille 
(kiiltäville) pinnoille. Säilytä lai-
tetta vain pystyasennossa.

Toimituksen sisältö
Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. 
Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen 
sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai ha-
vaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävi-
tä pakkaukset ympäristöystävällisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät ar-
vokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai ra-
kenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, 
jotka väärin käsiteltyinä tai väärin hävitettyi-
nä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ih-
misten terveydelle ja ympäristölle. Nämä ra-

kenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asian-
mukaista käyttöä varten. Tällä symbolilla merkittyjä lait-
teita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)
Päivitettyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: 
www.kaercher.de/REACH

Kuljetus
Akku on tarkastettu vastaavien kansainvälistä kuljetusta 
koskevien määräysten mukaisesti ja akun voi jättää kul-
jetettavaksi/lähetettäväksi.

Takuu
Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myynti-
yhtiön julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessa 
mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa mak-
sutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai val-
mistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan 
yhteyttä ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähim-
pään valtuutettuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivu)

Lisävarusteet ja varaosat
Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä va-
raosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöt-
tömän käytön.
Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta 
www.kaercher.com.

Υποδείξεις ασφαλείας
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευ-
ής, διαβάστε τις παρούσες υποδείξεις 
ασφαλείας και το πρωτότυπο εγχειρίδιο 

οδηγιών χρήσης. Στη συνέχεια μπορείτε να προβείτε 
στον χειρισμό της.
Φυλάξτε και τα δύο τεύχη για μεταγενέστερη χρήση ή 
για τον επόμενο ιδιοκτήτη.
 Πριν από την έναρξη χρήσης, λάβετε υπόψη τις ει-

κονογραφημένες οδηγίες χρήσης της συσκευής σας 
και τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας.

 Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης 
πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τους γενικούς κα-
νονισμούς ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων 
του νομοθέτη.

 Φυλάσσετε τις μεμβράνες συσκευασίας μακριά από 
παιδιά, διότι υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. 

Ενδεδειγμένη χρήση
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την ιδιωτι-
κή σας κατοικία. Η επαναφορτιζόμενη συσκευή προορί-
ζεται για τον καθαρισμό υγρών, λείων επιφανειών, 
όπως τζάμια, καθρέπτες ή πλακάκια. Προσέχετε τις 
υποδείξεις ασφαλείας.
 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για την απορ-

ρόφηση σκόνης.
 Απορροφάτε το πολύ 25 ml υγρού. Η συσκευή δεν 

ενδείκνυται για την απορρόφηση μεγαλύτερων πο-
σοτήτων υγρού από οριζόντιες επιφάνειες, π.χ. 
υγρά από ποτήρια που έχουν πέσει.

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε συνδυασμό με 
συνήθη απορρυπαντικά τζαμιών (όχι με καθαρό οι-
νόπνευμα, όχι καθαριστικά με αφρό).

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με εγκεκριμένα 
από την KÄRCHER παρελκόμενα και ανταλλακτικά.

Οποιαδήποτε διαφορετική χρήση δεν θεωρείται ενδε-
δειγμένη χρήση. Για ζημίες που προκύπτουν κατά πα-
ράβαση αυτής, ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη. Ο 
χρήστης αναλαμβάνει πλήρως τον σχετικό κίνδυνο.
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Διαβαθμίσεις κινδύνου
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβα-
ρούς σωματικούς τραυματισμούς ή θάνατο.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς σωματικούς τραυμα-
τισμούς ή θάνατο.
� ΠΡΟΣΟΧΗ 
Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς σωματικούς τραυματι-
σμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημίες.

Σύμβολα
Σύμβολα επάνω στη συσκευή

(ανάλογα με τον τύπο συσκευής)

Μόνο για συσκευές με αφαιρούμενη επαναφορτιζό-
μενη μπαταρία

Σύμβολα στο εγχειρίδιο χρήσης

Γενικές υποδείξεις
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Άτομα 
με περιορισμένες σωματικές, αι-
σθητηριακές ή νοητικές ικανότη-
τες ή χωρίς επαρκή πείρα και 
γνώσεις επιτρέπεται να χρησι-

Φορτίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνο με τον 
παρεχόμενο γνήσιο φορτιστή ή με φορτιστή εγκεκριμέ-
νο από την KÄRCHER.

Μην πετάτε την επαναφορτιζόμενη μπα-
ταρία στη φωτιά

Μην πετάτε την επαναφορτιζόμενη μπα-
ταρία στο νερό

Χρόνος φόρτισης για άδεια μπαταρία

Όγκος δεξαμενής ακάθαρτου νερού

Διάστημα λειτουργίας με τελείως γεμάτη 
μπαταρία

Τάση εξόδου / Ρεύμα εξόδου φορτιστή

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε ξη-
ρούς χώρους

Σύμβολα ανάλογα με τον τύπο της 
συσκευής
Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, οι 
λυχνίες LED ανάβουν για 60 λεπτά και 
στη συνέχεια σβήνουν

Προαιρετικά παρελκόμενα
Ανάλογα με τον εξοπλισμό, περιλαμβά-
νουν μονάδα φόρτισης και επαναφορτι-
ζόμενη μπαταρία

Προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα 
φόρτισης, διαβάστε τις υποδείξεις ασφα-
λείας για συσκευές WV

Συνδέστε τη μονάδα φόρτισης με το κα-
λώδιο ρεύματος και συνδέστε το σε μια 
πρίζα

Τοποθετήστε την μπαταρία στη μονάδα 
φόρτισης

Τοποθετήστε τη συσκευή στη μονάδα 
φόρτισης
Υπόδειξη 
Η μπαταρία πρέπει να βρίσκεται μέσα 
στη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Τοποθετήστε την εφεδρική μπαταρία και 
τη συσκευή ταυτόχρονα στη μονάδα 
φόρτισης
Υπόδειξη 
Η μπαταρία πρέπει να βρίσκεται μέσα 
στη συσκευή κατά τη φόρτιση. Αρχικά 
φορτίζεται πλήρως μέσα στη συσκευή η 
μπαταρία. Η συσκευή είναι σε λειτουργι-
κή ετοιμότητα. Στη συνέχεια η μονάδα 
φόρτισης αρχίζει να φορτίζει τις εφεδρι-
κές μπαταρίες.

Ονομαστική τάση μπαταρίας

Ονομαστική ισχύς συσκευής

Βαθμός προστασίας

Βάρος

Στάθμη ηχητικής πίεσης (EN 60704-2-1)

**

**

**

+

**
34 Ελληνικά



μοποιούν τη συσκευή μόνο υπό 
επίβλεψη ή εάν καθοδηγούνται 
σχετικά με την ασφαλή χρήση 
της συσκευής και υπό τον όρο 
ότι κατανοούν τους κινδύνους 
που μπορούν να προκύψουν 
από αυτήν.  Επιβλέπετε τα 
παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι 
δεν παίζουν με τη συσκευή. 

Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέ-
πεται να λειτουργούν τη συ-
σκευή μόνο εάν καθοδηγούνται 
κατά τη χρήση της από άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους 
ή επιβλέπονται και υπό τον όρο 
ότι κατανοούν τους κινδύνους 
που μπορούν να προκύψουν 
από αυτήν. Ο καθαρισμός και 
η συντήρηση χρήστη επιτρέπε-
ται να πραγματοποιούνται από 
παιδιά μόνο υπό επίβλεψη.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ  Μην ακουμπά-
τε ποτέ με υγρά χέρια το φις ρεύ-
ματος ούτε την πρίζα ρεύματος. 
Μην ακουμπάτε ποτέ επαφές 
ή καλώδια. Μην τοποθετείτε 
ποτέ αγώγιμα αντικείμενα, π.χ. 
κατσαβίδια ή παρόμοια, στην 
υποδοχή φορτιστή της συσκευ-
ής. Μην εκθέτετε την επανα-
φορτιζόμενη μπαταρία σε έντονη 
ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα ή 
φωτιά. Μην κατευθύνετε τη 
ριπή ψεκασμού απευθείας σε 

μέσα λειτουργίας τα οποία περι-
έχουν ηλεκτρικά δομικά εξαρτή-
ματα, π.χ. στον εσωτερικό χώρο 
των φούρνων.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με 
τον συνοδευτικό γνήσιο φορτι-
στή ή με φορτιστή εγκεκριμένο 
από την KÄRCHER. 

Αντικαθιστάτε αμέσως τον τυ-
χόν χαλασμένο φορτιστή μαζί με 
το καλώδιο φορτιστή χρησιμο-
ποιώντας γνήσια ανταλλακτικά.  
Μην φορτίζετε χαλασμένα πα-
κέτα επαναφορτιζόμενων μπα-
ταριών. Αντικαθιστάτε τα 
χαλασμένα πακέτα επαναφορτι-
ζόμενων μπαταριών με πακέτα 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών 
εγκεκριμένα από την 
KÄRCHER. Χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή μόνο για τη φόρτιση 
εγκεκριμένων πακέτων επανα-
φορτιζόμενων μπαταριών. Η 
συσκευή περιέχει ηλεκτρικά δο-
μικά εξαρτήματα, μην την καθα-
ρίζετε κάτω από τρεχούμενο 
νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ  Κίνδυνος βραχυ-
κυκλώματος. Μην αποθηκεύετε 
τα πακέτα επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών μαζί με μεταλλικά 
αντικείμενα. Χρησιμοποιείτε 
και αποθηκεύετε τον φορτιστή 
μόνο σε ξηρούς χώρους.
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Χειρισμός
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ  Κίνδυνος έκρη-
ξης. Μην φορτίζετε μπαταρίες 
(πρωτογενή στοιχεία μπαταρί-
ας). Μην πετάτε τα πακέτα 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών 
στη φωτιά ή τα οικιακά απορρίμ-
ματα. Αποφεύγετε την επαφή 
με υγρά που έχουν διαρρεύσει 
από ελαττωματικές επαναφορτι-
ζόμενες μπαταρίες. Εάν έρθετε 
σε επαφή με το υγρό, ξεπλύνετε 
αμέσως την περιοχή με νερό και, 
σε περίπτωση επαφής με τα μά-
τια, συμβουλευτείτε επιπλέον 
έναν ιατρό.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυματισμού. Μην 
κατευθύνετε τη ριπή ψεκασμού 
προς τα μάτια.
� ΠΡΟΣΟΧΗ  Μην χρησιμο-
ποιείτε τη συσκευή, εάν νωρίτε-
ρα έχει πέσει, φέρει εμφανείς 
ζημιές ή παρουσιάζει διαρροές.
ΠΡΟΣΟΧΗ  Μην εισάγετε αντι-
κείμενα στο άνοιγμα εξαγόμενου 
αέρα. Ελέγξτε το πανί με μι-
κροΐνες σε κάποια μη ορατή 
θέση προτού χρησιμοποιήσετε 
τον τζαμοκαθαριστή σε ευαίσθη-
τες επιφάνειες (με υψηλή γυαλά-
δα). Αποθηκεύετε τη συσκευή 
μόνο σε κατακόρυφη θέση.

Παραδοτέος εξοπλισμός
Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται 
επάνω στη συσκευασία. Ελέγξτε την πληρότητα των πε-
ριεχομένων κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία. Σε 

περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκλη-
θεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμη-
θευτή σας.

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. 
Απορρίπτετε τις συσκευασίες με περιβαλλο-
ντικά ορθό τρόπο.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πε-
ριέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, 
συχνά, συστατικά όπως μπαταρίες, επανα-
φορτιζόμενες μπαταρίες ή λάδια, τα οποία σε 
περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή διάθε-
σης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την αν-

θρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συ-
στατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της 
συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο 
δεν επιτρέπεται να διατίθενται μαζί με τα οικιακά απορ-
ρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά εί-
ναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.kaercher.de/
REACH

Μεταφορά
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι ελεγμένη σύμφωνα 
με τις σχετικές προδιαγραφές για τη διεθνή προώθηση 
και επιτρέπεται η μεταφορά /αποστολή της.

Εγγύηση
Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδί-
δονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν 
βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς 
χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον 
οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περί-
πτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή 
το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς.
(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια 
ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.
Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλ-
λακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Güvenlik bilgileri
Cihazını ilk defa kullanmadan önce bu 
güvenlik uyarılarını ve orijinal kullanım 
kılavuzunu okuyun. Buna göre davra-
nın.

Her iki kitabı da daha sonra tekrar kullanmak ya da ci-
hazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.
 Kullanmadan önce cihazınızın grafik kullanım kıla-

vuzunu okuyun ve bu güvenlik uyarılarını dikkate 
alın.
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