
Register and win!

www.kaercher.com

BR 30/4 C

59649520 07/15

Deutsch     3
English   12
Français   21
Italiano   30
Nederlands   39
Español   48
Português   57
Dansk   67
Norsk   75
Svenska   83
Suomi   92
Ελληνικά 101
Türkçe 111
Русский 120
Magyar 130
Čeština 139
Slovenščina 148
Polski 157
Româneşte 166
Slovenčina 175
Hrvatski 184
Srpski 193
Български 202
Eesti 212
Latviešu 221
Lietuviškai 230
Українська 239



2



– 1

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ-
σκευή σας για πρώτη φορά, δια-

βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρή-
σης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρα-
τήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον 
επόμενο ιδιοκτήτη.

Πριν από την πρώτη χρήση του μηχανήμα-
τος διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες 
οδηγίες λειτουργίας καθώς και το συνημμέ-
νο έντυπο υποδείξεων ασφαλείας για μη-
χανικές σκούπες και μηχανήματα ψεκα-
σμού, 5.956-251.0

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυ-
νο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια 
σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κα-
τάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέ-
πεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
� ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
ελαφρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατά-
σταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια 
υλικές ζημίες.

Αυτό το λειαντικό μηχάνημα χρησιμοποιεί-
ται για τον υγρό καθαρισμό επιπέδων δα-
πέδων.
Το πλάτος εργασίας των 300 mm και τα δο-
χεία καθαρού και βρώμικου νερού με χω-
ρητικότητα 4 l επιτρέπουν τον αποτελεσμα-
τικό καθαρισμό μικρών επιφανειών.
Η σύνδεση με το δίκτυο παροχής ρεύματος 
επιτρέπει μια υψηλή απόδοση χωρίς περι-
ορισμό στη διάρκεια χρήσης.
Υπόδειξη:
Ανάλογα με την εκάστοτε εργασία καθαρι-
σμού, η συσκευή μπορεί να εξοπλιστεί με 
διάφορα εξαρτήματα. 
Ζητήστε τον κατάλογό μας ή επισκεφτείτε 
μας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.karcher.com.

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλει-
στικά και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία σ' 
αυτές τις οδηγίες χειρισμού.
– Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποι-

είται μόνον για τον καθαρισμό σκληρών 
επιφανειών μη ευαίσθητων στην υγρα-
σία ή στο γυάλισμα.
Η θερμοκρασία χρήσης κυμαίνεται με-
ταξύ +5°C και +40°C.

– Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τον 
καθαρισμό παγωμένων δαπέδων (π.χ. 
ψυγείων).

– Η συσκευή επιτρέπεται να εξοπλίζεται 
μόνον με γνήσια εξαρτήματα και ανταλ-
λακτικά.

– Η συσκευή έχει κατασκευαστεί για τον 
καθαρισμό δαπέδων εσωτερικών χώ-
ρων ή αντίστοιχα υποστεγασμένων επι-
φανειών.

– Η συσκευή δεν προορίζεται για τον κα-
θαρισμό δημοσίων δρόμων.

– Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρή-
ση σε χώρους, όπου υφίσταται κίνδυ-
νος έκρηξης.

Πίνακας περιεχομένων
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . . . . EL 1
Λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . EL 1
Χρήση σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 1
Προστασία περιβάλλοντος  . . . EL 2
Στοιχεία χειρισμού . . . . . . . . . . EL 2
Δοκιμαστική λειτουργία . . . . . . EL 2
Λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . EL 2
Μεταφορά . . . . . . . . . . . . . . . . EL 4
Αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . EL 4
Φροντίδα και συντήρηση. . . . . EL 5
Βλάβες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 6
Εξαρτήματα . . . . . . . . . . . . . . . EL 8
Ανταλλακτικά . . . . . . . . . . . . . . EL 9
Εγγύηση  . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 9
Δήλωση Συμμόρφωσης των 
Ε.Κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 9
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . EL 11

Υποδείξεις ασφαλείας

Επίπεδα ασφαλείας

Λειτουργία

Χρήση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς
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Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστα-
τικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 
www.kaercher.com/REACH

Εικόνα 1, βλ. διπλωμένη σελίδα
1 Λαβή
2 Διακόπτης αντλίας νερού
3 Γενικός διακόπτης λειτουργίας βουρ-

τσών/αναρρόφησης
4 Λαβή μεταφοράς
5 Λαβή μεταφοράς δεξαμενής βρώμικου 

νερού
6 Δοχείο βρώμικου νερού
7 Δοχείο καθαρού νερού
8 Σφράγισμα δοχείου καθαρού νερού
9 Σίτα
10 Κεφαλή καθαρισμού
11 Πεντάλ ανύψωσης ράβδου αναρρόφη-

σης
12 Απασφάλιση θέσης στάθμευσης
13 Σωλήνας αναρρόφησης
14 Σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης
15 Ακροφύσιο αναρρόφησης (μόνον BR 

30/4 C Adv)
16 Κύλινδρος βούρτσας
17 Ράβδος αναρρόφησης
18 Πλήκτρο απασφάλισης, αλλαγή βούρ-

τσας
19 Κάλυμμα δοχείου βρώμικου νερού
20 Μάνταλο
21 Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
22 Άγκιστρο καλωδίου, περιστρεφόμενο
23 Καλώδιο ρεύματος με φις
24 Λαβή σωλήνα αναρρόφησης (μόνον 

BR 30/4 C Adv)

– Τα χειριστήρια για τη διαδικασία καθα-
ρισμού είναι κίτρινα.

– Τα χειριστήρια για τη συντήρηση και το 
σέρβις είναι ανοικτά γκρίζα.

Προστασία περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανα-
κυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συ-
σκευασίες στα οικιακά απορρίμ-
ματα, αλλά σε ειδικό σύστημα 
επαναχρησιμοποίησης.
Οι παλιές συσκευές περιέχουν 
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία 
θα πρέπει να μεταφέρονται σε 
σύστημα επαναχρησιμοποίησης. 
Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρό-
μοια υλικά δεν επιτρέπεται να κα-
ταλήγουν στο περιβάλλον. Για το 
λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συ-
σκευών πρέπει να γίνεται σε κα-
τάλληλα συστήματα συλλογής.

Στοιχεία χειρισμού

Αναγνωριστικό χρώματος
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Εικόνα 2, βλ. διπλωμένη σελίδα
 Εισάγετε το σωλήνα από το άκρο της 

λαβής στο άνοιγμα της συσκευής.
 Πιέστε τα άγκιστρα και ωθήστε τη λαβή, 

ώσπου να κλειδώσει μέσα στη συ-
σκευή.

 Ευθυγραμμίστε το καλώδιο στη συ-
σκευή και τοποθετήστε το καπάκι, 
όπως απεικονίζεται στο συνημμένο 
φύλλο.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης. Χρησιμοποιείτε μόνον τα 
συνιστώμενα απορρυπαντικά. Για άλλα 
απορρυπαντικά, ο χρήστης φέρει την ευθύ-
νη για τον αυξημένο κίνδυνο λειτουργικής 
ασφάλειας, ατυχήματος και μειωμένης διάρ-
κεια ζωής της συσκευής. Χρησιμοποιείτε 
μόνο απορρυπαντικά που δεν περιέχουν 
διαλύτες, υδροχλωρικό και υδροφθορικό 
οξύ.
Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας 
στο απορρυπαντικό.
Υπόδειξη:
Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που 
αφρίζουν πολύ.
Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις δοσολογίας.
Προτεινόμενα απορρυπαντικά:

 Αφαιρέστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού 
από τη συσκευή.

 Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου καθα-
ρού νερού.

 Γεμίστε με μείγμα νερού και απορρυπα-
ντικού. Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 
50 °C.

 Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου καθα-
ρού νερού.

 Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νε-
ρού στη συσκευή.

 Περιστρέψτε το κάτω άγκιστρο καλωδί-
ου προς τα πάνω και αφαιρέστε το κα-
λώδιο.

 Ελέγχετε το τροφοδοτικό καλώδιο και 
το φις για βλάβες και ρωγμές. Η αλλαγή 
πρέπει να εκτελείται μόνον από την 
υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελα-
τών ή από ηλεκτρολόγο.

 Εισάγετε τον ρευματολήπτη στην πρί-
ζα.

Δοκιμαστική λειτουργία

Λειτουργία

Πλήρωση της δεξαμενής φρέσκου 
νερού

Χρήση Απορ-
ρυπα-
ντικό

Δοσολο-
γία

Καθαριστικό συντή-
ρησης αλκαλικό

RM 743 0,5 - 2,0%

Καθαριστικό συντή-
ρησης όξινο, για χώ-
ρους με είδη υγιεινής, 
πισίνες κτλ. Αφαιρεί 
τα άλατα.

RM 738 0,5 - 3,0%

Προϊόν καθαρισμού 
και περιποίησης 
EXTRA

RM 780 0,5 - 2,0%

Προϊόν γενικού καθα-
ρισμού δαπέδου, όξι-
νο

RM 751 1,0 - 25%

Σύνδεση με το δίκτυο
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� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπλη-
ξίας από βλάβη στο καλώδιο σύνδεσης με 
το δίκτυο. Μην επιτρέπετε στο καλώδιο 
σύνδεσης να έρθει σε επαφή με τις περι-
στρεφόμενες βούρτσες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης της επίστρωσης δαπέ-
δου. Η μέθοδος καθαρισμού για επίμονη 
ρύπανση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
στα κατάλληλα για το σκοπό αυτό δάπεδα.
Κίνδυνος βλάβης στην αντλία καθαρού νε-
ρού από λειτουργία χωρίς υλικό λόγω κε-
νής δεξαμενής καθαρού νερού. Παρακο-
λουθείτε την ένδειξη στάθμης πλήρωσης 
και απενεργοποιήστε το διακόπτη της αντλί-
ας νερού, όταν αδειάσει η δεξαμενή καθα-
ρού νερού.

 Μεταφέρετε το πεντάλ ανύψωσης της 
ράβδου αναρρόφησης στη θέση "αναρ-
ρόφησης" (εικόνα3 - θέση "1/ON", ανα-
τρέξτε στο εξώφυλλο).

 Πιέστε τη διάταξη απασφάλισης της θέ-
σης στάθμευσης και μετακινήστε τη 
λαβή προς τα πίσω.

 Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη λειτουργί-
ας βούρτσας/αναρρόφησης στη θέση 
"1".

 Ενεργοποιήστε το διακόπτη της αντλίας 
νερού.

 Κινήστε τη συσκευή πάνω στην υπό κα-
θαρισμό επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης της επίστρωσης δαπέ-
δου. Η μέθοδος καθαρισμού για επίμονη 
ρύπανση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
στα κατάλληλα για το σκοπό αυτό δάπεδα.
 Ρυθμίστε το πεντάλ ανύψωσης της ρά-

βδου αναρρόφησης στη θέση "μη αναρ-
ρόφησης" (εικόνα 3 - θέση "0/OFF", 
ανατρέξτε στο εξώφυλλο) και εκτελέστε 
τον καθαρισμό, όπως και για τους μέ-
τριας έντασης ρύπους. Το υγρό καθαρι-
σμού παραμένει στην υπό καθαρισμό 

επιφάνεια για αρκετό χρόνο ώστε να 
δράσει.

 Ρυθμίστε το πεντάλ ανύψωσης της ρά-
βδου αναρρόφησης στη θέση "αναρρό-
φηση" και περάστε ξανά την υπό καθα-
ρισμό επιφάνεια με τη συσκευή.

 Τραβήξτε προς τα πάνω από τη λαβή 
και αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφη-
σης, εισάγετε το ακροφύσιο αναρρόφη-
σης και αναρροφήστε τους ρύπους.

 Αφαιρέστε το ακροφύσιο, εισάγετε ξανά 
το σωλήνα αναρρόφησης και ασφαλί-
στε η λαβή.

 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της 
αντλίας νερού.

 Κινήστε για μια μικρή απόσταση τη συ-
σκευή, ώστε να αναρροφήσει το νερό 
που απομένει.

 Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη λειτουργί-
ας βούρτσας/αναρρόφησης στη θέση 
"0".

 Μετακινήστε τη λαβή προς τα εμπρός 
και κλειδώστε την στη θέση στάθμευ-
σης.

 Βγάλτε το φις από την πρίζα.

Υπόδειξη:
Όταν γεμίζει η δεξαμενή βρώμικου νερού, ο 
πλωτήρας κλείνει το κανάλι αναρρόφησης. 
Η αναρρόφηση διακόπτεται. Αδειάστε τη 
δεξαμενή βρώμικου νερού.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε τις τοπικές προδιαγραφές για την 
επεξεργασία των υγρών λυμάτων.
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 
 Στήστε όρθια τη συσκευή και κλειδώστε 

την στη θέση στάθμευσης.
 Αφαιρέστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού 

από τη συσκευή.
 Μετακινήστε προς τα κάτω τη λαβή με-

ταφοράς της δεξαμενής βρώμικου νε-

Καθαρισμός

Μέτριας έντασης ρύποι

Επίμονοι ρύποι

Αναρρόφηση σε γωνίες (μόνον BR 30/4 
C Adv)

Ολοκλήρωση του καθαρισμού

Εκκένωση της δεξαμενής βρόμικου 
νερού
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ρού και αφαιρέστε τη δεξαμενή βρώμι-
κου νερού.

 Ανασηκώστε το σφράγιστρο και αφαι-
ρέστε το καπάκι της δεξαμενής βρώμι-
κου νερού.

 Αδειάστε το βρώμικο νερό.
 Στη συνέχεια ξεπλύνετε το δοχείο βρώ-

μικου νερού με καθαρό νερό.
 Τοποθετήστε το καπάκι στη δεξαμενή 

βρώμικου νερού και κλειδώστε το.
 Τοποθετήστε τη δεξαμενή βρώμικου νε-

ρού στη συσκευή.

 Αφαιρέστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού 
από τη συσκευή.

 Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου καθα-
ρού νερού.

 Αδειάστε το υγρό καθαρισμού.
 Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου καθα-

ρού νερού.
 Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νε-

ρού στη συσκευή.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της 
συσκευής.
 Μετακινήστε τη λαβή προς τα εμπρός 

και κλειδώστε την στη θέση στάθμευ-
σης.

 Μετακινήστε τη λαβή προς τα πίσω και 
ωθήστε τη συσκευή

ή
 Σηκώστε και μεταφέρετε τη συσκευή 

από τη λαβή μεταφοράς.
 Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλί-

στε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολί-
σθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες 
οδηγίες.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος 
της συσκευής.
Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται 
μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού από αθέλητη ενερ-
γοποίηση της συσκευής και ηλεκτροπληξία.
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε 
το φις από την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης στη συσκευή λόγω του 
εξερχόμενου νερού. Αδειάζετε τις δεξαμε-
νές ακάθαρτου και καθαρού νερού πριν 
από τις εργασίες συντήρησης στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης. Μην ψεκάζετε τη συ-
σκευή με νερό και μην χρησιμοποιείτε ισχυ-
ρά απορρυπαντικά.
 Αδειάστε το δοχείο βρώμικου νερού.
 Καθαρίστε τα στεγανοποιητικά παρεμ-

βύσματα ανάμεσα στη δεξαμενή βρώμι-
κου νερού και στη συσκευή.

 Αδειάστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.
 Ξέπλυμα της συσκευής: Γεμίστε τη δε-

ξαμενή φρέσκου νερού με καθαρό νερό 
(χωρίς απορρυπαντικό) και αφήστε τη 
συσκευή να λειτουργήσει για ένα λεπτό 
με ενεργοποιημένο το σύστημα τροφο-
δοσίας νερού των βουρτσών.

 Αδειάστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.
 Καθαρίζετε εξωτερικά το μηχάνημα με 

πανί βρεγμένο σε διάλυμα ήπιου απορ-
ρυπαντικού.

 Καθαρίστε τη ράβδο αναρρόφησης, 
ελέγξτε την για φθορές και αντικαταστή-
στε την κατά περίπτωση (ανατρέξτε 
στις "Εργασίες συντήρησης").

Εκκένωση της δεξαμενής φρέσκου 
νερού

Μεταφορά

Αποθήκευση

Φροντίδα και συντήρηση

Πρόγραμμα συντήρησης

Μετά την εργασία
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 Ελέγξτε τη βούρτσα για τυχόν φθορές 
και αντικαταστήστε την κατά περίπτω-
ση (ανατρέξτε στις "Εργασίες συντήρη-
σης").

 Αναθέστε σε ηλεκτρολόγο την εκτέλεση 
του επιβεβλημένου ελέγχου ασφαλείας.

Υπόδειξη:
Οι μπάρες αναρρόφησης είναι στερεωμέ-
νες στη συσκευή με μια κουμπωτή σύνδεση 
και μπορείτε να απλά να τις τραβήξετε.
 Μεταφέρετε το πεντάλ ανύψωσης της 

ράβδου αναρρόφησης στη θέση "αναρ-
ρόφησης" (εικόνα3 - θέση "1/ON", ανα-
τρέξτε στο εξώφυλλο).

 Αφαιρέστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.
 Αφαιρέστε τη δεξαμενή βρώμικου νε-

ρού.
 Τοποθετήστε τη συσκευή στην οπίσθια 

πλευρά.
 Τραβήξτε προς τα κάτω και αφαιρέστε 

τη ράβδο αναρρόφησης.
 Τοποθετήστε και ασφαλίστε τη νέα ρά-

βδο αναρρόφησης.

 Αφαιρέστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.
 Αφαιρέστε τη δεξαμενή βρώμικου νε-

ρού.
 Τοποθετήστε τη συσκευή στην οπίσθια 

πλευρά.
 Πιέστε το κουμπί απασφάλισης της κυ-

λινδρικής βούρτσας και μετακινήστε 
προς τα κάτω την κυλινδρική βούρτσας 
αφαιρώντας την από τον υποδοχέα.

 Εισάγετε τη νέα κυλινδρική βούρτσα 
στον υποδοχέα και ασφαλίστε την από 
την αντίθετη πλευρά.

Σε περίπτωση κινδύνου από παγετό:
 Αδειάστε το δοχείο καθαρού και το δο-

χείο ακάθαρτου νερού.
 Σταθμεύστε το μηχάνημα σε χώρο προ-

στατευμένο από τον παγετό.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού από αθέλητη ενερ-
γοποίηση της συσκευής και ηλεκτροπληξία.
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε 
το φις από την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης στη συσκευή λόγω του 
εξερχόμενου νερού. Αδειάζετε τις δεξαμε-
νές ακάθαρτου και καθαρού νερού πριν 
από τις εργασίες συντήρησης στη συσκευή.
Σε περίπτωση βλαβών, οι οποίες δεν μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια αυ-
τού του πίνακα, καλέστε την υπηρεσία τε-
χνικής εξυπηρέτησης πελατών. 

Ετησίως

Εργασίες συντήρησης

Αντικατάσταση της ράβδου 
αναρρόφησης

Αντικατάσταση κυλίνδρων βουρτσών

Αντιπαγετική προστασία

Βλάβες
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Βλάβη Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ξεκινά Ελέγξτε εάν βρίσκεται το φις στην πρίζα.
Ανεπαρκής ποσότητα 
νερού

Ελέγξτε τη στάθμη του καθαρού νερού, συμπληρώστε εάν είναι 
απαραίτητο.
Ανοίξτε το πώμα της δεξαμενής φρέσκου νερού. Εάν διαπιστώσετε 
υποπίεση κατά το άνοιγμα, καθαρίστε τη βαλβίδα εξαερισμού στο 
πώμα της δεξαμενής φρέσκου νερού.
Καθαρίστε το διανεμητή νερού (ανατρέξτε στον "Καθαρισμό του δι-
ανεμητή νερού").
Αφαιρέστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού και ελέγξτε τη σήτα για ρύ-
πους. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε και καθαρίστε τη σήτα.
Τραβήξτε και αφαιρέστε τη βαλβίδα με το φίλτρο της δεξαμενής 
φρέσκου νερού (εικόνα 4, ανατρέξτε στο εξώφυλλο) και ξεπλύνετέ 
την με χλιαρό νερό.

Η δεξαμενή φρέσκου 
νερού στάζει κατά τη 
συμπλήρωση με νερό

Τραβήξτε και αφαιρέστε τη βαλβίδα με το φίλτρο της δεξαμενής 
φρέσκου νερού (εικόνα 4, ανατρέξτε στο εξώφυλλο) και ξεπλύνετέ 
την με χλιαρό νερό.

Ανεπαρκής αναρροφη-
τική ισχύς

Αδειάστε το δοχείο βρώμικου νερού.
Ασφαλίστε τη δεξαμενή βρώμικου νερού στη συσκευή.
Ελέγχετε τις τσιμούχες μεταξύ του δοχείου βρόμικου νερού και του 
καπακιού σχετικά με στεγανότητα, και, αν χρειάζεται, τις αλλάζετε.
Ελέγξτε τα στεγανοποιητικά παρεμβύσματα ανάμεσα στο καπάκι 
της δεξαμενή βρώμικου νερού και στη συσκευή. Εάν τα στεγανο-
ποιητικά παρεμβύσματα παρουσιάζουν βλάβη, απευθυνθείτε στην 
υπηρεσία εξυπηρέτηση πελατών.
Ελέγξτε εάν οι ράβδοι αναρρόφησης έχουν κλειδώσει στην κεφαλή 
καθαρισμού.
Φραγή της ράβδου αναρρόφησης, καθαρίστε την.
Σφραγίστε τις ράβδους ράβδους αναρρόφησης και αντικαταστήστε 
την πρόσθια με την οπίσθια ράβδο και το αντίστροφο. Εάν οι δύο 
ράβδοι αναρρόφησης είναι σφραγισμένες, χρησιμοποιήστε νέες 
ράβδους.
Ελέγξτε εάν και τα δύο τμήματα του σωλήνα αναρρόφησης είναι 
σωστά συνδεδεμένα με τη σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης.
Ελέγξτε το σωλήνα αναρρόφησης και το κανάλι αναρρόφησης της 
κεφαλής καθαρισμού για εμπλοκές και αντιμετωπίστε τις ενδεχόμε-
νες εμπλοκές (ανατρέξτε στον "Καθαρισμό του σωλήνα αναρρόφη-
σης").
Ελέγξτε, εάν το καλώδιο πίσω από τις δεξαμενές είναι τεντωμένο 
και εάν είναι τοποθετημένο το συνοδευτικό καπάκι.

Μη ικανοποιητικό απο-
τέλεσμα καθαρισμού

Ελέγξτε την κυλινδρική βούρτσα για τυχόν φθορές και αντικαταστή-
στε την, εάν είναι αναγκαίο.

Η βούρτσα δεν περι-
στρέφεται

Ελέγξτε εάν κάποιο ξένο σώμα μπλοκάρει την κυλινδρική βούρτσα 
και απομακρύνετέ το εάν υπάρχει.

Ήχος εκφύσησης, η 
βούρτσα δεν περιστρέ-
φεται

Ενεργοποιήθηκε ο συρόμενος σύνδεσμος. Απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και ελέγξτε/καθαρίστε την κυλινδρική βούρτσα.
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 Αφαιρέστε την κυλινδρική βούρτσα.
 Τραβήξτε και αφαιρέστε τη ράβδο του 

διανεμητή νερού από τη σήραγγα της 
βούρτσας (εικόνα 5, ανατρέξτε στο εξώ-
φυλλο).

 Καθαρίστε το κανάλι τροφοδοσίας νε-
ρού και τα ανοίγματα της λωρίδας δια-
νεμητή νερού κάτω από τρεχούμενου 
νερό.

 Αφαιρέστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού 
από τη συσκευή.

 Μετακινήστε προς τα κάτω τη λαβή με-
ταφοράς της δεξαμενής βρώμικου νε-
ρού και αφαιρέστε τη δεξαμενή βρώμι-
κου νερού.

 Τραβήξτε προς τα πίσω και αφαιρέστε 
το σωλήνα αναρρόφησης από τη συ-
σκευή και περιστρέψτε τα δύο άκρα του 
σωλήνα αναρρόφησης για να αποσπα-
στούν (εικόνα 6, ανατρέξτε στο εξώφυλ-
λο).
Ο σωλήνας αναρρόφησης κόβεται και 
τα δύο άκρα είναι προσβάσιμα για τον 
καθαρισμό.

 Τραβήξτε προς τα κάτω και αφαιρέστε 
τη ράβδο αναρρόφησης , ώστε να είναι 
προσβάσιμο για τον καθαρισμό το κα-
νάλι αναρρόφησης της κεφαλής καθαρι-
σμού (εικόνα 7, ανατρέξτε στο εξώφυλ-
λο).

 Ξεπλύνετε τον ελαστικό σωλήνα και το 
κανάλι αναρρόφησης με νερό ή αντιμε-
τωπίστε τις εμπλοκές τραβώντας ή πιέ-
ζοντας με ένα αμβλύ αντικείμενο.

Καθαρισμός του διανεμητή νερού

Καθαρισμός του σωλήνα 
αναρρόφησης

Εξαρτήματα
Εξαρτήματα Περιγραφή Κωδικός παραγγε-

λίας
Κυλινδρική βούρτσα, 
κόκκινη

Βούρτσα γενικής χρήσης για όλες τις επι-
στρώσεις δαπέδου.

4.762-428.0

Κυλινδρική βούρτσα, 
πορτοκαλί

Ειδική βούρτσα για ανάγλυφα δάπεδα, 
όπως πλακίδια ασφαλείας ή αρμούς

4.762-484.0

Κυλινδρική βούρτσα, 
λευκή

Μαλακή βούρτσα για ευαίσθητα δάπεδα 
και γυάλισμα

4.762-452.0

Κυλινδρική βούρτσα, 
μπλε

Μαλακή βούρτσα για βαθύ καθαρισμό χα-
λιών

4.762-499.0

Κύλινδρος μικροϊνών Ειδικά για πλακίδια από λεπτή πέτρα, 
βούρτσα καθαρισμού από μικροΐνες με ιδι-
αίτερα υψηλή καθαριστική απόδοση.

4.762-453.0

Ανταλλακτικό χείλος 
αναρρόφησης

Από φυσικό καουτσούκ. Απαιτούνται 2 τε-
μάχια.

4.777-320.0.

Ανταλλακτικό χείλος 
αναρρόφησης, ανθεκτι-
κό στα λάδια

Για λιπαρούς ρύπους, για παράδειγμα σε 
κουζίνες και συνεργεία. Απαιτούνται 2 τε-
μάχια.

4.777-324.0

Σετ καθαρισμού χαλιών Βαθύς καθαρισμός υφασμάτινων επιφα-
νειών. Αποτελείται από κυλινδρική βούρ-
τσα, 2 ράβδους αναρρόφησης, 1 λίτρο συ-
μπυκνωμένο απορρυπαντικό, 500 ml κα-
θαριστικό λεκέδων

2.783-005.0
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– Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία 
έχουν την έγκριση του κατασκευαστή 
Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά 
παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς 
και άψογης λειτουργίας της μηχανής

– Μία επιλογή των ανταλλακτικών που 
χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέ-
λος των οδηγιών χρήσης.

– Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη 
διεύθυνση www.kaercher.com, τομέας 
Εξυπηρέτησης.

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης 
που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπρο-
σωπεία μας. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη 
συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία 
υλικού ή κατασκευής, εντός της προθεσμί-
ας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτω-
ση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγ-
γύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την 
απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το 
οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην 
πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχά-
νημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με 
βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, 
υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, 
πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις 
ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της 
ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε 
περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανή-
ματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση 
μαζί μας.

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του 
και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της 
επιχείρησης.

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/12/2013

Ανταλλακτικά

Εγγύηση

Δήλωση Συμμόρφωσης των 
Ε.Κ.

Προϊόν: Συσκευή καθαρισμού δαπέ-
δων

Τύπος: 1.783-xxx

Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EΚ
2011/65/EE
Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυ-
πα
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα
-

CEO Head of Approbation
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
1.783-220.0 1.783-223.0 1.783-224.0

Ισχύς
Ονομαστική τάση V 220...240 
Συχνότητα Hz 1~ 50/60
Μέση ισχύς εισόδου W 820 750 750
Κατηγορία προστασίας I
Είδος προστασίας IPX4
Αναρρόφηση
Απόδοση αναρρόφησης, ποσότητα αέρα l/s 26
Απόδοση αναρρόφησης, υποπίεση kPa 13
Βούρτσα καθαρισμού
Εύρος εργασίας mm 300
Διάμετρος βουρτσών mm 60
Ταχύτητα περιστροφής βουρτσών 1/min 1450
Διαστάσεις και βάρη
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση m²/h 200
Όγκος δοχείου καθαρού/βρώμικου νε-
ρού

l 4

Μήκος x Πλάτος x Ύψος mm 390 x 335 x 1180
Βάρος μεταφοράς
(Adv)

kg 12 (12,5)

Συνολικό βάρος (Adv) kg 16 (16,5)
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-72
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα m/s2 <2,5
Αβεβαιότητα K m/s2 0,2
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος 
LpA

dB (A) 72

Αβεβαιότητα KpA dB (A) 1
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος 
LWA

dB (A) 85

Αβεβαιότητα KWA dB (A) 1
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