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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 κατόπιν τηρείτε τις οδηγίες 
σε αυτό το εγχειρίδιο καθώς και στο συνημ-
μένο έντυπο υποδείξεων ασφαλείας για μη-
χανικές σκούπες, 5.956-251.0
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφά-
νειες με κλίση.
Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί, 
μόνο εφόσον είναι κλειστό το δοχείο και 
όλα τα καπάκια.

� 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.

Στη συσκευή είναι ενσωματωμένες μπατα-
ρίες ιόντων λιθίου. Οι μπαταρίες αυτές υπό-
κεινται σε ειδικά κριτήρια. Η αφαίρεση και 
τοποθέτηση, καθώς και ο έλεγχος των 
ελαττωματικών μπαταριών, πρέπει να εκτε-
λούνται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών της Kärcher ή από έναν ει-
δικευμένο τεχνικό. 
Υποδείξεις για την αποθήκευση και τη μετα-
φορά μπορείτε να λάβετε από την υπηρε-
σία εξυπηρέτησης πελατών της Kärcher.
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
– Δεν επιτρέπονται οι τροποποιήσεις και 

οι αλλαγές στη συσκευή.
– Μην ανοίγετε το συσσωρευτή, υφί-

σταται κίνδυνος βραχυκυκλώματος, 
ενώ ενδέχεται να εξέλθουν τοξικοί ατμοί 
ή καυστικά υγρά.
Μην εκθέτετε το συσσωρευτή σε 
έντονη ηλιακή ακτινοβολία, ζέστη 
και φωτιά, υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.

– Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε 
χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρη-
ξης.

– Φροντίστε για επαρκή αερισμό κατά τη 
διαδικασία φόρτισης.

– Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, εάν 
είναι λερωμένος ή υγρός.

– Απαγορεύεται η χρήση ακάλυπτης φλό-
γας, ο σχηματισμός σπινθήρων ή το κά-
πνισμα πλησίον του συσσωρευτή ή στο 
χώρο επαναφόρτισής του. Κίνδυνος 
έκρηξης.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
– Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε τη συ-

σκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας για 
βλάβες. Η συσκευή που παρουσιάζει 
βλάβη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
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πια και τα ελαττωματικά εξαρτήματα 
πρέπει να επιδιορθώνονται μόνο από 
ειδικευμένο προσωπικό.
Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τις μπα-
ταρίες και τον φορτιστή.
Μην φορτίζετε τις ελαττωματικές μπατα-
ρίες. Οι ελαττωματικές μπαταρίες πρέ-
πει να αντικαθίστανται από την υπηρε-
σία εξυπηρέτησης πελατών της 
Kärcher.

– Μην πετάτε μια ελαττωματική μπαταρία 
στα οικιακά απορρίμματα. Ενημερώστε 
την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 
της Kärcher.

– Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά που 
διαρρέουν από χαλασμένους συσσω-
ρευτές. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής 
με παρόμοια υγρά, ξεπλύνετε με νερό. 
Εάν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μά-
τια, συμβουλευτείτε επιπλέον τον γιατρό 
σας.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
– Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη αυτές τις 

οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε υπόψη τις 
συστάσεις του νομοθέτη σχετικά με το 
χειρισμό των μπαταριών.

– Η τάση δικτύου πρέπει να ανταποκρίνε-
ται στην τάση που αναφέρεται στην πι-
νακίδα τύπου της συσκευής.

– Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή αποκλει-
στικά για την φόρτιση των εγκεκριμένων 
τύπων συσσωρευτή.

– Ο συσσωρευτής μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί μόνο με αυτήν τη συσκευή. Απαγο-
ρεύεται και είναι επικίνδυνο να χρησιμο-
ποιηθεί για άλλους σκοπούς.

Όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης ασφαλεί-
ας, οι βούρτσες απενεργοποιούνται.

Αυτό το λειαντικό μηχάνημα χρησιμοποιεί-
ται για τον υγρό καθαρισμό επιπέδων δα-
πέδων.
Mπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στην εκά-
στοτε εργασία καθαρισμού με ρύθμιση της 
ποσότητας νερού. 

Το πλάτος εργασίας των 350 mm και τα δο-
χεία φρέσκου και βρώμικου νερού με χω-
ρητικότητα 12 l επιτρέπουν τον αποτελε-
σματικό καθαρισμό με μεγάλη διάρκεια 
χρήσης.
Η μπαταρία μπορούν να φορτίζεται με τον 
ενσωματωμένο φορτιστή σε πρίζα 230 V.

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

ποιείται μόνον για τον καθαρισμό μη ευ-
αίσθητων στην υγρασία, λείων δαπέ-
δων.

– Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση 
σε εσωτερικούς χώρους.

– 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.

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυ-
κλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία 

στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώ-
στε την προς ανακύκλωση.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανα-
κυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει 
να παραδίδονται προς επαναχρησι-

μοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις 
παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασί-
ες συγκέντρωσης αποβλήτων.
Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα 
συστατικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσε-
λίδα: 
www.kaercher.de/REACH

Διατάξεις ασφαλείας

Λειτουργία

Χρήση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς

Προστασία περιβάλλοντος
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1 Κάλυμμα δοχείου καθαρού νερού
2 Φίλτρο χνουδιών
3 Τιμόνι
4 Αστεροειδής λαβή, ρύθμιση ύψους τι-

μονιού
5 Αστεροειδής λαβή, θέση μεταφοράς τι-

μονιού
6 Απασφάλιση, καπάκι δεξαμενής βρώμι-

κου νερού
7 Κάλυμμα δοχείου βρόμικου νερού
8 Δοχείο βρώμικου νερού
9 Λαβή μεταφοράς δεξαμενής βρώμικου 

νερού
10 Περιστρεφόμενη λαβή πίεσης επαφής 

βουρτσών
(1=ελάχ., 4=μέγ.)

11 Λωρίδα διαχωριστή νερού
12 Πλήκτρο απασφάλισης, κυλιόμενη 

βούρτσα
13 Κύλινδρος βούρτσας
14 Δοχείο ογκωδών ρύπων

15 Πεντάλ ανύψωσης ράβδου αναρρόφη-
σης

16 Ράβδος αναρρόφησης
17 Ένδειξη πλήρωσης καθαρού νερού
18 Εκροή από σύνδεσμο καθαρού νερού
19 Χοάνη
20 Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
21 Άγκιστρο καλωδίου, περιστρεφόμενο
22 Διακόπτης ασφαλείας

Στοιχεία χειρισμού
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1 Δοσολογία διαλύματος απορρυπαντι-
κού

2 Διακόπτης διαλύματος καθαρισμού
3 Ενδεικτική λυχνία εφαρμογής καθαρι-

στικού διαλύματος
4 Ενδεικτική λυχνία αναρρόφησης

Πράσινο: Στρόβιλος αναρρόφησης σε 
λειτουργία
Πορτοκαλί, αναλαμπή: Υπερφόρτωση 
στροβίλου αναρρόφησης

5 Ενδεικτική λυχνία κίνησης βουρτσών
Πράσινο: Η βούρτσα περιστρέφεται
Πορτοκαλί, αναλαμπή: Υπερφόρτωση 
της βούρτσας

6 Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
Πράσινο: Μπαταρία φορτισμένη
Πορτοκαλί: Σχεδόν κενή μπαταρία
Κόκκινο: Η συσκευή απενεργοποιείται - 
φορτίστε την μπαταρία

7 Ενδεικτική λυχνία Eco Mode
8 Διακόπτης Eco Mode
9 Διακόπτης συσκευής

Υπόδειξη:
Η συσκευή διαθέτει διάταξη προστασίας 
από πλήρη εκφόρτιση. Με άλλα λόγια, όταν 
η ισχύς πέσει στο χαμηλότερο επιτρεπόμε-
νο επίπεδο, η συσκευή απενεργοποιείται.
Η διάρκεια φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες.
Ο φορτιστής τερματίζει αυτόματα τη διαδι-
κασία φόρτισης.

Εάν είναι αναγκαίο, η συσκευή μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί πριν φορτιστεί πλή-
ρως η μπαταρία.
 Εισάγετε τον ρευματολήπτη στην πρί-

ζα.

1 Η μπαταρία είναι φορτισμένη (πράσινο)
2 Γίνεται φόρτιση της μπαταρίας (κίτρινο, 

αναλαμπή)
3 Βλάβη (κόκκινο)

 Λύστε την αστεροειδή λαβή θέσης μετα-
φοράς.

 Φέρτε την κολώνα του τιμονιού σε όρ-
θια θέση.

 Σφίξτε την αστεροειδή λαβή.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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.
 Σηκώστε τη λαβή μεταφοράς της δεξα-

μενής βρώμικου νερού.

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Φόρτιση του συσσωρευτή

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Λειτουργία

Πλήρωση με υλικά λειτουργίας
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 Σηκώστε τη δεξαμενή βρώμικου νερού 
και μετακινήστε την στο πλάι.

 Αφαιρέστε το καπάκι της δεξαμενής 
φρέσκου νερού.

 Γεμίστε με φρέσκο νερό (έως 50 °C).
 Προσθέστε το απορρυπαντικό. Προ-

σέξτε τις υποδείξεις για τη δοσολογία.
Προτεινόμενα απορρυπαντικά:

Τα απορρυπαντικά διατίθενται στα ειδικά 
καταστήματα.
 Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου καθα-

ρού νερού.
 Τοποθετήστε το δοχείο βρώμικου νε-

ρού στη συσκευή.

 Λύστε την αστεροειδή λαβή ρύθμισης 
ύψους του τιμονιού.

 Ρυθμίστε το τιμόνι στο επιθυμητό ύψος.
 Σφίξτε την αστεροειδή λαβή.
 Ρυθμίστε τη δοσολογία διαλύματος 

απορρυπαντικού ανάλογα με το βαθμό 
ρύπανσης και τον τύπο της επίστρωσης 
δαπέδου.

 Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή πί-
εσης επαφής των βουρτσών στην επι-
θυμητή τιμή.
Ρυθμίστε την πίεση επαφής των βουρ-
τσών μόνο με ανασηκωμένη την κεφα-
λή καθαρισμού.

Υπόδειξη:
Εάν η συσκευή τραβάει πολύ προς τα 
εμπρός κατά τη λειτουργία της, μειώστε την 
πίεση επαφής.
 Μετακινήστε το διακόπτη Eco Mode 

στην επιθυμητή θέση.
Κανονική λειτουργία: Η συσκευή λει-
τουργεί με τη μέγιστη ταχύτητα περι-
στροφής βουρτσών και τη μέγιστη 
αναρροφητική ισχύ.
Eco: Η συσκευή λειτουργεί με μειωμένη 
ταχύτητα περιστροφής βουρτσών και 
αναρροφητική ισχύ. Έτσι, μειώνεται και 
η κατανάλωση ενέργειας. Αυξάνεται η 
ενδεχόμενη διάρκεια χρήσης ανά φόρτι-
ση μπαταρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης στην επίστρωση δαπέ-
δου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επί 
τόπου.
Κίνδυνος βλάβης. Σηκώστε τη ράβδο αναρ-
ρόφησης, πριν τραβήξετε η συσκευή προς 
τα πίσω σε αρκετά μεγάλη απόσταση.
 Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής 

στο ”Ι”.
 Ενεργοποιήστε το διακόπτη καθαριστι-

κού διαλύματος.
 Ενεργοποιήστε το διακόπτη του στροβί-

λου αναρρόφησης. Η αναρρόφηση ξεκι-
νά.

 Πιέστε προς τα κάτω το πεντάλ ανύψω-
σης της ράβδου αναρρόφησης, για να 
κατεβάσετε τη ράβδο αναρρόφησης πί-
σω.

 Τραβήξτε το διακόπτη ασφαλείας προς 
το τιμόνι, ώστε να ενεργοποιηθούν οι 
βούρτσες και η εφαρμογή διαλύματος 
απορρυπαντικού (εάν έχουν ρυθμιστεί).

 Σπρώξτε τη συσκευή προς τα εμπρός, 
ώσπου να κλείσει το στήριγμα στάθμευ-
σης και να αγγίξει το δάπεδο η κεφαλή 
καθαρισμού.

 Κινήστε τη συσκευή πάνω στην υπό κα-
θαρισμό επιφάνεια.

Υπόδειξη:
Η συσκευή μπορεί να κινηθεί και προς τα 
πίσω, εάν γυρίσετε το τιμόνι κατά 180°.

Χρήση Απορρυπαντι-
κό

Καθαρισμός συντήρη-
σης
(επίσης για δάπεδα ευαί-
σθητα σε αλκάλια)

RM 745
RM 746

Καθάρισμα λιπαρών 
ακαθαρσιών

RM 69 ES ASF
RM 69 ASF

Ριζικό καθάρισμα (ξύσιμο) 
σκληρών, ανθεκτικών στα 
αλκάλια αποθέσεων

RM 752

Βασικό καθάρισμα (ξύσι-
μο) δαπέδων λινόλαιου

RM 754

Απορρυπαντικό για 
βαθύ καθαρισμό, όξινο

RM 751

Καθαριστής απολύμαν-
σης

RM 732

Ρυθμίσεις

Καθαρισμός
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 Αφήστε το διακόπτη ασφαλείας.
 Οδηγήστε το μηχάνημα ακόμα 1-2 m 

προς τα εμπρός, για να αναρροφηθούν 
τα κατάλοιπα νερού.

 Πιέστε προς τα κάτω το πεντάλ ανύψω-
σης της ράβδου αναρρόφησης, για να 
ανεβάσετε τη ράβδο αναρρόφησης 
εμπρός.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα χείλη αναρρόφησης και η βούρτσα μπο-
ρεί να υποστούν μόνιμη παραμόρφωση. 
Ακινητοποιείτε πάντα τη συσκευή με ανοι-
χτό το στήριγμα στάθμευσης.
 Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής 

στο ”0”.
 Βάλτε το πόδι σας στην εσοχή και ση-

κώστε τη συσκευή από μπροστά τρα-
βώντας την από το τιμόνι, ώσπου να 
ανοίξει το στήριγμα στάθμευσης.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε τις τοπικές προδιαγραφές για την 
επεξεργασία των υγρών λυμάτων.
 Ανοίξτε προς τα πάνω τη λαβή της δε-

ξαμενής βρώμικου νερού και αφήστε 
την να κλειδώσει.

 Αφαιρέστε τη δεξαμενή βρώμικου νε-
ρού.

 Αφαιρέστε το καπάκι της δεξαμενής 
βρώμικου νερού.

 Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.
Κατά την εκκένωση της δεξαμενής βρώ-
μικου νερού, μετακινήστε την στο πλάι, 
ώστε να αδειάσει εντελώς.

 Ξεπλένετε το δοχείο βρώμικου νερού με 
καθαρό νερό.

 Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή βρώ-
μικου νερού στη συσκευή.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε τις τοπικές προδιαγραφές για την 
επεξεργασία των υγρών λυμάτων.

1 Εκροή από σύνδεσμο καθαρού νερού
2 Ένδειξη πλήρωσης καθαρού νερού

 Σύρετε το σύνδεσμο προς τα κάτω.
 Τραβήξτε τον ελαστικό σωλήνα της έν-

δειξης στάθμης πλήρωσης και μετακι-
νήστε τον προς τα κάτω.

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.

Για να μειώσετε τον απαιτούμενο χώρο 
κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, 
μπορείτε να μετακινήσετε το τιμόνι.
 Λύστε την αστεροειδή λαβή θέσης μετα-

φοράς.
 Μετακινήστε το τιμόνι εντελώς προς τα 

εμπρός.
 Σφίξτε την αστεροειδή λαβή.

Στάση και θέση εκτός λειτουργίας

Κένωση του δοχείου βρόμικου 
νερού

Εκκένωση του δοχείου καθαρού 
νερού

Αντιπαγετική προστασία

Μετακίνηση της κολώνας τιμονιού
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� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της 
συσκευής.
 Αφαιρέστε τη βούρτσα, για να αποφύ-

γετε ζημιές στις βούρτσες.
 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. Πριν από όλες τις 
εργασίες στη συσκευή, ρυθμίστε το διακό-
πτη συσκευής στη θέση "0" και βγάλτε το 
φις του φορτιστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης στη συσκευή λόγω του 
εξερχόμενου νερού. Εκκενώστε το βρώμικο 
νερό και το υπόλοιπο καθαρό νερό πριν τις 
εργασίες στη συσκευή.
 Αποθέστε το μηχάνημα σε επίπεδη επι-

φάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης. Μην ψεκάζετε τη συ-
σκευή με νερό και μην χρησιμοποιείτε ισχυ-
ρά απορρυπαντικά.
 Αδειάζετε το βρώμικο νερό.
 Αφαιρέστε το καπάκι της δεξαμενής 

βρώμικου νερού και ξεπλύνετε με νερό 
το εσωτερικό του καπακιού και τον 
πλωτήρα.

 Ξεπλύνετε τη δεξαμενή βρώμικου νε-
ρού με καθαρό νερό.

 Καθαρίστε τις ράβδους αναρρόφησης.
 Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο χον-

δρών ρύπων.
 Καθαρίζετε εξωτερικά το μηχάνημα με 

πανί βρεγμένο σε διάλυμα ήπιου απορ-
ρυπαντικού.

 Καθαρίστε τα χείλη αναρρόφησης, 
ελέγξτε τα για φθορές και αντικαταστή-
στε τα κατά περίπτωση.

 Καθαρίστε τη βούρτσα.
 Ελέγξτε τη βούρτσα για τυχόν φθορές 

και αντικαταστήστε την κατά περίπτω-
ση (ανατρέξτε στις "Εργασίες συντήρη-
σης").

 Φορτίστε τη μπαταρία, εάν χρειάζεται.

 Τραβήξτε τη λωρίδα διανομής νερού και 
καθαρίστε το κανάλι νερού.

1 Φίλτρο φρέσκου νερού
2 Φίλτρο χνουδιών

 Καθαρίστε το φίλτρο φρέσκου νερού.
 Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.

 Ελέγχετε την κατάσταση των μονώσε-
ων μεταξύ του δοχείου βρόμικου νερού 
και του καπακιού και αντικαταστήστε τις 
εάν είναι απαραίτητο.

 Απευθύνεστε στην υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης πελατών για τον προδια-
γραμμένο έλεγχο.

Μεταφορά

Αποθήκευση

Φροντίδα και συντήρηση

Πρόγραμμα συντήρησης

Μετά την εργασία

Εβδομαδιαίως

Μηνιαίως

Ετησίως
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 Συμπιέστε τους συγκρατητήρες και τρα-
βήξτε προς τα κάτω τα χείλη αναρρόφη-
σης, αφαιρώντας τα από τη ράβδο 
αναρρόφησης.

 Τραβήξτε τα χείλη αναρρόφησης από 
το στήριγμα.

Υπόδειξη:
Τα χείλη αναρρόφησης έχουν ένα μοτίβο 
οπών για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Δεν 
μπορείτε να τα γυρίσετε ανάποδα και να τα 
επανατοποθετήσετε.
 Αντικαταστήστε τα χείλη αναρρόφησης.
 Τοποθετήστε το στήριγμα με τα χείλη 

αναρρόφησης στη ράβδο αναρρόφη-
σης και ασφαλίστε τα.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης από το κλείσιμο του στη-
ρίγματος στάθμευσης κατά την αλλαγή βουρ-
τσών. Πριν από την αλλαγή βουρτσών, γυρί-
στε το τιμόνι 90° προς τα αριστερά.
 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.

Για την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής, 
μπορείτε να συνάψετε συμβάσεις συντήρη-
σης με το αρμόδιο γραφείο πωλήσεων της 
Kärcher.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η αφαίρεση της μπαταρίας πρέπει να εκτε-
λείται αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πελατών της Kärcher ή από 
έναν ειδικευμένο τεχνικό.
Η αποτίμηση της κατάστασης της μπαταρί-
ας πραγματοποιείται από έναν εξουσιοδο-
τημένο συναρμολογητή της υπηρεσίας εξυ-
πηρέτησης πελατών.
Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη το κεφάλαιο 
"Υποδείξεις ασφαλείας" για το χειρισμό των 
συσσωρευτών.

1 Κοχλίας
2 Κάλυμμα

 Ξεβιδώστε 2 κοχλίες.
 Μετακινήστε το καπάκι προς τα κάτω.
 Λύστε και τραβήξτε το βύσμα της μπα-

ταρίας.
 Βγάλτε έξω τη μπαταρία.
 Διαθέστε τις χρησιμοποιημένες μπατα-

ρίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις.

Εργασίες συντήρησης

Αλλαγή χειλών αναρρόφησης

Αντικατάσταση κυλίνδρων βουρτσών

Σύμβαση συντήρησης

Απόσυρση

Αφαίρεση της μπαταρίας

129EL



– 9

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού. Πριν από όλες τις 
εργασίες στη συσκευή, ρυθμίστε το διακό-
πτη συσκευής στη θέση "0" και βγάλτε το 
φις του φορτιστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης στη συσκευή λόγω του 
εξερχόμενου νερού. Εκκενώστε το βρώμικο 

νερό και το υπόλοιπο καθαρό νερό πριν τις 
εργασίες 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. 

Βλάβες

Βλάβη Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ξεκινά Πατήστε το διακόπτη της συσκευής, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και 

ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Ανεπαρκής ποσότητα νε-
ρού

Ελέγξτε τη στάθμη του καθαρού νερού, συμπληρώστε εάν είναι απα-
ραίτητο.
Ενεργοποιήστε το διακόπτη καθαριστικού διαλύματος.
Ανοίξτε τη διάταξη δοσολόγησης διαλύματος απορρυπαντικού.
Καθαρίστε το φίλτρο φρέσκου νερού.

Ανεπαρκής αναρροφητι-
κή ισχύς

Κατεβάστε τη ράβδο αναρρόφησης.
Αδειάστε το δοχείο βρώμικου νερού.
Ελέγχετε τις τσιμούχες μεταξύ του δοχείου βρόμικου νερού και του 
καπακιού σχετικά με στεγανότητα, και, αν χρειάζεται, τις αλλάζετε.
Καθαρίστε τα χείλη αναρρόφησης στη ράβδο αναρρόφησης, γυρίστε 
τα ή αντικαταστήστε τα εάν είναι απαραίτητο.
Ελέγξτε εάν είναι βουλωμένος ο ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης 
και η ράβδος αναρρόφησης και ξεβουλώστε τα, εάν απαιτείται.
Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για τυχόν διαρροές, 
αντικαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο.

Μη ικανοποιητικό αποτέ-
λεσμα καθαρισμού

Ελέγξτε / ρυθμίστε την πίεση επαφής των βουρτσών.
Ελέγξτε την καταλληλότητα των βουρτσών και του απορρυπαντικού.
Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για τυχόν διαρροές, 
αντικαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο.

Η βούρτσα δεν περιστρέ-
φεται

Τραβήξτε το διακόπτη ασφαλείας προς το τιμόνι.
Ελέγξτε εάν κάποιο ξένο σώμα μπλοκάρει την κυλινδρική βούρτσα 
και απομακρύνετέ το εάν υπάρχει.
Κλείστε το διακόπτη λειτουργίας της βούρτσας, περιμένετε λίγο και 
ανοίξτε τον ξανά.
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Ανάλογα με την εκάστοτε εργασία καθαρι-
σμού το μηχάνημα μπορεί να εξοπλιστεί με 
διάφορα εξαρτήματα. Ζητήστε τον κατάλο-

γό μας ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο 
στη διεύθυνση www.karcher.com.

Εξαρτήματα

Περιγραφή Αριθ. 
ανταλλ. 

Περιγραφή

Κύλινδρος βουρτσών, λευ-
κός (μαλακός)

4.037-036.0 Για τη στίλβωση δαπέδων.

Κύλινδρος βουρτσών, κόκκι-
νος (μέσος, στάνταρ)

4.037-031.0 Για τον καθαρισμό ελαφρά λερωμένων δαπέ-
δων ή ευαισθήτων δαπέδων.

Κυλινδρική βούρτσα, πράσι-
νη (σκληρή)

4.037-038.0 Για τον καθαρισμό πολύ λερωμένων δαπέ-
δων.

Κυλινδρική βούρτσα, μαύρη 
(πολύ σκληρή)

4.037-039.0 Για τον καθαρισμό πάρα πολύ λερωμένων δα-
πέδων.

Κύλινδρος βουρτσών, πορ-
τοκαλί (υψηλός/χαμηλός)

4.037-037.0 Για το τρίψιμο δαπέδων με υφή (πλακάκια 
ασφαλείας κτλ.).

Κύλινδρος μικροϊνών 4.037-040.0 Ειδικά για πλακίδια από λεπτή πέτρα, βούρ-
τσα καθαρισμού από μικροΐνες με ιδιαίτερα 
υψηλή καθαριστική απόδοση.

Αξονας περιαυχενίου κυλίν-
δρων

4.762-009.0 Για την υποδοχή μαξιλαριών κυλίνδρου

Μαξιλάρι κυλίνδρου, κόκκινο 
(μέτριο)

6.369-047.0 Για τον καθαρισμό ελαφρά λερωμένων δαπέ-
δων

Μαξινάρι κυλίνδρου, πράσι-
νο (σκληρό)

6.369-052.0 Για τον καθαρισμό μέτρια έως πολύ λερωμέ-
νων δαπέδων.

Μαξιλάρι κυλίνδρου, κίτρινο 
(μαλακό)

6.369-053.0 Για τη στίλβωση δαπέδων.

Ελαστικός σωλήνας πλήρω-
σης

6.680-124.0 Για την πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νε-
ρού

Σετ χειλών αναρρόφησης 4.037-035.0 Ως ανταλλακτικό
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς
Ονομαστική τάση V 25,2
Χωρητικότητα μπαταρίας Ah (5h) 21
Τύπος μπαταρίας Ιόντα λιθίου
Μέση ισχύς εισόδου W 500
Κατηγορία προστασίας - 1
Ισχύς κινητήρα αναρρόφησης W 280
Ισχύς κινητήρα βουρτσών W 185
Εύρος θερμοκρασίας χρήσης °C 0...40
Αναρρόφηση
Απόδοση αναρρόφησης, ποσότητα αέρα l/s 20
Απόδοση αναρρόφησης, υποπίεση kPa 8
Βούρτσες καθαρισμού
Εύρος εργασίας mm 350
Διάμετρος βουρτσών mm 96
Ταχύτητα περιστροφής βουρτσών 1/min 1050
Φορτιστής
Τάση V/Hz 220...240/50...60
Κατανάλωση ισχύος W 300
Διαστάσεις και βάρη
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση m2/h 1400
Όγκος δοχείου καθαρού/βρώμικου νερού l 12
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος kg 48
Βάρος μεταφοράς kg 36
Μήκος x Πλάτος x Ύψος mm 930x420x1100
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-72
Συνολική τιμή κραδασμών m/s2 <2,5
Αβεβαιότητα K m/s2 0,2
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος LpA dB(A) 65
Αβεβαιότητα KpA dB(A) 2
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος LWA + Αβεβαιότητα 
KWA

dB(A) 84
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Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνη-
μα 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 ΕE. Η παρούσα 
δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τρο-
ποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προη-
γούμενη 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, 2017/03/01

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.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα 
και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν 
την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
της συσκευής.
Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλ-
λακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση 
www.kaercher.com.

Δήλωση Συμμόρφωσης των 
ΕE

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα στίλβω-
σης και αναρρόφησης

Τύπος: 1.783-xxx

Σχετικές οδηγίες των ΕE
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2014/30/EE
Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335-2-29
EN 60335–2–72
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα
-

CEO Head of Approbation

Εγγύηση

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά
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