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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 την πρώτη χρήση της συσκευής, δια-
βάστε και λάβετε υπόψη τις παρούσες 
Οδηγίες Χρήσης και το συνοδευτικό έντυπο 
υποδειξεων ασφαλείας για συσκευές καθα-
ρισμού με βούρτσες και συσκευές με εκτο-
ξευτήρες, αρ. 5.956-251.0 και ενεργήστε 
ανάλογα.
Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί 
μόνο όταν είναι κλειστά όλα τα καπάκια 
και το καπό.
Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο 
σε επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τη μέ-
γιστη επιτρεπόμενη κλίση, βλ. παράγραφο 
"Τεχνικά χαρακτηριστικά".
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφά-
νειες με κλίση.

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για 
την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέ-
πεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να 
αγνοηθεί η λειτουργία τους.

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

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποί-
ος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο.
� 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.
– Με τη ρύθμιση της ποσότητας νερού και 

απορρυπαντικού, η συσκευή μπορεί να 
προσαρμοστεί εύκολα στην εκάστοτε 
εργασία καθαρισμού.
Η δοσολόγηση απορρυπαντικού προ-
σαρμόζεται κατά την προσθήκη στο δο-
χείο.

– Η συσκευή διαθέτει μία δεξαμενή φρέ-
σκου νερού και μία δεξαμενή βρώμικου 
νερού (των 60 λίτρων έκαστη). Με αυτό 
τον τρόπο καθίσταται δυνατός ο αποτε-
λεσματικός καθαρισμός και αυξάνεται η 
διάρκεια χρήσης.

– Το πλάτος εργασίας των 500 mm επι-
τρέπει μια αποτελεσματική και μακράς 
διαρκείας χρήση.

– Η κίνηση επιτυγχάνεται με ώθηση με το 
χέρι και υποστηρίζεται από την περι-
στροφή των βουρτσών.

– Η σύνδεση με το δίκτυο παροχής ρεύ-
ματος επιτρέπει μια υψηλή απόδοση 
χωρίς περιορισμό 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 αυτή προορίζεται για επαγ-

γελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, 
σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, κα-
ταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικι-
άσεως.

– Το μηχάνημα επιτρέπεται να χρησιμο-
ποιείται μόνον για τον καθαρισμό λείων 
δαπέδων μη ευαίσθητων στην υγρασία 
ή στο γυάλισμα.

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

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

– Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την 
αναρρόφηση εύφλεκτων αερίων, συ-
μπυκνωμένων οξέων ή διαλυτικών.
Σε αυτά ανήκουν η βενζίνη, τα διαλυτικά 
χρώματος ή το πετρέλαιο θέρμανσης, 

τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν 
εκρηκτικά μείγματα, εάν αναμειχθούν 
με τον αέρα αναρρόφησης. Επιπλέον, η 
ακετόνη, τα συμπυκνωμένα οξέα και τα 
διαλυτικά, καθώς προκαλούν διάβρω-
ση των υλικών που χρησιμοποιούνται 
στη συσκευή.

– Η συσκευή έχει εγκριθεί για λειτουργία 
σε επιφάνειες με τη μέγιστη ανωφέρεια, 
που αναγράφεται στην ενότητα "Τεχνι-
κά χαρακτηριστικά".

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα 
συστατικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσε-
λίδα: 
www.kaercher.de/REACH

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.
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Υποδείξεις ασφαλείας

Μηχανισμοί ασφάλειας

Διακόπτης ασφαλείας

Διαβάθμιση κινδύνων

Λειτουργία

Χρήση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς

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 διατίθενται για ανα-
κύκλωση. Για το λόγο αυτό, απο-
σύρετε τις παλιές συσκευές σε 
κατάλληλα συστήματα συλλο-
γής.

Εγγύηση
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1 Φίλτρο χνουδιών
2 Διακόπτης ασφαλείας
3 Ελαστικός σωλήνας απορροής βρώμι-

κου νερού με δοσομετρητή
4 Ράγα συγκράτησης για Homebase
5 Φλοτέρ
6 Δοχείο καθαρού νερού
7 Σφράγισμα δοχείου καθαρού νερού
8 Κοίλωμα χειρολαβής 
9 Κεφαλή καθαρισμού
10 Δισκοειδής βούρτσα
11 Άνοιγμα πλήρωσης του δοχείου καθα-

ρού νερού
12 Λαβή αλλαγής βουρτσών
13 Δοχείο βρώμικου νερού
14 Ένδειξη πλήρωσης καθαρού νερού
15 Περιστρεφόμενη λαβή κλίσης της ρά-

βδου αναρρόφησης
16 Ρύθμιση ύψους ράβδου αναρρόφησης 

*

17 Περικόχλια για την στερέωση της ρά-
βδου αναρρόφησης

18 Ράβδος αναρρόφησης *
19 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
20 Πλήκτρο ρύθμισης ποσότητας νερού
21 Καλώδιο ρεύματος με φις
22 Μοχλός κατεβάσματος της ράβδου 

αναρρόφησης
23 Κονσόλα χειρισμού
24 Λαβή μεταφοράς
25 Επιφάνεια απόθεσης για σετ καθαρι-

σμού "Homebase Box"
26 Κάλυμμα δοχείου βρώμικου νερού

* δεν παραδίδεται μαζί με το μηχάνημα

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

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

Στοιχεία χειρισμού και λειτουργίας

Αναγνωριστικό χρώματος
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1 OFF
Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

2 Κανονική λειτουργία
Υγρός καθαρισμός δαπέδου και αναρ-
ρόφηση βρώμικου νερού.

3 Εντατική λειτουργία
Υγρός καθαρισμός δαπέδου και παρα-
μονή απορρυπαντικού για να δράσει.

4 Λειτουργία αναρρόφησης
Αναρρόφηση ρύπων.

5 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
6 Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας τάσης

Ανάβει όταν το φις είναι στην πρίζα και 
υπάρχει ηλεκτρική τάση.

** προαιρετικό

 Ξεβιδώστε τους κοχλίες από τη μεσαία 
σανίδα της παλέτας.

 Πιέστε τη λαβή ώθησης της συσκευής προς 
τα κάτω και τραβήξτε τη μεσαία σανίδα.

 Αφαιρέστε τους ξύλινους πήχεις μπρο-
στά από και στο πλάι των τροχών.

 Πιέστε προς τα κάτω τη συσκευή από 
τη λαβή ώθησης και σπρώξτε την προς 
τα εμπρός ως το άκρο της παλέτας.

 Σηκώστε τη συσκευή από την παλέτα 
και αποθέστε την στο έδαφος.

 Τοποθετήστε τη ράβδο αναρρόφησης 
στην ανάρτηση της ράβδου αναρρόφη-
σης, έτσι ώστε η λαμαρίνα μόρφωσης 
να βρίσκεται πάνω από την ανάρτηση.

 Σφίξτε τα παξιμάδια.

 Περάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρ-
ρόφησης.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού!
Σε περίπτωση κινδύνου αφήστε το διακό-
πτη ασφαλείας/μοχλό οδήγησης.

 Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής φρέ-
σκου νερού.

 Γεμίστε με καθαρό νερό (το πολύ 60°C) 
μέχρι την κάτω άκρη του στομίου πλή-
ρωσης.

 Κλείστε το καπάκι της δεξαμενής φρέ-
σκου νερού.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος βλάβης. Χρησιμοποιείτε μόνο τα 
συνιστώμενα απορρυπαντικά. Για άλλα 
απορρυπαντικά, ο χρήστης φέρει την ευθύ-
νη για τον αυξημένο κίνδυνο από άποψη 
ασφάλειας λειτουργίας και ατυχήματος.
Χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά 
ελεύθερα από διαλύτες, υδροχλωρικό οξύ 
και υδροφθορικό οξύ.
Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας 
στο απορρυπαντικό.
Υπόδειξη:
Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που 
αφρίζουν πολύ.
Προτεινόμενα απορρυπαντικά:

 Προσθέστε απορρυπαντικό στη δεξα-
μενή φρέσκου νερού.

Υπόδειξη:
Εάν η δεξαμενή φρέσκου νερού είναι κενή, 
η κεφαλή καθαρισμού συνεχίζει να λειτουρ-
γεί χωρίς εισροή υγρού.

 Ρυθμίστε την ποσότητα νερού ανάλογα 
με τους ρύπους της επίστρωσης του 
δαπέδου στην κεφαλή ρύθμισης.

Υπόδειξη:
Εκτελέστε τις πρώτες προσπάθειες καθαρι-
σμού με ελάχιστη ποσότητα νερού. Αυξά-
νετε την ποσότητα νερού σταδιακά, μέχρι 
να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα 
καθαρισμού.

Για τη βελτίωση του αποτελέσματος αναρ-
ρόφησης σε κεραμικές επιστρώσεις μπορεί 
να στραφεί η ράβδος αναρρόφησης μέχρι 
και 5°.
 Χαλαρώστε τον κοχλία πεταλούδα.
 Στρέψτε τη ράβδο αναρρόφησης.

 Σφίξτε τους κοχλίες πεταλούδας.

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αναρρόφησης 
μπορεί να αλλαχτεί η κλίση της ευθείας ρά-
βδου αναρρόφησης.
 Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη λαβή κλί-

σης της ράβδου αναρρόφησης.

Η ρύθμιση ύψους επηρεάζει την κάμψη 
των χειλών αναρρόφησης κατά την επαφή 
με το δάπεδο.

 Δοκιμάστε να προσαρμόσετε τις λαβές 
περιστροφής για τη ρύθμιση τού ύψους, 
ώσπου να επιτύχετε το καλύτερο απο-
τέλεσμα αναρρόφησης.

Κονσόλα χειρισμού

Σύμβολα στην συσκευή
Ρευματολήπτης

Σημείο πρόσδεσης

Πλαίσιο σφουγγαρί-
στρας **

Στάθμη πλήρωσης δε-
ξαμενής καθαρού νερού 
25%

Λαβή αλλαγής βουρ-
τσών

Μοχλός κατεβάσματος 
της ράβδου αναρρόφη-
σης

Άνοιγμα εκροής δεξαμε-
νής καθαρού νερού

Ελαστικός σωλήνας 
απορροής βρώμικου νε-
ρού

Πριν τη θέση σε λειτουργία
Εκφόρτωση

Συναρμολόγηση ράβδου 
αναρρόφησης

Λειτουργία

Πλήρωση με υλικά λειτουργίας
Καθαρό νερό

Απορρυπαντικό

Χρήση Απορρυπα-
ντικό

Καθαρισμός συντήρησης 
όλων των ανθεκτικών στο 
νερό δαπέδων

RM 746
RM 780

Καθαρισμός συντήρησης 
γυαλιστερών επιφανειών 
(π.χ. γρανίτης)

RM 755 es

Καθαρισμός συντήρησης 
και βασικός καθαρισμός βιο-
μηχανικών δαπέδων

RM 69 ASF

Καθαρισμός συντήρησης και 
βασικός καθαρισμός πλακών 
από λεπτούς λίθους

RM 753

Καθαρισμός συντήρησης πλα-
κιδίων σε χώρους υγιεινής

RM 751

Καθαρισμός και απολύμαν-
ση σε χώρους υγιεινής

RM 732

Αφαίρεση επίστρωσης για 
δάπεδα ανθεκτικά στα αλκά-
λια (π.χ. PVC)

RM 752

Αφαίρεση επίστρωσης μου-
σαμά

RM 754

Ρύθμιση ποσότητας νερού

Ρύθμιση της ράβδου αναρρόφησης
Κεκλιμένη θέση

Κλίση

Ύψος
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης στην επίστρωση δαπέ-
δου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επί 
τόπου.

 Κρεμάστε το άκρο της προέκτασης του 
καλωδίου στο άγκιστρο ανακούφισης 
έλξης.

 Συνδέστε το βύσμα δικτύου της συ-
σκευής με το καλώδιο προέκτασης.

 Βάλτε το βύσμα δικτύου του καλωδίου 
προέκτασης στην πρίζα.

 Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής 
προγράμματος στο επιθυμητό πρό-
γραμμα καθαρισμού. 

 Πατήστε το διακόπτη ασφαλείας.

 Τραβήξτε το μοχλό και πιέστε τον προς 
τα κάτω. Η ράβδος αναρρόφησης κατε-
βαίνει.

Υπόδειξη:
– Για τον καθαρισμό δαπέδων με πλακάκια 

ρυθμίστε την ευθεία ράβδο αναρρόφησης 
έτσι, ώστε ο καθαρισμός να γίνεται σε 
ορθή γωνία ως προς τους αρμούς.

– Για τη βελτίωση του αποτελέσματος 
αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί η 
ράβδος αναρρόφησης σε λοξή και κε-
κλιμένη θέση (βλ. ”Ρύθμιση της ράβδου 
αναρρόφησης”).

– Όταν γεμίσει η δεξαμενή βρώμικου νε-
ρού, ένας πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα 
αναρρόφησης και ο στρόβιλος αναρρό-
φησης λειτουργεί με αυξημένο αριθμό 
στροφών. Σε αυτή την περίπτωση απε-
νεργοποιήστε την αναρρόφηση και πη-
γαίνετε να αδειάσετε τη δεξαμενή βρώ-
μικου νερού.

 Κλείστε το κουμπί ρύθμισης της ποσό-
τητας νερού.

 Οδηγήστε το μηχάνημα λίγο προς τα 
εμπρός για να αναρροφηθεί η υπόλοι-
πη ποσότητα νερού.

 Ανεβάστε τη ράβδο αναρρόφησης.
 Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής προ-

γράμματος στη θέση "OFF".
 Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από 

την πρίζα.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε τις τοπικές προδιαγραφές για την 
επεξεργασία των υγρών λυμάτων.
 Πάρτε τον εύκαμπτο σωλήνα κένωσης 

από το άγκιστρο και κατεβάστε τον πάνω 
από κατάλληλη διάταξη συλλογής.

 Πιέστε ή τσακίστε τη διάταξη ρύθμισης 
δόσης.

 Ανοίξτε το καπάκι της διάταξης ρύθμι-
σης δόσης.

 Αφήστε το βρώμικο νερό να εκρεύσει – 
με πίεση ή τσάκισμα ρυθμίζετε την πο-
σότητα νερού.

 Ξεπλύνετε τη δεξαμενή βρώμικου νε-
ρού με καθαρό νερό.

 Ξεβιδώστε το καπάκι της δεξαμενής 
φρέσκου νερού.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού! Η συσκευή επιτρέ-
πεται να λειτουργεί μόνο σε επιφάνειες με 
κλίση έως τη μέγιστη τιμή (βλ. "Τεχνικά χα-
ρακτηριστικά") για φόρτωση και εκφόρτω-
ση. Οδηγείτε αργά.
� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της 
συσκευής.
 Πιέστε τη λαβή ώθησης της συσκευής 

προς τα κάτω και σπρώξτε.

 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, περιστρέψτε το δια-
κόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 
"OFF" και βγάλτε το βύσμα δικτύου από την 
πρίζα.
 Αδειάζετε και αποσύρετε το βρόμικο 

νερό και το υπόλοιπο καθαρό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης. Μην ψεκάζετε τη συ-
σκευή με νερό και μην χρησιμοποιείτε ισχυ-
ρά απορρυπαντικά.
 Αδειάζετε το βρώμικο νερό.
 Ξεπλύνετε τη δεξαμενή βρώμικου νε-

ρού με καθαρό νερό.
 Καθαρίζετε εξωτερικά το μηχάνημα με 

πανί βρεγμένο σε διάλυμα ήπιου απορ-
ρυπαντικού.

 Ελέγχετε το φίλτρο χνουδιών και αν 
χρειάζεται το καθαρίζετε.

 Καθαρίζετε τα χείλη αναρρόφησης και 
τα χείλη ξυσίματος, τα ελέγχετε για φθο-
ρά και αν χρειάζεται τα αλλάζετε.

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

 Ελέγχετε τις τσιμούχες μεταξύ του δο-
χείου βρόμικου νερού και του καπακιού 
σχετικά με στεγανότητα, και, αν χρειά-
ζεται, τις αλλάζετε.

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

1 Σημάδι φθοράς
2 Χείλος αναρρόφησης

Τα χείλη αναρρόφησης πρέπει να αντικα-
τασταθούν ή να γυρίσουν ανάποδα, όταν 
φθαρούν έως το σημάδι φθοράς.
 Αφαιρέστε την ράβδο αναρρόφησης.

Καθαρισμός

Κατέβασμα της ράβδου αναρρόφησης

Στάση και θέση εκτός 
λειτουργίας

Εκκένωση βρώμικου νερού

Άδειασμα καθαρού νερού

Μεταφορά

Αποθήκευση

Φροντίδα και συντήρηση

Πρόγραμμα συντήρησης
Μετά από κάθε λειτουργία

Μηνιαίως

Ετησίως

Εργασίες συντήρησης
Αλλαγή ή γύρισμα των χειλιών 
αναρρόφησης
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 Ξεβιδώστε τις αστεροειδείς λαβές.

 Βγάλτε τα πλαστικά μέρη.
 Βγάζετε τα χείλη αναρρόφησης.
 Εισαγάγετε τα καινούρια ή αντεστραμ-

μένα χείλη αναρρόφησης.
 Βάλτε τα πλαστικά μέρη.
 Βιδώστε και σφίξτε τις σταυροειδείς λα-

βές.

 Πιέστε τη λαβή ώθησης της συσκευής 
προς τα κάτω, ώστε να ανασηκωθεί η 
κεφαλή καθαρισμού.

 Πιέστε το πεντάλ αλλαγής βουρτσών 
προς τα κάτω πέρα από την αντίσταση.

 Τραβήξτε τη συσκευή προς τα πίσω, 
ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στη δι-
σκοειδή βούρτσα.

 Αποθέστε τη νέα δισκοειδή βούρτσα 
στο δάπεδο μπροστά στη συσκευή.

 Μεταφέρετε τη συσκευή με ανυψωμένη 
την κεφαλή καθαρισμού πάνω από το 
νέα δισκοειδή βούρτσα και χαμηλώστε 
την κεφαλή καθαρισμού.
Η βούρτσα ασφαλίζεται στο μηχανισμό 
μετάδοσης κίνησης.

 Αφήστε το βρώμικο νερό να εκρεύσει.

 Ανασηκώστε τη δεξαμενή βρώμικου νε-
ρού και μετακινήστε την στο πλάι.

Για μια αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής, 
μπορείτε να συνάψετε μια σύμβαση συντή-
ρησης με το αρμόδιο γραφείο πωλήσεων 
της KÄRCHER.

Σε περίπτωση κινδύνου από παγετό:
 Αδειάζετε το δοχείο καθαρού και ακά-

θαρτου νερού.
 Αποθέτετε το μηχάνημα σε χώρο που 

προστατεύεται από τον παγετό.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού! Πριν από όλες τις 
εργασίες στη συσκευή, περιστρέψτε το δια-
κόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 

"OFF" και βγάλτε το βύσμα δικτύου από την 
πρίζα.
 Αδειάζετε και αποσύρετε το βρόμικο 

νερό και το υπόλοιπο καθαρό νερό.

Αντικατάσταση δισκοειδούς βούρτσας

Αφαίρεση της δεξαμενής βρώμικου νερού

Σύμβαση συντήρησης

Αντιπαγετική προστασία

Βλάβες

Βλάβη Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ξεκινά Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα.

Πατήστε το διακόπτη ασφαλείας.
Εισάγετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας τάσης;

Ανεπαρκής ποσότητα 
νερού

Ελέγξτε τη στάθμη του καθαρού νερού, συμπληρώστε εάν είναι απαραίτητο.
Αυξήστε την ποσότητα νερού με το κουμπί ρύθμισης ποσότητας νερού.

Ανεπαρκής αναρροφη-
τική ισχύς

Ελέγχετε τις τσιμούχες μεταξύ του δοχείου βρόμικου νερού και του καπακιού σχετικά με στεγανότητα, και, αν 
χρειάζεται, τις αλλάζετε.
Ελέγξτε την κατάσταση των στεγανοποιήσεων μεταξύ της δεξαμενής ακάθαρτου νερού και της δεξαμενής κα-
θαρού νερού και αντικαταστήσετε τις κατά περίπτωση.
Η δεξαμενή βρώμικου νερού είναι γεμάτη, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αδειάστε τη δεξαμενή βρώμικου 
νερού
Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.
Καθαρίστε τα χείλη αναρρόφησης στη ράβδο αναρρόφησης, αντικαταστήστε τα εάν είναι απαραίτητο.
Ελέγξτε, εάν είναι κλειστό το καπάκι στον εύκαμπτο σωλήνα κένωσης βρόμικου νερού.
Ελέγξτε τη ρύθμιση της ράβδου αναρρόφησης.
Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για τυχόν εμπλοκές, καθαρίστε τον εάν είναι απαραίτητο.
Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για τυχόν διαρροές, αντικαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο.

Μη ικανοποιητικό απο-
τέλεσμα καθαρισμού

Ελέγξτε τη βούρτσα για τυχόν φθορές και αντικαταστήστε την, εάν είναι αναγκαίο.

Ο στρόβιλος αναρρόφη-
σης δεν λειτουργεί κυ-
κλικά

Καθαρίστε τον πλωτήρα.

Η βούρτσα δεν περι-
στρέφεται

Ελέγξτε εάν κάποιο ξένο σώμα μπλοκάρει τη βούρτσα και απομακρύνετέ το εάν υπάρχει.
Αφήστε το διακόπτη ασφαλείας.
Περιμένετε λίγο.
Πατήστε το διακόπτη ασφαλείας.

Κραδασμοί κατά τον κα-
θαρισμό

Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε πιο μαλακές βούρτσες.

Σε περίπτωση βλαβών, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια αυτού του πίνακα, καλέστε την υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. 
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Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και 
ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφα-
λή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.
Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτι-
κά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

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

Εξαρτήματα
Περιγραφή Αριθ. ανταλλ. Περιγραφή
Δισκοειδής βούρτσα, κόκκινο (μέτριο, στάνταρ) 4.905-026.0 Για χρήση σε όλες τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού.
Δισκοειδής βούρτσα, σε φυσικό χρώμα (μαλακό) 4.905-027.0 Από φυσικές ίνες για καθαρισμό και γυάλισμα.
Δισκοειδής βούρτσα, μαύρο (σκληρό) 4.905-029.0 Για επίμονους ρύπους και γενικό καθαρισμό. Μόνο για μη ευαί-

σθητες επιστρώσεις.
Επενδεδυμένος δίσκος 4.762-534.0 Για καθαρισμό με δίσκο. Με ταχυσύνδεσμο και Centerlock.
Δίσκος, κόκκινος (μέτριος μαλακός) 6.369-079.0 Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.
Δίσκος, πράσινος (μέτριος σκληρός) 6.369-078.0 Για καθαρισμό πολύ λερωμένων δαπέδων και γενικό καθαρισμό.
Δίσκος, μαύρος (σκληρός) 6.369-077.0 Για επίμονους ρύπους και γενικό καθαρισμό.
Δίσκος, μπεζ (ελαφρά κοκκώδης) 6.369-468.0 Για γυάλισμα και φρεσκάρισμα σκληρών και ελαστικών επι-

στρώσεων.Δίσκος, μπεζ (από φυσική τρίχα) 6.371-146.0
Ράβδος αναρρόφησης, 850 mm, ευθεία 4.777-401.0
Ράβδος αναρρόφησης, 850 mm, κυρτή 4.777-411.0
Set Homebase Box 4.035-406.0
Πλαίσιο σφουγγαρίστρας 9.753-023.0

Τεχνικά χαρακτηριστικά
1.127-002.0 1.127-005.0

Ισχύς
Ονομαστική τάση V 230 220
Ρεύμα Φ/Hz 1~/50 1~60
Μέση ισχύς εισόδου W 1350 1250
Ονομαστική ισχύς στροβίλου αναρρόφησης W 550 450
Ονομαστική ισχύς συστήματος κίνησης βουρτσών W 800
Αναρρόφηση
Αναρροφητική ισχύς, ποσότητα αέρα (μέγ.) l/s 20 19
Αναρροφητική ισχύς, υποπίεση (μέγ.) kPa (mbar) 14,0 (140) 12,0 (120)
Βούρτσες καθαρισμού
Ταχύτητα περιστροφής βουρτσών 1/min 140 172
Διάμετρος βουρτσών mm 510
Διαστάσεις και βάρη
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση m²/h 2000
Μέγ. κλίση χώρου εργασίας % 2
Όγκος δοχείου καθαρού/βρώμικου νερού l 62/62
μεγ. θερμοκρασία νερού °C 60
Θερμοκρασία περιβάλλοντος °C 5...40
Απόβαρο (βάρος μεταφοράς) kg 60
Συνολικό βάρος (σε ετοιμότητα λειτουργίας) kg 122
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) 67 65
Αβεβαιότητα KpA dB(A) 2
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος LWA + Αβεβαιότητα KWA dB(A) 81

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕE

Προϊόν: Συσκευή καθαρισμού δαπέδων
Τύπος: 1.127-xxx

1.515-xxx

Σχετικές οδηγίες των ΕE
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2014/30/EE

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008

Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα
-

CEO Head of Approbation
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