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

βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες 
χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και 
κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον 
επόμενο ιδιοκτήτη.

Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, δια-
βάστε και λάβετε υπόψη τις παρούσες 
Οδηγίες Χρήσης, καθώς και το συνοδευτικό 
έντυπο υποδειξεων ασφαλείας για συσκευ-
ές καθαρισμού με δίσκο, Nr. 5.956-659 και 
ενεργήστε ανάλογα.

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

Αποτρέπει το ακούσιο κατέβασμα της κε-
φαλής καθαρισμού στη θέση στάθμευσης.

� Κίνδυνος
Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποί-
ος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο.
� Προειδοποίηση
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο.
Προσοχή
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυ-
ματισμό ή υλικές βλάβες.

Με την περιστρεφόμενη δισκοειδή βούρτσα 
στο κάτω μέρος της μηχανικής σκούπας 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σκούπισμα, 
βαθύς καθαρισμός, κρυσταλλοποίηση ή 
πλύσιμο με σαμπουάν διαφόρων σκληρών 
επιφανειών.

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλει-
στικά και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία σ' 
αυτές τις οδηγίες χειρισμού.
– Η συσκευή δεν ενδείκνυται για τον κα-

θαρισμό σκληρών επιφανειών και χαλι-
ών σε εσωτερικούς χώρους.

– 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 αυτή προορίζεται για επαγ-
γελματική και βιομηχανική χρήση, π.χ. 
σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, 
εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και 
εταιρείες ενοικιάσεως.

– Η θερμοκρασία χρήσης κυμαίνεται με-
ταξύ +5°C και +40°C.
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Υποδείξεις ασφαλείας

Μηχανισμοί ασφάλειας

Διάταξη ασφάλισης

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

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

Προστασία περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι 
ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις 
συσκευασίες στα οικιακά απορ-
ρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστη-
μα επαναχρησιμοποίησης.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν 
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία 
θα πρέπει να μεταφέρονται σε 
σύστημα επαναχρησιμοποίη-
σης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και 
παρόμοια υλικά δεν επιτρέπε-
ται να καταλήγουν στο περι-
βάλλον. Για το λόγο αυτόν η 
διάθεση παλιών συσκευών 
πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα 
συστήματα συλλογής.
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1 Λαβή
2 Διακόπτης ΟN/OFF, μηχανισμός κίνη-

ση βουρτσών
3 Μοχλός ρύθμισης κλίσης
4 Πρίζα (μόνο για την αναρρόφηση που πε-

ριγράφεται στο κεφάλαιο "Εξαρτήματα")
5 Καλώδιο ρεύματος με φις
6 Δοχείο απορρυπαντικού (πρόσθετο 

εξάρτημα)
7 Καπάκι δοχείου απορρυπαντικού (πρό-

σθετο εξάρτημα)
8 Λαβή δοχείου απορρυπαντικού (πρό-

σθετο εξάρτημα)
9 Κεφαλή καθαρισμού
10 Άγκιστρο καλωδίου
11 Διακόπτης ταχύτητας βούρτσας (μόνο 

BDS 43 Duo)

12 Άγκιστρο καλωδίου, περιστρεφόμενο
13 Άγκιστρο για βούρτσα
14 Μοχλός δοσολόγησης διαλύματος κα-

θαρισμού (πρόσθετο εξάρτημα) 
15 Πλήκτρο απασφάλισης
16 Υποδοχέας

A Θέση μεταφοράς
B Θέση στάθμευσης

– 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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 Εξετάζετε τακτικά το καλώδιο τροφοδο-
σίας για βλάβες, π.χ. ρωγμές ή ίχνη 
φθοράς λόγω παλαιότητας. Εάν διαπι-
στώστε κάποια βλάβη, αντικαταστήστε 
το καλώδιο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά 
τη συσκευή.

 Εξετάστε τη συσκευή για βλάβες και 
αναθέστε την αντιμετώπισή τους στην 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

 Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από 
την πρίζα.

 Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης και 
μετακινήστε τη λαβή προς τα εμπρός σε 
όρθια θέση.

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε θέση 
στάθμευσης.

 Τοποθετήστε τη δισκοειδή βούρτσα/το 
δίσκο υποδοχής στον υποδοχέα και πε-
ριστρέψτε τα προς τα αριστερά.

� Προειδοποίηση
Κίνδυνος βλάβης. Χρησιμοποιείτε μόνον τα 
συνιστώμενα απορρυπαντικά. Εάν χρησι-
μοποιηθούν άλλα απορρυπαντικά, την ευ-
θύνη για τον αυξημένο κίνδυνο μη 
ασφαλούς λειτουργίας και ατυχημάτων φέ-
ρει ο χρήστης. Χρησιμοποιείτε μόνον απορ-
ρυπαντικά χωρίς διαλυτικά, υδροχλωρικό 
και υδροφθορικό οξύ.
Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας 
στο απορρυπαντικό.
 Αφαιρέστε το καπάκι.
 Γεμίστε τη δεξαμενή απορρυπαντικού 

με διάλυμα απορρυπαντικού.
 Τοποθετήστε το καπάκι στη θέση του.

Προσοχή
Ο χειρισμός της συσκευής απαιτεί εξάσκηση.
– Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια 

στην περιοχή που θέλετε να καθαρίσετε.
– Ελέγξτε την καταλληλότητα του δαπέδου.
– Ο χειρισμός είναι πιο δύσκολος σε μη 

επίπεδες ή τραχιές επιφάνειες.
� Κίνδυνος
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
– Μην περνάτε με τη συσκευή πάνω από 

το καλώδιο ρεύματος.
– Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος 

γύρω από το σώμα ή το λαιμό σας.
– Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να 

έρθει σε επαφή με την περιστρεφόμενη 
βούρτσα/τον περιστρεφόμενο κετσέ.

� Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος από απώλεια ελέγ-
χου της συσκευής. Ρυθμίστε τη λαβή μόνο 
με ακινητοποιημένο τον κινητήρα.
Υπόδειξη:
– Στη θέση στάθμευσης, ένας πείρος 

ασφαλίζει την κεφαλή καθαρισμού από 
το ακούσιο κατέβασμα.

– Για το λύσιμο της ασφάλειας, τοποθετή-
στε τη συσκευή σε θέση στάθμευσης, 
έτσι ώστε η λαβή να είναι παράλληλη 
στο δάπεδο, τραβήξτε το μοχλό ρύθμι-
σης κλίσης και σηκώστε τη λαβή. 

 Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης.
 Μετακινήστε τη λαβή σε μια βολική θέση.
 Αφήστε το μοχλό ρύθμισης κλίσης.

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Τοποθέτηση βούρτσας/κετσέ

Πλήρωση δεξαμενής απορρυπαντι-
κού (πρόσθετο εξάρτημα)

Λειτουργία

Ρύθμιση της λαβής
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� Προειδοποίηση
Κίνδυνος ατυχήματος από απώλεια ελέγ-
χου της συσκευής. Χρησιμοποιείτε το δια-
κόπτη ταχύτητας βούρτσας μόνο όταν δεν 
λειτουργεί ο κινητήρας.
 Ρυθμίστε τον διακόπτη ταχύτητας 

βούρτσας στην επιθυμητή ταχύτητα:
LO: 150 περιστροφές ανά λεπτό
HI: 300 περιστροφές ανά λεπτό

Προσοχή
Κίνδυνος βλάβης στο δάπεδο. Μην χρησι-
μοποιείτε τη συσκευή επί τόπου.
 Κατεβάστε το άγκιστρο καλωδίου και 

αφαιρέστε εντελώς το καλώδιο από τη 
συσκευή.

 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
� Προειδοποίηση
Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης 
επιτρεπόμενης αντίστασης δικτύου στο ση-
μείο ηλεκτρικής σύνδεσης (βλ. τεχνικά χα-
ρακτηριστικά).
Εάν δεν είστε βέβαιοι για την αντίσταση δι-
κτύου στο σημείο σύνδεσης, επικοινωνήστε 
με την εταιρεία ηλεκτροδότησης.
 Ρυθμίστε τη λαβή στο ύψος εργασίας.
 Κρατήστε σταθερή τη λαβή και με τα 

δύο χέρια.
 Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο απα-

σφάλισης.
 Ενεργοποιήστε το διακόπτη.
 Αφήστε το πλήκτρο απασφάλισης.
 Για να διακόψετε τη λειτουργία αφήστε 

το διακόπτη.

– Αριστερά: Πιέστε τη λαβή προς τα κά-
τω.

– Δεξιά: Σηκώστε τη λαβή.

 Απλώστε το διάλυμα απορρυπαντικού 
στο δάπεδο ή πιέστε το μοχλό δοσομέ-
τρησης (πρόσθετο εξάρτημα).

 Κινήστε τη συσκευή πάνω στην υπό κα-
θαρισμό επιφάνεια.

 Έπειτα συλλέξτε το βρώμικο νερό με 
συσκευή υγρής αναρρόφησης ή με 
απορροφητικό πανί.

 Αφήστε το διακόπτη.
 Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από 

την πρίζα.
 Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης και 

φέρτε τη λαβή σε όρθια θέση.
 Σηκώστε το επάνω άγκιστρο καλωδίου 

και τυλίξτε το καλώδιο ανάμεσα στα δύο 
άγκιστρα.

 Αφαιρέστε τη δεξαμενή απορρυπαντι-
κού (πρόσθετο εξάρτημα) και πετάξτε 
το διάλυμα απορρυπαντικού που δεν 
καταναλώθηκε.

 Ξεπλύνετε τη δεξαμενή απορρυπαντι-
κού (πρόσθετο εξάρτημα) με καθαρό 
νερό.

 Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης και 
μετακινήστε τη λαβή προς τα εμπρός σε 
όρθια θέση.

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε θέση 
στάθμευσης.

 Καθαρίστε το περίβλημα με υγρό πανί

Προσοχή
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της 
συσκευής.
 Μετακινήστε και στερεώστε τη λαβή σε 

κάθετη θέση.
 Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω στη 

θέση μεταφοράς και οδηγήστε την στον 
τόπο εφαρμογής.

Επιλογή ταχύτητας βούρτσας (μόνο 
BDS 43 Duo)

Ενεργοποίηση της συσκευής

Οδήγηση προς όλες τις κατευθύνσεις

Καθαρισμός

Απενεργοποίηση

Μεταφορά
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Προσοχή
Κίνδυνος βλάβης! Μεταφέρετε τη συσκευή 
με τους μεγάλους τροχούς. Οι τροχίσκοι 
στο κάτω μέρος της κεφαλής καθαρισμού 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη με-
ταφορά.
 Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλί-

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

Προσοχή
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος 
της συσκευής.
 Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης κλίσης και 

μετακινήστε τη λαβή προς τα εμπρός σε 
όρθια θέση.

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε θέση 
στάθμευσης.

 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό 
χώρο που προστατεύεται από τον πα-
γετό.

� Κίνδυνος
Κίνδυνος τραυματισμού. Πριν από κάθε ερ-
γασία στη συσκευή βγάζετε πάντα το φις 
από την πρίζα.
Σε περίπτωση βλαβών, οι οποίες δεν μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια αυ-
τού του πίνακα, καλέστε την υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. 

Αποθήκευση

Αντιμετώπιση βλαβών

Βλάβη Αντιμετώπιση

Μη ικανοποιη-
τικό αποτέλε-
σμα 
καθαρισμού

Αντικαταστήστε τους 
βρώμικους κετσέδες και 
πλύντε τους στους 60 
°C το πολύ.

Αντικαταστήστε τη 
φθαρμένη δισκοειδή 
βούρτσα/κετσέ.

Ελέγξτε την καταλληλό-
τητα της βούρτσας/του 
κετσέ και του απορρυ-
παντικού για τη συγκε-
κριμένη χρήση.

Έντονοι κρα-
δασμοί στη συ-
σκευή

Ελέγξτε τη σωστή έδρα-
ση της δισκοειδούς 
βούρτσας/του κετσέ.

Ελέγξτε τη στερέωση 
του κετσέ.

Η επένδυση 
δεν περιστρέ-
φεται

Ελέγξτε, εάν κάποιο 
ξένο σώμα μπλοκάρει 
τη βούρτσα/τον κετσέ 
και απομακρύνετέ το.
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Εξαρτήματα
Περιγραφή BDS 33/180 BDS 43/180 BDP 43/450 BDS 43 Duo BDS 51/180
Πρόσθετο εξάρτημα δεξα-
μενής απορρυπαντικού

2.642-495.0 2.642-476.0 2.642-476.0

Μονάδα αναρρόφησης με 
δακτύλιο αναρρόφησης

2.642-674.0

Μεμονωμένος δακτύλιος 
αναρρόφησης

4.071-223.0

Επιπρόσθετο βάρος 2.642-802.0
Στιλβωτική βούρτσα, φυσι-
κή τρίχα

6.369-892.0 6.369-897.0

Δισκοειδής βούρτσα, κόκκι-
νο (μέτριο, στάνταρ)

6.369-890.0 6.369-895.0 6.371-206.0

Δισκοειδής βούρτσα, μαύρο 
(σκληρό)

6.369-893.0 6.369-898.0 6.371-265.0

Βούρτσα σαμπουάν 6.369-891.0 6.369-896.0 6.369-896.0 6.371-266.0
Επενδεδυμένος δίσκος 6.369-894.0 6.369-899.0 6.369-900.0 6.369-899.0

6.369-900.0
6.369-901.0

6.371-208.0

Επένδυση γυαλίσματος, 
λευκή

6.369-903.0 6.369-469.0 6.369-469.0

Επένδυση γυαλίσματος, 
μπεζ

6.369-904.0 6.371-081.0 6.371-081.0 6.369-468.0

Επένδυση γυαλίσματος, 
φυσική

6.371-149.0 6.371-149.0 6.371-146.0

Επένδυση γυαλίσματος, 
μπλε

6.369-471.0 6.369-471.0

Disc-Pad, κόκκινο (μέτριο) 6.369-905.0 6.369-470.0 6.369-079.0
Disc-Pad, πράσινο (σκλη-
ρό)

6.369-906.0 6.369-472.0 6.369-078.0

Disc-Pad, μαύρο (πολύ 
σκληρό)

6.369-907.0 6.369-473.0 6.369-077.0

Pad διαμαντιού, λευκό 6.371-256.0 6.371-260.0
Pad διαμαντιού, κίτρινο 6.371-257.0 6.371-261.0
Pad διαμαντιού, πράσινο 6.371-238.0 6.371-240.0
Pad, μικροΐνες 6.369-908.0 6.905-526.0 6.371-271.0
Δίσκος για γυαλόχαρτο 6.369-902.0
Γυαλόχαρτο, μέγεθος κόκ-
κου 36

6.990-008.0

Γυαλόχαρτο, μέγεθος κόκ-
κου 60

6.990-009.0

Γυαλόχαρτο, μέγεθος κόκ-
κου 100

6.990-007.0
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Απορρυπαντικό

Χρήση Απορρυ-
παντικό

Καθαρισμός συντήρησης 
πλακιδίων σε χώρους υγι-
εινής

RM 751

Καθαρισμός συντήρησης 
και βασικός καθαρισμός 
βιομηχανικών δαπέδων

RM 69 ASF

Αφαίρεση επίστρωσης για 
δάπεδα ανθεκτικά στα αλ-
κάλια (π.χ. PVC)

RM 752

Αφαίρεση επίστρωσης 
μουσαμά

RM 754

Ενδιάμεσος καθαρισμός 
ταπήτων

RM 768 
iCapsol

Προϊόν κρυσταλλοποίη-
σης για ασβεστούχα δάπε-
δα

RM 749

Τεχνικά χαρακτηριστικά

BDS 
33/180

BDS 
43/180

BDP 
43/450

BDS 43 
Duo

BDS 
51/180

Ισχύς
Τάση ηλεκτρικού δικτύου V/Hz 220...240/50
Ονομαστική ισχύς W 700 1400
Είδος προστασίας -- IP X4
Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίστα-
ση δικτύου

Ohm -- 0,472 --

Βούρτσα/κετσές
Διάμετρος mm 330 430 510
Αριθμός στροφών 1/min 180 450 150/300 180
Πίεση επαφής N/cm2 0,48 0,38 0,42 0,44 0,25
Διαστάσεις και βάρη
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα) kg 32 43 45,7 47 45
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 500 x 

360 x 
1200

660 x 430 x 1200 700 x 
510 x 
1200

Ύψος mm 90
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-67
Συνολική τιμή κραδασμών m/s2 <2,5
Αβεβαιότητα K m/s2 0,1 0,2 0,1
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής 
ισχύος LpA

dB(A) 63,2 69 63,2

Αβεβαιότητα KpA dB(A) 1 2 1
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής 
ισχύος LWA + Αβεβαιότητα KWA

dB(A) 79 87 85 79
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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, 2013/02/01

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης 
που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία 
μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβά-
νουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασ-
δήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον 
οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευα-
στικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που 
επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, 
παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδει-
ξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο 
προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησι-
έστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνι-
κής εξυπηρέτησης πελατών μας.

– 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.

Δήλωση Συμμόρφωσης των 
Ε.Κ.

Προϊόν: Συσκευή καθαρισμού δαπέ-
δων

Τύπος: 1.291-xxx
Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EΚ
Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυ-
πα
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–67: 2009
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα
-

CEO Head of Approbation

Εγγύηση

Ανταλλακτικά
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