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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 διαβάστε 

οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας 
αρ. 5.956-249!

– Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, κα-
θώς και των υποδείξεων ασφαλείας, 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συ-
σκευή ή κινδύνους για τον χρήστη ή 
άλλα άτομα.

– Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφο-
ρά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρό-
σωπό σας.

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

� 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.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την αναρρό-
φηση επιβλαβών για την υγεία σκονών.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση 
αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.
– Μόνο T 15/1 χωρίς ESB:

Αυτή ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης 
προορίζεται για τον ξηρό καθαρισμό 
επιφανειών δαπέδων και τοίχων.

Πίνακας περιεχομένων
Προστασία περιβάλλοντος  . . . EL 1
Διαβάθμιση κινδύνων . . . . . . . EL 1
Χρήση σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 1
Στοιχεία συσκευής . . . . . . . . . . EL 2
Έναρξη λειτουργίας. . . . . . . . . EL 2
Χειρισμός  . . . . . . . . . . . . . . . . EL 2
Μεταφορά . . . . . . . . . . . . . . . . EL 3
Αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . EL 3
Φροντίδα και συντήρηση. . . . . EL 3
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . . . . EL 3
Εγγύηση  . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 4
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά . EL 4
Δήλωση Συμμόρφωσης των 
Ε.Κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 5
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . EL 6

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 επαναχρησιμοποίη-
σης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και 
παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται 
να καταλήγουν στο περιβάλλον. 
Για το λόγο αυτόν η διάθεση πα-
λιών συσκευών πρέπει να γίνε-
ται σε κατάλληλα συστήματα 
συλλογής.

Διαβάθμιση κινδύνων

Χρήση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς
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– Μόνο T 15/1 + ESB 28, T 15/1 + ESB 
34:
Αυτή ηλεκτρική σκούπα για τάπητες 
προορίζεται για τον ξηρό καθαρισμό 
επιφανειών δαπέδων και τοίχων.

– Μόνο T 15/1 + ESB 28, T 15/1 + ESB 
34:
Η συνοδευτική βούρτσα ηλεκτρικής 
αναρρόφησης δεν είναι κατάλληλη για 
χρήση σε σκληρά δάπεδα.

– Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγ-
γελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, 
σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, κα-
ταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικι-
άσεως.

1 Σακούλα φίλτρου τύπου fleece
2 Στόμιο αναρρόφησης
3 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
4 Άγκιστρο καλωδίου
5 Λαβή μεταφοράς
6 Καλώδιο τροφοδοσίας
7 Στερέωση του φις τροφοδοσίας
8 Θήκη ελαστικού σωλήνα
9 Ασφάλιση της κεφαλής αναρρόφησης
10 Κεφαλή αναρρόφησης
11 Τροχίσκος οδήγησης
12 Δοχείο ρύπων
13 Πινακίδα τύπου
14 Υποδοχή ακροφυσίου δαπέδου
15 Πρίζα για ηλεκτρική αναρροφητική 

βούρτσα
16 Κύριος διακόπτης
17 Διακόπτης επιλογής για σκληρές επιφά-

νειες/μοκέτες
18 Μπεκ δαπέδου
19 Προσαρμογή τηλεσκοπικού σωλήνα 

αναρρόφησης
20 Ακροφύσιο ταπετσαριών επίπλων
21 Βούρτσα καλοριφέρ
22 Ακροφύσιο αρμών
23 Ασφάλιση του καλύμματος
24 κάλυμμα
25 Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης
26 Ρυθμιστής αναρροφητικής ισχύος (χω-

ρίς διαβαθμίσεις)
27 Γωνία σωλήνα
28 φίλτρο απαερίων

29 Περίβλημα φίλτρου
30 Καλάθι κύριου φίλτρου
31 Φίλτρο προστασίας κινητήρα
32 Πλέγμα του φίλτρου προστασίας του κι-

νητήρα

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

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

Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει με 2 
τρόπους:
1 Λειτουργία με σακούλα φίλτρου τύπου 

fleece ή με σακούλα χάρτινου φίλτρου 
(ειδικός εξοπλισμός)

2 Λειτουργία χωρίς σακούλα φίλτρου 
 Έλεγχος, εάν έχει τοποθετηθεί το καλά-

θι του κύριου φίλτρου στη συσκευή.

 Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή 
αναρρόφησης.

 Αφαιρέστε το καλάθι του κύριου φίλ-
τρου.

 Τοποθετήστε την υφασμάτινη ή χάρτινη 
σακούλα φίλτρου (ειδικό εξάρτημα).

 Τοποθετήστε το καλάθι του κύριου φίλ-
τρου.

 Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι 
την κεφαλή αναρρόφησης.

 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία από το 

γενικό διακόπτη.

 Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής του 
ακροφυσίου δαπέδου στη θέση για 
σκληρές επιφάνειες ή μοκέτες.

 Ρυθμίστε την αναρροφητική ισχύ (χω-
ρίς διαβαθμίσεις).

 Εκτελέστε τον καθαρισμό.

Στοιχεία συσκευής

Αναγνωριστικό χρώματος

Έναρξη λειτουργίας

Τοποθέτηση της σακούλας φίλτρου

Χειρισμός
Ενεργοποίηση της μηχανής

Λειτουργία καθαρισμού
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 Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το 
γενικό διακόπτη.

 Βγάλτε το ρευματολήπτη.

 Αδειάστε τον κάδο.
 Καθαρίστε τη συσκευή εσωτερικά και 

εξωτερικά με αναρρόφηση και σκούπι-
σμα με ένα υγρό πανί.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της 
συσκευής.
 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
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε 
το φις από την πρίζα.

 Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το κα-
λάθι του κύριου φίλτρου (πλενόμενο) με 
τρεχούμενο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης! Μην τοποθετείτε ποτέ το 
καλάθι του κύριου φίλτρου εάν αυτό είναι 
βρεγμένο.

Φίλτρο ακάθαρτου αέρα: να αλλάζεται 1 
φορά ετησίως
 Απασφαλίστε και αφαιρέστε το κάλυμμα.
 Αφαιρέστε το περίβλημα του φίλτρου.
 Αφαιρέστε το φίλτρο εξαγωγής αέρα 

από το περίβλημά του.
 Τοποθετήστε στο περίβλημα ένα νέο 

φίλτρο εξαγωγής αέρα.
 Τοποθετήστε το περίβλημα του φίλ-

τρου.
 Τοποθετήστε και ασφαλίστε το κάλυμμα.

 Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή 
αναρρόφησης.

 Πιέστε το πλέγμα του φίλτρου προστα-
σίας του κινητήρα προς τα κάτω, 
στρέψτε το και αφαιρέστε το.

 Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του κι-
νητήρα.

 Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο προστασί-
ας του κινητήρα.

 Τοποθετήστε και ασφαλίστε το πλέγμα 
του φίλτρου προστασίας του κινητήρα.

 Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι 
την κεφαλή αναρρόφησης.

Μόνο T 15/1 eco!efficiency:
Εικόνα 

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε 
το φις από την πρίζα.

Απενεργοποίηση της μηχανής

Έπειτα από κάθε λειτουργία

Μεταφορά

Αποθήκευση

Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρίστε το καλάθι του κύριου 
φίλτρου

Αλλαγή φίλτρου ακάθαρτου αέρα

Αντικατάσταση του φίλτρου 
προστασίας του κινητήρα

Αντικατάσταση καλωδίου ρεύματος

Αντιμετώπιση βλαβών
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– Ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερ-
θέρμανσης του κινητήρα.

 Αλλάξτε τη σακούλα φίλτρου τύπου 
fleece ή τη σακούλα του χάρτινου φίλ-
τρου (ειδικός εξοπλισμός).

 Αντικατάσταση του φίλτρου προστασί-
ας του κινητήρα

 Αντικαταστήστε το φίλτρο απαερίων.
 Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για τυχόν 

βουλώματα.
Επανενεργοποίηση μετά την περίοδο ψύ-
ξης του στρόβιλου του κινητήρα, δηλ. μετά 
από περ. 30-40 λεπτά.

 Ελέγξτε την πρίζα και την ασφάλεια της 
παροχής ρεύματος.

 Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το 
φις της συσκευής.

 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.

 Αντιμετωπίστε την απόφραξη στο 
ακροφύσιο αναρρόφησης, στο σωλήνα 
αναρρόφησης ή στον ελαστικό σωλήνα 
αναρρόφησης.

 Αλλάξτε τη σακούλα φίλτρου τύπου 
fleece ή τη σακούλα του χάρτινου φίλ-
τρου (ειδικός εξοπλισμός).

 Καθαρίστε το καλάθι του κύριου φίλ-
τρου με τρεχούμενο νερό.

 Τοποθετήστε/ασφαλίστε σωστά την κε-
φαλή αναρρόφησης.

 Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ελα-
στικό σωλήνα αναρρόφησης.

 Αντικατάσταση του φίλτρου προστασί-
ας του κινητήρα

 Αλλάξτε τη σακούλα φίλτρου τύπου 
fleece ή τη σακούλα του χάρτινου φίλ-
τρου (ειδικός εξοπλισμός).

 Ελέγξτε τη θέση της σακούλας φίλτρου 
τύπου fleece ή τη θέση της σακούλας 
χάρτινου φίλτρου (ειδικός εξοπλισμός).

 Τοποθετήστε/ασφαλίστε σωστά την κε-
φαλή αναρρόφησης.

 Τοποθετήστε το άθικτο καλάθι του κύρι-
ου φίλτρου.

 Τοποθετήστε σωστά το φιλτρο προστα-
σίας του κινητήρα.

Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γί-
νει έλεγχος της συσκευής από την υπη-
ρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

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.

Η συσκευή απενεργοποιείται στη 
διάρκεια της λειτουργίας της

Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν 
λειτουργεί

Η αναρροφητική ισχύς μειώνεται

Διαρροή σκόνης κατά την 
αναρρόφηση

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Εγγύηση

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά
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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.

5.957-594

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, 2014/09/01

Δήλωση Συμμόρφωσης των 
Ε.Κ.

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα ξηρών 
ρύπων

Τύπος: 1.355-xxx
Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EΚ
2011/65/EE
2009/125/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 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
EN 60312: 2013
Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα
-
Eφαρμοστέοι κανονισμοί
666/2013

CEO Head of Approbation
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
T 15/1 T 15/1

(HEPA)
T 15/1 eco!
efficiency

Τάση ηλεκτρικού δικτύου V 220-240 220-240 220-240
Συχνότητα Hz 1~ 50/60 1~ 50/60 1~ 50/60
Χωρητικότητα κάδου l 15 15 15
Ποσότητα αέρα (μέγ.) l/s 61 61 40
Υποπίεση (μέγ.) kPa (mbar) 24,4 (244) 24,4 (244) 20,0 (200)
Τιμή ισχύος σύνδεσης ηλεκτρικής 
αναρροφητικής βούρτσας (μέγ.)

W 250 250 250

Κατηγορία προστασίας II II II

Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρό-
φησης (C-DN/C-ID)

mm 32 32 32

Μήκος x Πλάτος x Ύψος mm 434 x 316 x 
400

434 x 316 x 
400

434 x 316 x 
400

Τυπικό βάρος λειτουργίας kg 8,1 8,1 7,4
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.) °C +40 +40 +40
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-69
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής 
ισχύος LpA

dB(A) 60 60 57

Αβεβαιότητα KpA dB(A) 2 2 2
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα m/s2 <2,5 <2,5 <2,5
Αβεβαιότητα K m/s2 0,2 0,2 0,2
Οικολογική σχεδίαση κατά 666/2013
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης -- E E A
Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέρ-
γειας

kWh/a 48,3 48,3
1.355-401.0: 
48,6

23,9

Κατηγορία καθαρισμού ταπήτων -- E E D
Κατηγορία καθαρισμού σκληρών δα-
πέδων

-- C C C

Κατηγορία εκπομπής σκόνης -- C B D
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA dB(A) 73 73 70
Εφαρμοζόμενη ονομαστική ισχύς W 1150 1150 750
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T 15/1
(HEPA)
+ ESB 28

T 15/1
+ ESB 34

Τάση ηλεκτρικού δικτύου V 220-240 220-240
Συχνότητα Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Χωρητικότητα κάδου l 15 15
Ποσότητα αέρα (μέγ.) l/s 61 61
Υποπίεση (μέγ.) kPa (mbar) 24,4 (244) 24,4 (244)
Τιμή ισχύος σύνδεσης ηλεκτρικής αναρροφητικής 
βούρτσας (μέγ.)

W 250 250

Κατηγορία προστασίας II II

Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης (C-DN/
C-ID)

mm 32 32

Μήκος x Πλάτος x Ύψος mm 434 x 316 x 
400

434 x 316 x 
400

Τυπικό βάρος λειτουργίας kg 8,1 8,1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.) °C +40 +40
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-69
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος LpA dB(A) 63 64
Αβεβαιότητα KpA dB(A) 2 2
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα m/s2 <2,5 <2,5
Αβεβαιότητα K m/s2 0,2 0,2
Οικολογική σχεδίαση κατά 666/2013
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης -- G E
Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 60,9 51,8
Κατηγορία καθαρισμού ταπήτων -- E C
Κατηγορία καθαρισμού σκληρών δαπέδων -- -- --
Κατηγορία εκπομπής σκόνης -- B C
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA dB(A) 76 77
Εφαρμοζόμενη ονομαστική ισχύς W 1180 1300
Καλώδιο τρο-
φοδοσίας δι-
κτύου
T 15/1
T 15/1 (HEPA)

H05BQ-F 2x1,0 mm2

Αριθ. 
ανταλλ.

Μήκος κα-
λωδίου

EU 6.649-580.0 15 m
GB 6.649-593.0 15 m
CH 6.649-591.0 15 m

Καλώδιο τρο-
φοδοσίας δι-
κτύου
T 15/1 eco!
efficiency

H05VV-F 2x1,0 mm2

Αριθ. 
ανταλλ.

Μήκος κα-
λωδίου

EU 6.650-302.0 15 m
GB 6.650-376.0 15 m
CH 6.650-525.0 15 m
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