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2. Älä hiero tai harjaa vaahtomuovisuodatinta/patruu-
nasuodatinta puhdistuksen aikana.

3. Anna vaahtosuodattimen/patruunasuodattimen kui-
vua kokonaan ennen uudelleenkäyttöä.

4. Suodattimen asettaminen takaisin käyttötavasta
riippuen:
 Vaahtomuovisuodatin: Aseta suodatin suodatin-

korin päälle ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
 Patruunasuodatin: Asenna suodatin suodatinko-

riin, kierrä sitä symbolin suuntaan ja varmista,
että se on kunnolla kiinni.

Kuva M
Kuva N

Erikoisvarusteet
Huomautus
Vaahtomuovisuodattimella varustettuihin versioihin on 
saatavissa erikoisvarusteena patruunasuodatin, jonka 
voi asentaa vaahtomuovisuodattimen tilalle.
1. Ennen kuin asetat patruunasuodattimen paikalleen, 

poista musta peitekansi ja säilytä se vaahtomuovi-
suodattimen kanssa myöhempää käyttöä varten.

2. Aseta patruunasuodatin paikalleen ja kierrä se kiin-
ni.
Kuva M

Ohjeet häiriötilanteissa
Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse 
poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys 
valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tapauksis-
sa tai jos häiriöitä ei ole tässä mainittu.
Imutehon heikkeneminen
Lisävarusteet, imuletku tai imuputket ovat tukossa.
 Poista tukos soveltuvalla apuvälineellä.
Suodatinpussi on täynnä.
 Vaihda suodatinpussi.
Vaahtomuovisuodatin/patruunasuodatin on likaantunut.
 Puhdista vaahtomuovisuodatin/patruunasuodatin 

(katso luku  Vaahtomuovisuodattimen/patruunasuo-
dattimen puhdistus).

Vaahtomuovisuodatin/patruunasuodatin on vaurioitu-
nut.
 Vaihda vaahtomuovisuodatin/patruunasuodatin.

Tekniset tiedot
Huomautus
Tekniset tiedot löytyvät tyyppikilvestä.

Γενικές υποδείξεις
Πριν από την πρώτη χρήση της 
συσκευής, διαβάστε αυτές τις γνήσιες 
οδηγίες χρήσης καθώς και τις 

συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας. Εφαρμόζετε αυτές 
τις οδηγίες.
Φυλάξτε τα δύο βιβλιαράκια για μεταγενέστερη χρήση ή 
για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Προβλεπόμενη χρήση
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την 
ιδιωτική σας κατοικία.
Η συσκευή προορίζεται για χρήση όπως περιγράφεται 
στις παρούσες οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις 
ασφαλείας ως ηλεκτρική σκούπα ξηρής και υγρής 
αναρρόφησης. 
Οι στάχτες μπορούν να απορροφούνται μόνο με τα 
κατάλληλα εξαρτήματα.
Προστατέψτε τη συσκευή από βροχή και μην την 
αποθηκεύσετε σε εξωτερικούς χώρους.

Υπόδειξη
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, 
που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος 
χειρισμό. 

Προστασία του περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. 
Απορρίπτετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά 
ορθό τρόπο.
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, 
συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές, 
επαναφορτιζόμενες ή λάδια, τα οποία σε 

περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης 
μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι 
απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι 
συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται 
να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά 
είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.kaercher.com/
REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια 
ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.
Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα 
ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση 
www.kaercher.com.

Παραδοτέος εξοπλισμός
Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται 
επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη 
συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. 
Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν 
προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον 
προμηθευτή σας.

Εγγύηση
Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι 
εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. 
Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από 
εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, 
εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε 
περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή 
σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το 
παραστατικό της αγοράς.
(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Περιγραφή συσκευής
Το μοντέλο KWD 1 διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
A 1 Μια συσκευή χωρίς προφυλακτήρες και χωρίς 
τροχαλίες καθοδήγησης 
A 1 Μια συσκευή χωρίς προφυλακτήρες και με 
τροχαλίες καθοδήγησης
Ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο, υπάρχουν διαφορές 
στον εξοπλισμό. Ο ειδικός εξοπλισμός περιγράφεται 
στη συσκευασία της συσκευής.
Για εικόνες δείτε τη σελίδα διαγραμμάτων.
Εικόνα A

1 Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης

2 Περιστροφικός διακόπτης

3 Λαβή θέσης στάθμευσης / υποδοχή αξεσουάρ
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4 Πτυσσόμενη λαβή

5 Επιφάνεια απόθεσης

6 Πινακίδα τύπου με τεχνικά δεδομένα (π.χ. μέγεθος 
δοχείου)

7 Λειτουργία εκφύσησης

8 Καπάκι δοχείου

9 Αγωγός σύνδεσης δικτύου με βύσμα δικτύου

10 Οδηγός ιμάντα 

11 Σακούλα φίλτρου

12 Φίλτρο αφρού

13 Κυλινδρικό φίλτρο

14 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης

15 Σωλήνες αναρρόφησης 2 x 0,5 m

16 Ακροφύσιο αρμών 

17 Ακροφύσιο δαπέδου

Τοποθέτηση τροχαλιών 
καθοδήγησης

1. Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα 
περιεχόμενα από το δοχείο και τοποθετήστε τις
τροχαλίες καθοδήγησης.
Εικόνα B
Εικόνα C
* Δυνατότητα μόνο για την έκδοση με τροχαλίες
καθοδήγησης (A 2).

Έναρξη χρήσης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ηλεκτρική σκούπα χωρίς φίλτρο από αφρώδες 
υλικό ή φυσίγγιο φίλτρου
Ζημιές στη συσκευή
Να εργάζεστε πάντα το τοποθετημένο φίλτρο από 
αφρώδες υλικό ή φυσίγγιο φίλτρου τόσο κατά την υγρή 
όσο και κατά την ξηρή αναρρόφηση. 

Τοποθέτηση σακούλας φίλτρου
1. Ξεδιπλώστε εντελώς τη σακούλα φίλτρου.
2. Τοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου στη σύνδεση της

συσκευής και πιέστε τη σταθερά.
Εικόνα D

3. Τοποθετήστε και ασφαλίστε την κεφαλή συσκευής.
Εικόνα E

Υπόδειξη
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια σακούλα 
φίλτρου για να καθαρίσετε τη λεπτή σκόνη.

Εφαρμογή αξεσουάρ
1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Εικόνα F
2. Τοποθετήστε το ακροφύσιο δαπέδου.
 Τοποθετήστε το ένθετο στο ακροφύσιο δαπέδου.
 Συνδέστε το ακροφύσιο δαπέδου με τους

σωλήνες αναρρόφησης.
Εικόνα G

Ενεργοποίηση της συσκευής
1. Συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα.

Εικόνα H

2. Ρυθμίστε τον διακόπτη συσκευής στην επιθυμητή
θέση.
Εικόνα I
 Θέση “1 ON”: Η λειτουργία αναρρόφησης / 

φυσήματος είναι ενεργοποιημένη.
 Θέση “0 OFF”: Η συσκευή απενεργοποιείται.

Λειτουργία
Υπόδειξη
Κατά την αγορά και την εγκατάσταση σακουλών φίλτρου 
και φίλτρων φυσιγγίου, δώστε προσοχή στους τρέχοντες 
αριθμούς ανταλλακτικών.
Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα 
ανταλλακτικά θα βρείτε στην τοποθεσία 
www.kaercher.com.

Ξηρή αναρρόφηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Απορρόφηση σταχτών
Ζημιές στη συσκευή
Πραγματοποιήστε αναρρόφηση στάχτης μόνο με 
προδιαχωριστή τέφρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ελαττωματικό ή υγρό φίλτρο αφρού / φίλτρο 
φυσιγγίου
Ζημιές στη συσκευή
Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε το φίλτρο αφρού / φίλτρο 
φυσιγγίου για ζημιά και αντικαταστήστε το εάν είναι 
απαραίτητο.
Ανάλογα με την παραλλαγή εξοπλισμού, 
περιλαμβάνεται ένα φίλτρο αφρού ή ένα φίλτρο 
φυσιγγίου.
 Για συσκευές με φίλτρο αφρού: Χρησιμοποιείτε 

πάντα μια σακούλα φίλτρου πέρα από το φίλτρο 
αφρού κατά την ξηρή αναρρόφηση. 

 Για συσκευές με φίλτρο φυσιγγίου: Χρησιμοποιείτε
πάντα τη σακούλα φίλτρου πέρα από το φίλτρο 
φυσιγγίου κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης.

Υπόδειξη
Αντικαταστήστε τον σάκο φίλτρου εγκαίρως, καθώς 
μπορεί να υποστεί ζημιά ο σάκος φίλτρου που είναι πολύ 
γεμάτος. Ο βαθμός πλήρωσης της σακούλας φίλτρου 
εξαρτάται από τους ρύπους που αναρροφώνται. Εάν 
πρόκειται για λεπτή σκόνη, άμμο κ.λπ. η σακούλα 
φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα.

Υγρή αναρρόφηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υγρή αναρρόφηση με σάκο φίλτρου
Ζημιές στη συσκευή
Μην χρησιμοποιείτε σακούλα φίλτρου σε υγρή 
αναρρόφηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Λειτουργία με πλήρες δοχείο
Εάν το δοχείο είναι γεμάτο, ο πλωτήρας κλείνει το 
άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με 
αυξημένο αριθμό στροφών.
Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αδειάστε το 
δοχείο.
Υπόδειξη
Εάν η συσκευή πέσει πάνω, ο πλωτήρας μπορεί επίσης 
να κλείσει. Για να κάνετε ξανά τη συσκευή 
απορροφητική, ρυθμίστε τη συσκευή, απενεργοποιήστε 
τη, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και μετά ενεργοποιήστε 
την ξανά.
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