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Před prvním použitím svého přístroje 
si přečtěte tento originální provozní ná-
vod, řiďte se jím a uložte jej pro pozděj-
ší použití nebo pro dalšího majitele.

Čistič podlah používejte výhradně na čištění tvrdých 
podlah v soukromých domácnostech a na tvrdých pod-
lahách s krytinou odolnou vůči vodě.
Nečistěte krytiny citlivé na vodu, jakými jsou například 
nelakované korkové podlahy (může do nich proniknout 
vlhkost a podlahu poškodit).
Přístroj je vhodný k čištění PVC, linolea, dlaždic, kame-
ne, naolejovaných a navoskovaných parket, laminátu a 
všech podlahových krytin odolných vůči vodě.

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal ne-
zahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej ode-
vzdejte k opětovnému zužitkování.

Staré přístroje obsahují hodnotné recyklovatel-
né materiály a látky, které se nesmí dostat do ži-
votního prostředí. Přístroj a zabudovaný akumu-
látor tudíž nesmíte likvidovat v domovním odpa-

du. Likvidaci můžete provést bezplatně prostřednictvím 
místních vratných a sběrných systémů.
Informace o obsažených látkách (REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na 
adrese: 
www.kaercher.com/REACH

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. 
Během vybalování zkontrolujte, zda je dodávka kom-
pletní.
Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem 
poškozeny, obraťte se na vaší prodejnu.

Používejte pouze originální příslušenství a originální 
náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezpo-
ruchového provozu přístroje.
Informace o příslušenství a náhradních dílech nalezne-
te na adrese www.kaercher.com.

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou 
distribuční společností. Případné poruchy zařízení od-
straníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl je-
jich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V pří-
padě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o za-
koupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení 
služeb zákazníkům.
(Adresy poboček najdete na zadní straně)

– Kromě pokynů uvedených v návodu na použití je 
nutné dodržovat všeobecné bezpečnostní právní 
předpisy.

– Štítek na přístroji s varováním a pokyny uvádí dů-
ležité pokyny pro bezpečný provoz.

Obsah
Obecná upozornění CS 6
Bezpečnostní pokyny CS 6
Popis zařízení CS 8
Montáž CS 8
Uvádění do provozu CS 8
Provoz CS 9
Ošetřování a údržba CS 10
Pomoc při poruchách CS 11
Technické údaje CS 12

Obecná upozornění

Používání v souladu s určením

Ochrana životního prostředí

Obsah dodávky

Náhradní díly

Záruka

Bezpečnostní pokyny

Symboly na zařízení

� NEBEZPEČÍ
Přístroj obsahuje elektrické součástky a proto se nesmí 
držet pod tekoucí vodu nebo ponořit do nádoby plné 
vody - a to ani za účelem čištění přístroje.

POZOR
Při plnění nádrže na čistou vodu v průběhu 
čištění dodržujte následující postupy: 

1.
Nejprve vyprázdněte nádrž na špinavou vo-
du.
2.
Poté naplňte nádrž na čistou vodu.
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� NEBEZPEČÍ
Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které 
vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.
� VAROVÁNÍ
Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, kte-
rá by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo 
usmrcení.
� UPOZORNĚNÍ
Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která 
může vést k lehkým fyzickým zraněním.
POZOR
Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která 
může mít za následek poškození majetku.

� NEBEZPEČÍ
 Neponořujte přístroj do vody!
 Před použitím zařízení zkontrolujte zařízení a pří-

slušenství, zda jsou v pořádku. Pokud jejich stav 
není bez závad, nesmí se zařízení používat.

 Nabíječku s nabíjecím kabelem při viditelném po-
škození neprodleně vyměňte za originální náhrad-
ní díl.

 Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, 
zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.

 Veškeré opravářské práce na přístroji smí provádět 
pouze autorizovaná servisní služba firmy Kärcher.

 Přístroj obsahuje elektrické konstrukční prvky, kte-
ré se nesmějí čistit pod tekoucí vodou.

 Do nabíjecí zdířky nezasunujte vodivé předměty 
(např. šroubovák nebo podobné).

 Nedotýkejte se kontaktů ani vedení.
 Údaje o napětí uvedené na typovém štítku musejí 

souhlasit s napájecím napětím.
 Síťový kabel netahejte přes ostré hrany a zamezte 

jeho skřípnutí.
� VAROVÁNÍ
 Přístroj smí být zapojen jen k takové el. přípojce, 

která byla zabudována odborným elektrikářem v 
souladu s normou IEC 60364.

 Přístroj zapojujte pouze k přípojkám se střídavým 
proudem. Napětí musí být shodné s údaji o napětí 
na typovém štítku přístroje.

 Z bezpečnostních důvodů zásadně doporučujeme 
provozovat zařízení přes ochranný spínač proti 
zbytkovému proudu (maximálně 30 mA).

� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky ani zásuvky 

vlhkýma rukama.
 Nabíječku nepoužívejte znečištěnou ani mokrou.
 Nabíječku nepoužívejte v prostředí s nebezpečím 

výbuchu.
 Nabíječku nenoste ze síťový kabel.
 Nabíječku používejte a ukládejte jen v suchých pro-

storách.

 Síťový kabel chraňte před horkem, ostrými hrana-
mi, olejem a pohyblivými součástmi.

 Nepoužívejte prodlužovací kabely s více zásuvka-
mi a více připojenými přístroji zároveň.

 Síťovou zástrčku neodpojuje ze zásuvky taháním 
za síťový kabel.

 Nabíječku nezakrývejte a větrací štěrbiny nechá-
vejte volné.

 Nabíječku neotvírejte. Opravy nechte provádět od-
borníkům.

 Nabíječku používejte pouze k nabíjení schvále-
ných akumulátorů.

 Nabíječku s nabíjecím kabelem při viditelném po-
škození neprodleně vyměňte za originální náhrad-
ní díl.

� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 Akumulátor nevystavujte přímému slunečnímu zá-

ření, horku ani ohni.
� VAROVÁNÍ
 Nabíjení akumulátoru provádějte pouze v přiložené 

originální nabíječce nebo v nabíječce schválené 
společností KÄRCHER.

Použijte následující adaptér:

 Akumulátory neotvírejte, existuje nebezpečí krát-
kého spojení a navíc z nich mohou vycházet dráž-
divé páry nebo vytékat žíravé kapaliny.

 Tento přístroj obsahuje akumulátory, které nelze 
vyměnit.

� NEBEZPEČÍ
 Uživatel musí přístroj používat dle určení. Při práci 

s přístrojem je uživatel povinen dbát místních pod-
mínek a brát ohled na osoby nacházející se okolí.

 Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu je zaká-
záno.

 Používáte-li zařízení v nebezpečných prostorách, je 
třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.

 Nepoužívejte přístroj v případě, že spadl na zem, je 
viditelně poškozen nebo netěsní.

 Balicí fólie uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí ne-
bezpečí udušení!

� VAROVÁNÍ
 S přístrojem nesmí pracovat děti nebo osoby, které 

nebyly seznámeny s návodem k jeho použití.
 Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly 

osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zku-
šeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod 
dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bez-
pečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, 
jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpe-
čích, která s používáním přístroje souvisí. 

 Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.
 Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si 

se zařízením nebudou hrát.

Stupně nebezpečí

Elektrické komponenty

Nabíječka

Akumulátor

Bezpečné zacházení

PS02
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 Zařízení udržujte mimo dosah dětí, dokud je za-
pnutý nebo ještě nevychladl.

 Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez 
dozoru.

 Přístroj používejte a skladujte pouze dle popisu re-
sp. zobrazení!

� UPOZORNĚNÍ
 Před všemi činnostmi na nebo s přístrojem zajistě-

te stabilitu přístroje, aby bylo zabráněno poraně-
ním nebo poškozením následkem překlopení pří-
stroje.

 Do nádrže na vodu nikdy nelijte rozpouštědla, kapali-
ny obsahující rozpouštědla nebo nezředěné kyseliny 
(např. čisticí prostředky, benzín, ředidla do barev a 
aceton), napadly by materiály použité v přístroji.

 Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v pro-
vozu.

 Části těla (např. vlasy, prsty) držte stranou od rotu-
jících čisticích válců. 

 Během čištění podlahové hlavice si chraňte ruce, 
jelikož hrozí nebezpečí zranění o špičaté předměty 
(např. třísky).

 Chraňte spojovací kabel před horkem, ostrými hra-
nami, olejem a pohyblivými částmi přístroje.

POZOR
 Přístroj zapínejte jen tehdy, když je nasazena ná-

drž na čistou vodu a nádrž na špinavou vodu.
 Přístrojem se nesmí nasávat ostré nebo větší před-

měty (např. střepy, kamínky, součásti hraček).
 Nádrž na čistou vodu neplňte kyselinou octovou, 

odstraňovačem vodního kamene, éterickými oleji 
nebo podobnými látkami. Dbejte rovněž na to, aby 
se tyto látky nedostaly do přístroje.

 Přístroj používejte jen na tvrdé podlahy s vodotěs-
ným nátěrem (např. lakované parkety, smaltované 
dlaždice, linoleum).

 Přístroj není vhodný k čištění koberců nebo kober-
cových podlah.

 Přístrojem nepřejíždějte přes podlahové mřížky 
konvektorového topení. Vystupující vodu nemůže 
přístroj zachytit, pokud je vedena přes mřížku.

 Při delších pracovních přestávkách a po použití pří-
stroj vypínejte hlavním vypínačem / spínačem a od-
pojujte síťovou zástrčku nabíječky.

 Zařízení neprovozujte při teplotách po 0 °C.
 Přístroj chraňte před deštěm. Neskladujte venku.

* FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium 

POZOR
Je nutné zohlednit, že elektrický kabel leží před montáží 
lišty rukojeti ve vodicí kolejnici.
Ilustrace 
 Lištu rukojeti nasaďte na základní přístroj až na do-

raz, dokud slyšitelně nezaklapne.
Lišta rukojeti musí být pevně usazena v přístroji.

Ilustrace 
 Pro zajištění stability postavte přístroj do parkovací 

stanice.

Ilustrace 
 Čisticí válce zašroubujte až na doraz do držáku válců. 
 Dávejte pozor na barevné přiřazení vnitřní strany 

válce a držáku válce na přístroji (např. modrá k 
modré).

 Po montáži zkontrolujte, zda jsou čisticí válce pev-
ně nasazené.

Ilustrace 
 Nabíjecí kabel nabíječky zasuňte do nabíjecí zdíř-

ky na přístroji.
 Zapojte síťovou zástrčku nabíječky do zásuvky.
Ilustrace 
 LED kontrolky signalizují aktuální stav nabití aku-

mulátoru.
 Při dobíjení úplně prázdného akumulátoru se 

všechny 3 LED kontrolky zdola nahoru jedna po 
druhé rozblikají.

 Při 1/3 nabíjení akumulátoru svítí nejnižší LED kon-
trolka trvale, obě horní LED kontrolky dále blikají.

 Při 2/3 nabíjení akumulátoru svítí obě spodní LED 
kontrolky trvale, nejvyšší LED kontrolka dále bliká.

 Po úplném nabití akumulátoru svítí 3 LED kontrolky 
po dobu dalších 60 minut. Po uplynutí této doby 
LED kontrolky zhasnou.

Ilustrace 
 Po dobití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a 

nabíjecí kabel z nabíjecí zdířky.

Ilustrace 
 Přístroj postavte do parkovací stanice.
Ilustrace 
 Uchopte zapuštěné madlo nádrže na čistou vodu a 

vyjměte nádrž z přístroje.
Ilustrace 
 Otevřete uzávěr nádrže a pootočte jím stranou.
Ilustrace 
 Nádrž na čistou vodu naplňte studenou nebo vlaž-

nou vodou z vodovodního řádu.
 Dle potřeby lze přidat do nádrže na čistou vodu čis-

ticí nebo ošetřovací prostředky KÄRCHER.*

Popis zařízení
1 Spínač ZAP/VYP
2 Rukojeť
3 Protiskluzová pojistka, rukojeť
4 Nádrž na čistou vodu
5 Zapuštěné madlo nádrže na čistou vodu
6 Nabíjecí zdířka
7 Nádrž na špinavou vodu
8 Zapuštěné madlo čisticí válec
9 Čisticí válce
10 Kryt podlahové hlavice
11 Zajištění krytu podlahové hlavice
12 Zobrazení stavu akumulátoru
13 Nabíječka s nabíjecím kabelem
14 Parkovací stanice

15 Ukládání válců

16 * Čisticí prostředky RM 536 30 ml
17 ** Čisticí prostředky RM 534 30 ml
18 ** Čisticí prostředky RM 536 500 ml
9 ** Čisticí válce 2x

Montáž

Uvádění do provozu

Montáž válců

Nabíjení

Naplnění nádrže na čerstvou vodu
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 Při plnění se nesmí překročit značení „MAX“.
 Zavřete závěr nádrže.
Ilustrace 
 Nasaďte do zařízení nádrž na čerstvou vodu.
 Nádrž na čistou vodu musí být pevně usazena v 

přístroji.
POZOR
Dodržujte doporučené dávkování čisticích, popř. ošet-
řovacích prostředků.

POZOR
Ilustrace 
Přístroj může nasávat pouze zaschlé nečistoty a kapa-
liny (max. 140 ml).
Ilustrace 
Před zahájením prací zameťte nebo vysajte podlahu. 
Tím se podlaha již před vlhkým čištěním zbaví nečistot 
či volných částic.
Před použitím přístroje vyzkoušejte na nenápadném 
místě na podlaze odolnost proti vodě. Nečistěte s ním 
krytiny citlivé na vodu jako např. neošetřené korkové 
podlahy (vlhkost může proniknout dovnitř a podlahu po-
škodit).
Ilustrace 
Aby se na čistě vytřené podlaze nevytvářely otisky no-
hou, pracujte pozpátku směrem ke dveřím.
 Čištění podlahy se provádí pohybem přístroje tam 

a zpět rychlostí jako při vysávání prachu.
 U silnějšího znečištění nechte přístroj pomalu 

klouzat po podlaze. 
Vytváření tlaku na přístroj není nutné.

 V případě šedých a žlutých párů válců v obsahu 
dodávky: Oba páry válců mají shodnou funkci, lze 
je ale použít pro různé oblasti použití (barevné roz-
lišení např. pro kuchyň a koupelnu).

POZOR
Jakmile přístroj zapnete, čisticí válce se začnou otáčet. 
Aby se přístroj sám od sebe nepohyboval, musíte ruko-
jeť pevně držet.
Ujistěte se, že nádrž na čistou vodu je naplněná vodou 
a v přístroji je nasazená nádrž na špinavou vodu.
Ilustrace 
 Zařízení zapněte stisknutím hlavního vypínače 

(zap / vyp).
 Přístrojem několikrát pojeďte dopředu a zpět, do-

kud válce nebudou dostatečně navlhčené.

Ilustrace 
– 3 LED kontrolky svítí – 3/3 nabití akumulátoru (plné 

nabití).
– 2 LED kontrolky svítí – 2/3 nabití akumulátoru.
– 1 LED kontrolka svítí – 1/3 doby chodu akumuláto-

ru.
 Asi 2 minuty před vybitím akumulátoru bliká nejniž-

ší LED kontrolka.
 Po vybití akumulátoru a vypnutí přístroje bliká nej-

nižší LED kontrolka po dobu 60 sekund rychleji.

POZOR
Před plněním nádrže na čistou vodu vyprázdněte nádrž 
na špinavou vodu. Tím se zabrání přetečení nádrže na 
špinavou vodu.
Viz kapitola „Čištění nádrže na čistou vodu“.
Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.

Ilustrace 
 Přístroj postavte do parkovací stanice.
Ilustrace 
 Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice.
 Sejměte kryt podlahové hlavice.
Ilustrace 
 Vyjměte nádrž na špinavou vodu z podlahové hla-

vice.
Ilustrace 
 Vyklopte klapky nad oběma komorami nádrže na 

špinavou vodu.
 Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.
Ilustrace 
 V závislosti na znečištění krytu očistěte podlaho-

vou hlavici a nádrž na špinavou vodu vodou z vo-
dovodního řádu.

 Klapky obou komor nádrže na špinavou vodu lze 
odejmout a samostatně vyčistit.

 Klapky obou komor nádrže na špinavou vodu opět 
nasaďte a uzavřete.

Ilustrace 
 Nádrž na špinavou vodu nasaďte do podlahové 

hlavice.
Ilustrace 
 Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice a kryt na-

saďte na podlahovou hlavici, poté uvolněte zajištění.
 Nádrž na špinavou vodu a kryt podlahové hlavice 

musí být pevně nasazeny v přístroji či na něm.

POZOR
V případě delší pracovních přestávek doporučujeme 
postavit přístroj do parkovací stanice, aby tak bylo za-
bráněno poškozením citlivých podlah mokrými válci.
Ilustrace 
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač 

zap/vyp.
Ilustrace 
 Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace 
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač 

zap/vyp.
Ilustrace 
 Přístroj postavte do parkovací stanice.
POZOR
Po skončení práce přístroj očistěte.
Ilustrace 
 V případě, že se v nádrži na čistou vodu nachází 

voda, vylijte ji.
Ilustrace  až 
 Vyčistěte nádrž na špinavou vodu, kryt podlahové 

hlavice a čisticí válce.
Viz kapitola „Čištění nádrže na špinavou vodu“.
Viz kapitola „Čištění podlahové hlavice“.
Viz kapitola „Čištění válců“.

Provoz
Obecné pokyny pro

 obsluhu

Začněte s prací

Délka použití akumulátoru

Doplnění čisticí kapaliny

Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu

Přerušení provozu

Vypnutí přístroje
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POZOR
Aby se zabránilo vzniku zápachu, musí se při skladová-
ní přístroje zcela vyprázdnit nádrž na čerstvou i znečiš-
těnou vodu.
Mokré válce nechte schnout na vzduchu (např. na par-
kovací stanici), mokré válce nevkládejte k sušení do 
uzavřených skříní.
Ilustrace 
 Přístroj postavte do parkovací stanice.
Ilustrace 
 Pro sušení nasaďte mokré válce na parkovací sta-

nici.
 Přístroj uchovávejte v suchých prostorách

� NEBEZPEČÍ
Ilustrace 
Přístroj obsahuje elektrické součástky a proto se nesmí 
držet pod tekoucí vodu nebo ponořit do nádoby plné 
vody - a to ani za účelem čištění přístroje.
POZOR
Ilustrace 
Pro účely čištění přístroje musíte sejmout jednotlivé 
komponenty (víko podlahové hlavice, nádrž na čistou 
vodu a nádrž na špinavou vodu a válce) a jednotlivě je 
vyčistit. Samotný přístroj můžete otřít vlhkým hadrem.

POZOR
Aby se nečistoty neusadily v nádrži, je třeba nádrž na 
špinavou vodu pravidelně čistit.
POZOR
Kryt podlahové hlavice nečistěte v myčce na nádobí: 
Základní funkce přístroje může být ovlivněna, když se 
kryt podlahové hlavice procesem mytí v myčce na ná-
dobí zkroutí a hrana stěrače pak již správně netlačí na 
válce. Výsledek čištění se zhorší.
Ilustrace 
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač 

zap/vyp.
Ilustrace 
 Přístroj postavte do parkovací stanice.
Ilustrace  až 
 Sejměte nádrž na špinavou vodu z přístroje.

Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.
 Vyčistěte kryt podlahové hlavice, nádrž na špina-

vou vodu a klapky nádrže na špinavou vodu vodou 
z vodovodního řádu.

 Klapky obou komor nádrže na špinavou vodu lze 
odejmout a samostatně vyčistit.

 Nádrž na špinavou vodu a klapky nádrže na špina-
vou vodu lze alternativně čistit v myčce na nádobí.

Upozornění
Pogumování klapek nádrže na špinavou vodu může být 
po čištění v myčce na nádobí lepkavé. Těsnost tím ale 
není nijak ovlivněna.
Ilustrace  až 
 V případě, že není požadován další provoz přístro-

je, vyčistěte také válce.
Viz kapitola „Čištění válců“.

Ilustrace  až 
 Po čištění vsaďte nádrž na špinavou vodu s klap-

kami a kryt podlahové hlavice zpět do přístroje.

POZOR
V případě znečištění vyčistěte podlahovou hlavici.
POZOR
Kryt podlahové hlavice nečistěte v myčce na nádobí: 
Základní funkce přístroje může být ovlivněna, když se 
kryt podlahové hlavice procesem mytí v myčce na ná-
dobí zkroutí a hrana stěrače pak již správně netlačí na 
válce. Výsledek čištění se zhorší.
Ilustrace 
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač 

zap/vyp.
Ilustrace 
 Přístroj postavte do parkovací stanice.
Ilustrace 
 Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice.
 Sejměte kryt podlahové hlavice.
Ilustrace 
 Kryt podlahové hlavice očistěte pod tekoucí vodou.
 Vyčistěte nádrž na špinavou vodu a válce.

Viz kapitola „Čištění nádrže na špinavou vodu“.
Viz kapitola „Čištění válců“.

 Očistěte pohon válců vlhkým hadříkem.
Ilustrace 
 Kryt podlahové hlavice vsaďte do podlahové hlavice.

POZOR
Válce by se měly po každém použití vypláchnout pod 
vodovodním kohoutkem nebo vyprat v pračce, aby se 
ve válcích neusadily zbytky čisticího prostředku, které 
by časem mohli vést k tvorbě pěny.
V případě, že je přístroj položen na zem pro účely vyjmutí 
válců, nádrž na špinavou vodu i nádrž na čistou vodu se 
musí vyprázdnit. Tak se zabrání tomu, aby během odlože-
ní přístroje na zem neunikaly kapaliny z nádrží.
Ilustrace 
 Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač 

zap/vyp.
Ilustrace 
 Přístroj postavte do parkovací stanice.
Ilustrace 
 Na zapuštěném madlu vyšroubujte čisticí válce.
Ilustrace 
 Čisticí válce vyčistěte pod tekoucí vodou.
nebo
 Čisticí válce vyperte v pračce na 60 °C. 
POZOR
Při čištění v pračce nepoužívejte avivážní prostředek. 
Mikrovlákna se tak nepoškodí a čisticí válce si zachova-
jí vysoký čisticí účinek.
Čisticí válce nejsou vhodné do sušičky.
Ilustrace  až 
 Po čištění nasaďte válce na parkovací stanici a ne-

chte je schnout na vzduchu.
 Minimalizace času schnutí je možná pomocí před-

chozího vyždímání válců.
 V případě, že není požadován další provoz přístro-

je, vyčistěte také kryt podlahové hadice a nádrž na 
špinavou vodu.

 Očistěte pohon válců vlhkým hadříkem.

Uložení přístroje

Ošetřování a údržba

Čištění nádrže na špinavou vodu

Čištění podlahové hlavice

Čištění válců
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POZOR
Použití nevhodných čisticích a ošetřovacích prostředků 
může přístroj poškodit a může vést k vyloučení záruky.
Upozornění
Podle potřeby používejte k čištění podlah čisticí nebo 
ošetřovací prostředky KÄRCHER. 
 Při dávkování čisticích a ošetřovacích prostředků 

dodržujte pokyny výrobce ohledně množství.
 Aby se předešlo tvorbě pěny, naplňte nádrž na čis-

tou vodu nejprve vodou a pak čisticími nebo ošet-
řovacími prostředky. 

 Aby nebylo překročeno plnicí množství „MAX“ v ná-
drži na čistou vodu, ponechte při plnění vody ještě 
místo na příslušné množství čisticích nebo ošetřo-
vacích prostředků. 

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete 
odstranit sami s pomocí následujících údajů. V případě 
nejistoty nebo při zde nevyjmenovaných poruchách se 
laskavě obrat'te na autorizovanou servisní službu firmy 
Kärcher.

 Nabíjecí zástrčka/síťová zástrčka není správně při-
pojena.

 Proveďte správné připojení nabíjecí zástrčky/síťo-
vé zástrčky.

 Akumulátor je prázdný.
 Nabijte přístroj.
 Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel zastrčený do pří-

stroje.
 Odpojte nabíjecí kabel, jelikož při připojeném nabí-

jecím kabelu není provoz možný.

Nejnižší LED kontrolka bliká při zapnutí přístroje a pří-
stroj se nerozběhne.
 Akumulátor je prázdný.
 Nabijte přístroj.
Všechny LED kontrolky blikají současně rychle.
 U přístroje je zablokovaný motor (např. z důvodu 

příliš silného tlaku na válce nebo v důsledku jízdy 
proti stěně/rohu).

 Přístroj vypněte a opět zapněte.
nebo
 Použití nesprávného nebo vadného síťového dílu.
 Použijte originální síťový díl/vyměňte vadný síťový díl.
Tři LED kontrolky se po sobě rozsvítí v intervalu 1 
sekundy.
 Přístroj je během použití příliš horký (např. u provo-

zu při vysokých okolních teplotách).
 Udělejte přestávku a nechte přístroj vychladnout.
 Pokud se navíc přístroj vypne:
 Udělejte přestávku a nechte přístroj vychladnout.
 přístroj lze znovu zapnout teprve tehdy, až bude 

patřičně vychladlý.

Válce nejsou dostatečně navlhčené.
 Navlhčení válců prostřednictvím několikanásobné-

ho pojezdu vpřed a zpět na jednom místě.
Filtr pod nádrží na čistou vodu není správně nasazen 
nebo není nasazen vůbec.

 Zajistěte, aby byl filtr pod nádrží na čistou vodu v 
přístroji správně usazen. Pěna se žlutým pinem 
uprostřed musí ukazovat směrem nahoru.

Upozornění
Není-li filtr k dispozici, objednejte filtr jako náhradní díl.
Informace o příslušenství a náhradních dílech nalezne-
te na adrese www.kaercher.com.

V nádrži na čistou vodu není voda.
 Doplňte vodu
Nádrž na čistou vodu nesedí v přístroji správně.
 Nádrž na čistou vodu nasaďte tak, aby seděla pev-

ně v přístroji.
Chybějí čisticí válce nebo nejsou správně nasazené.
 Nasaďte čisticí válce popř. je zašroubujte až na do-

raz do držáku válců. 
Čisticí válce jsou znečištěné nebo opotřebené.
 Vyčistěte čisticí válce.
nebo
 Vyměňte čisticí válce.
Čisticí prostředek nebyl přidán, došlo k nesprávnému 
dávkování nebo byl použit špatný čisticí prostředek
 Používejte výhradně čisticí prostředky značky 

KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.
Kryt podlahové hlavice není správně namontován
 Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správně 

nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znovu jej 
nasaďte.

Upozornění
Nepatrné pěnění v podlahové hlavici během provozu je 
normální a neovlivňuje funkci. Pouze při nadměrném 
pěnění (např. pěnové proužky na podlaze) je třeba pro-
vést další opatření.
Nesprávný čisticí prostředek nebo špatné dávkování.
 Používejte výhradně čisticí prostředky značky 

KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.
Způsob činnosti přístroje je založen na odstranění ne-
čistot z čisticích válečků. V tomto procesu se v nádrži na 
špinavou vodu hromadí zbytky nečistot a zbytky čistící-
ho prostředku z podlahových krytin. Za určitých okol-
ností může dojít k pěnění.
 Vyčistěte nádrž na špinavou vodu, kryt podlahové 

hlavice a čisticí válce.

Válce jsou znečištěné.
 Očistěte válce.
Válce nejsou dostatečně navlhčené.
 Navlhčení válců prostřednictvím několikanásobné-

ho pojezdu vpřed a zpět na jednom místě.
Nesprávný čisticí prostředek nebo špatné dávkování.
 Používejte výhradně čisticí prostředky značky 

KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.
Na podlaze se nacházejí zbytky cizích čisticích pro-
středků.
 Válce důkladně vodou očistěte od zbytků čisticích 

prostředků.
 Podlahu několikrát očistěte přístrojem a čistými 

válci, a to bez použití čisticích prostředků. Tím jsou 
odstraněny zbytky čisticího prostředku na podlaze

Čisticí a ošetřovací prostředky

Pomoc při poruchách

Akumulátor se nenabíjí

Přístroj nelze zapnout

LED ukazatel poruchy

Válce jsou příliš suché

Přístroj nezachycuje nečistoty

Tvorba pěny v podlahové hlavici a na
podlaze

Neuspokojivý výsledek čištění
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Válce jsou blokované.
 Odejměte válce a zkontrolujte, zda ve válcích neu-

vázl předmět.
 Zkontrolujte, zda jsou válce na doraz našroubová-

ny na úchyt válců.
 Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správně 

nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znovu jej 
nasaďte.

Kryt podlahové hlavice není správně namontován
 Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správně 

nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znovu jej 
nasaďte.

Válce jsou opotřebované.
 Vyměňte válce.

Nádrž na špinavou vodu je přeplněná.
 Nádrž na špinavou vodu okamžitě vyprázdněte.
Nádrž na špinavou vodu nesedí správně v přístroji 
správně.
 Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice pevně 

upevněn na nádrži na špinavou vodu.
 Zkontrolujte, zda jsou klapky nádrže na špinavou 

vodu správně uzavřeny.

POZOR
Po sestavení již rukojeť ze základního zařízení nesní-
mejte.
Rukojeť se smí ze základního zařízení snímat pouze při 
odeslání přístroje do servisu.
Ilustrace 
Viz vyobrazení na konci návodu k použití.
 Zasuňte šroubovák v úhlu 90 stupňů do malého 

otvoru na zadní straně rukojeti a sejměte rukojeť.
POZOR
Dbejte na to, aby se nepoškodil spojovací kabel mezi 
základním zařízením a rukojetí.
Táhněte opatrně, protože jinak může dojít k poškození 
přístroje.

Technické změny vyhrazeny.

Válce se netočí

Příjem vody není optimální

Přístroj ztrácí znečištěnou vodu

Sejmutí rukojeti ze základního zařízení

Technické údaje
Elektrická přípojka
Napětí 100-240 V

1~50-60 Hz
Stupeň krytí IPX4
Přístroj
Třída krytí

III

Nabíječka, třída krytí II
Jmenovitý výkon zařízení 40 W
Jmenovité napětí akumulátoru 7,2 V
Typ akumulátoru Li-Ion
Provozní doba při plně nabitém 
akumulátoru

20 min

Doba nabíjení vybitého akumulá-
toru

4 hod.

Výstupní napětí nabíječky  9,5 V
Výstupní proud nabíječky  0,6 A
Výkonnostní parametry
Otáčky válců za minutu 500 ot/min
Plnicí množství
Nádrž na čistou vodu 360 ml
Nádrž na špinavou vodu 140 ml
Rozměry
Hmotnost (bez příslušenství a 
čisticích kapalin)

2,4 kg

Délka 305 mm
Šířka 226 mm
Výška 1220 mm
Délka kabelu
Nabíječka 1800 mm
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