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Než začnete poprvé používat Váš přístroj 
přečtěte si tento původní provozní návod 

a přiložené bezpečnostní pokyny. Řiďte se těmito poky-
ny. Uschovejte si obě příručky pro pozdější použití nebo 
pro dalšího majitele.

Tento univerzální vysavač je určen k používání v do-
mácnostech, nikoliv ke komerčním účelům.
Výrobce neručí za případné škody způsobené nespráv-
ným používáním nebo nesprávnou obsluhou.
Univerzální vysavač používejte pouze s:
 Originální filtry.
 originálními náhradními díly, příslušenstvím nebo 

speciálním příslušenstvím.
Univerzální vysavač není vhodný:
 k čištění osob a zvířat.
 vysávání:

malých živočichů (např. much, pavouků).
zdraví škodlivých, ostrých, horkých nebo žhavých 
látek.
vlhkých nebo kapalných látek.
snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.

VC 5 Cordless Parquet
VC 5 Cordless Premium Parquet
Hubice na parkety, která se dodává s přístrojem, není 
určena k použití na kobercích.

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.

Filtry jsou vyrobeny z ekologického materiálu.
Pokud neobsahují substance, které nesmí přijít do do-
movního odpadu, můžete je vyhodit do běžného do-
movního odpadu.
Informace o obsažených látkách (REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na 
adrese: 
www.kaercher.com/REACH

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.

Při eventuelních dotazech či poruchách se s důvěrou 
obraťte na jakoukoli pobočku firmy Kärcher. Adresy po-
boček najdete na zadní straně.

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.
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Ilustrace  až 

Ilustrace 
 LED kontrolky signalizují aktuální stav nabití aku-

mulátoru.
 Po úplném nabití akumulátoru svítí 3 LED kontrolky 

po dalších 30 minut. Po uplynutí této doby LED 
kontrolky zhasnou.

– 3 LED kontrolky svítí – 3/3 nabití akumulátoru (plné 
nabití).

– 2 LED kontrolky svítí – 2/3 nabití akumulátoru.
– 1 LED kontrolka svítí – 1/3 nabití akumulátoru.
 Asi 3 minut před vybitím akumulátoru poslední 

LED bliká.
 Krátce předtím, než se přístroj vypne, bliká posled-

ní LED rychleji.
 Po vybití akumulátoru a vypnutí přístroje bliká po-

slední LED po 10 sekund rychleji.

Ilustrace 
 Pokud je přístroj odstaven v parkovací poloze, 

nejdříve parkovací polohu odblokujte.
 Při tom nohou podržte podlahovou hubici a přístroj 

lehce sklopte dozadu.
 Podržte stisknuté tlačítko a nastavte požadovanou 

délku sací trubky.

Obecná upozornění

Správné používání přístroje

Ochrana životního prostředí

Likvidace filtrů

Záruka

Oddělení služeb zákazníkům

Náhradní díly

Obsluha

Popis zařízení

Uvedení přístroje do provozu

Nabíjení

Délka použití akumulátoru

Nastavení teleskopické sací trubky
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Ilustrace 
Upozornění
Stiskem tlačítek sacího výkonu lze individuálně nastavit 
požadovanou sací sílu.
 Stupeň 1: Oblast nízkého výkonu

Pro vysávání citlivých materiálů a lehkých předmě-
tů jako čalouněný nábytek, běhouny, polštáře, zá-
clony atd.

 Stupeň 2: Oblast středního výkonu
Pro každodenní čištění při menším znečištění a pro 
čištění koberců s nízkým vlasem.

 Stupeň 3: Oblast vysokého výkonu
Pro čištění robustních podlahových krytin, tvrdých 
podlah, koberců s vysokým vlasem a při silném 
znečištění.

Důležité upozornění! Přístroj se při nebezpečí přehřátí 
sám vypne. Ujistěte se, že tryska a sací hubice nejsou 
ucpané, popř. že není nutné vyprázdnit filtr. Po odstra-
nění poruchy nechte přístroj nejméně 1 hodinu chlad-
nout, poté bude opět připraven k provozu.

Ilustrace 

Vždy podle vybavení
Ilustrace 
 K vysávání choulostivých hladkých podlah (parke-

ty, mramor, terakota apod.).

Vždy podle vybavení
Ilustrace 
 Hubice na polstrování: pro vysávání polstrované-

ho nábytku, matrací, záclon aj.
 Štěrbinová hubice: pro hrany, spáry a topná těle-

sa
 Štětec na nábytek: k šetrnému čištění nábytku a 

citlivých předmětů, např. knih apod. 

Ilustrace 

Ilustrace 
 Nechte zaskočit přístroj (teleskopická trubka není 

vysunutá) v parkovací poloze na podlahové hubici.
 Přístroj lze ukládat rovněž naležato, například 

v polici nebo ve skříni.
Upozornění
Přístroj uchovávejte v suchých prostorách

Doporučení: Hlavní filtr vyprazdňujte po každém pou-
žití.
Další postup viz:
Ilustrace až 
Upozornění
 Při našroubování se filtr automaticky očistí a nečis-

toty se uvolní.

Doporučení: Dlouhodobý filtr vymontujte nejpozději 
každé 2 měsíce, vyprázdněte a popř. vyčistěte. 
POZOR
Nasávané množství se může lišit v závislosti na vysáva-
ném materiálu. 
Speciálně v případě jemného prachu může být vyprázd-
nění nutné dříve.
Aby byla zaručena účinná filtrace, nahraďte dlouhodobý 
filtr každé 2 roky novým.
Další postup viz:
Ilustrace až 
Pokyny
 Při našroubování se filtr automaticky očistí a nečis-

toty se uvolní.
 Dlouhodobý filtr opět nasaďte podle značky ve fil-

trační kazetě a zcela jej zašroubujte, až nebude 
červená zajišťovací tyč vůbec vidět.

POZOR
 Pokud zůstane červená zajišťovací tyčka viditelná, 

nelze filtrační kazetu do přístroje nasadit.
Proto zašroubujte filtrační uzávěr až na doraz.

 Do přístroje nasazujte pouze suchý dlouhodobý fil-
tr.

Doporučení: Aby byla zaručena účinná filtrace, vymě-
ňujte filtr 1x ročně.
Ilustrace 
 Stáhněte kryt filtru odváděného vzduchu podél hra-

ny přístroje šikmo nahoru.
 Stlačte filtr odváděného vzduchu na obou stranách 

a vyjměte jej.
 Nasaďte nový filtr odváděného vzduchu a zajistěte.
 Nasaďte kryt filtru odváděného vzduchu na hranu 

přístroje, posuňte směrem dolů a zajistěte.

Slábnoucí sací výkon nebo automatické vypnutí přístro-
je kvůli přehřátí může mít následující příčiny:
 Ucpání příslušenství: Ucpání opatrně odstraňte 

úzkým nástrojem.
Ilustrace 
 Ucpání teleskopické sací trubky: U rukojeti šroubo-

vákem vypačte kryt a opatrně odstraňte ucpání 
úzkým šroubovákem.

 Zkontrolujte, zda nejsou filtry plné nebo poškoze-
né.
Viz kapitola „Péče a údržba“.

Nastavení sacího výkonu

Přepínatelná podlahová hubice

 Tvrdé podlahy  Koberce / látkové 
podlahy

Hubice na parkety

Použití příslušenství

Ukončení provozu

Přeprava, ukládání

Ošetřování a údržba

Vyprázdnění hlavního filtru

Vyprázdnění dlouhodobého filtru

Výměna filtru odváděného vzduchu

Pomoc při poruchách
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LED rychle bliká při zapnutí přístroje.
 Baterie je prázdná
 Nabijte přístroj.
LED 2krát blikne při připojení k nabíječce.
 Přístroj je pro nabíjení příliš horký (např. po provo-

zu při vysokých okolních teplotách nebo při ucpání 
filtru).

 Nechte přístroj vychladnout (nabíječka může zů-
stat připojená), nabíjení se automaticky spustí při 
příslušné teplotě.

Všechny LED blikají.
 Chyba akumulátoru nebo elektroniky.
 Odvezte přístroj do servisu.

Technické změny vyhrazeny.

LED ukazatel poruchy

Technické údaje

Typ přístroje
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Jmenovité napětí akumulá-
toru

V 18 25,2

Jmenovitý výkon zařízení W 125 190

Provozní doba při plně nabi-
tém akumulátoru

- Min. sací výkon min 40 60

- Max. sací výkon min 11 15

Doba nabíjení vybitého aku-
mulátoru

min  180  180

Výstupní napětí nabíječky V 22 30 

Výstupní proud nabíječky A 0,6 0,6 

Typ akumulátoru Li-ion Li-ion 

Třída krytí III III

Nabíječka
Třída krytí II II

Hmotnost (bez příslušen-
ství)

Přístroj s podlahovou hubicí kg  2,8  2,9

Délka x Šířka x Výška
(Přístroj v parkovací poloze)

mm 182x26
1x621

182x261x
621

Hladina akustického výkonu 
LWA

dB(A) 69,4 75,5
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