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Důležité pokyny

Před uvedením přístroje do
provozu si důkladně přečtěte
informace uvedené v návodu k
obsluze.

V případě škod vzniklých při
převozu okamžitě informujte
prodávajícího.

Ochrana životního
prostředí
Provozní látky jako palivo, olej,
čisticí prostředky a materiál
znečištěný při údržbě odevzdejte
v patřičné sběrně.

Obalový materiál, kovové a
plastové nádoby předejte k
recyklaci.

Likvidace starých
přístrojů
Informace o ekologické likvidaci
obdržíte ve Vaší specializované
prodejně Kärcher.

Použití v souladu s
určením
— Tento vysavač je čisticí přístroj

určený ke komerčnímu užívání.
— Přístroj je vhodný pro mokré a

suché čistění podlahových a
nástěnných ploch v obytných,
obchodních a průmyslových
oblastech při dodržování tohoto
provozního návodu.

— Teplota okolí nesmí při
používání přístroje
překročit 40 °C.

Vysávání za sucha

 Pozor!
Při odsávání se nikdy nesmí
používat filtr se záložkou.

Při nasávání jemného prachu se
může navíc použít papírový
filtrační sáček nebo membránový
filtr (doplňkové příslušenství).

Vložení papírového
filtračního sáčku
(Příslušenství)

! Odjistěte a sejměte sací hlavici

! Nasadit papírový filtrační sáček
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! Nasaďte a zajistěte sací hlavici

! Zastrčte síťovou zástrčku
! Zapněte přístroj a uveďte jej do

chodu

Čištění filtru

Power Filter Clean

Váš odsávač je vybaven čistěním
filtru nového druhu – obzvláště
účinné u jemného prachu.

Když podržíte tlačítko na rukojeti
cca 5 až 10 sekund stisknuté,
vyčistí se automaticky
vzduchovým rázem filtr s plochou
záložkou (pulzující šum)
K tomuto je nutné předem
aktivovat Power Filter Clean.

Aktivovat Power Filter Clean
Poloha zarážky (1) - dole

Poznámka:
Stisknutí tlačítka na rukojeti,
každých 5 až 10 minut, prodlužuje
životnost filtru.

Deaktivovat Power Filter Clean
Poloha zarážka (1) - nahoře.

Poznámka:
Při vysávání tryskou s podložkou
nebo spárovou tryskou nebo
pokud se převážně nasává voda.
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Mokré odsávání

! Zastrčte síťovou zástrčku
! Deaktivovat Power Filter Clean
! Zapněte přístroj a uveďte jej do

chodu

Deaktivovat Power Filter Clean
Poloha zarážka (1) - nahoře.

Poznámka:
— Při vysávání tryskou s

podložkou nebo spárovou
tryskou nebo pokud se
převážně nasává voda ze
zásobníku se doporučuje
deaktivovat funkci Power Filter
Clean.

V případě dosažení maximálního
stavu kapalin přístroj automaticky
vypne.

! Přístroj vypnout a vyprázdnit
zásobník.

Vypnutím se vypne automatické
vypínání.

! Po ukončení mokrého
odsávání vyčistit a vysušit filtr
se záložkou, elektrody a
zásobník.

 Pozor!
— Při odsávání se nikdy nesmí

používat filtr se záložkou.
— Při vysávaní mokrých nečistot

je potřeba vždycky odstranit
papírový filtrační pytlík
případně membránový filtr
(zvláštní příslušenství).
Doporučuje se použít speciální
filtrační sáček (mokrý) (viz
filtrační systémy).

— U nevodivých tekutin (například
vrtací emulze, oleje a tuky) se
přístroj s plnou nádrží
nevypíná. Stav náplně se musí
neustále kontrolovat a
zásobník je nutno včas
vyprázdnit.

— Na přání může zákaznický
servis přístroj dodatečně
vybavit vypínáním pro nevodivé
tekutiny.
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Ošetřování a údržba

 Nebezpečí!
Před zahájením práce na vysavači
je nutno jej nejdříve odpojit od
síťové zásuvky.

Vyměňte filtr s plochou
záložkou , případně filtr odvodu
vzduchu

! Otevřít kryt filtru (1)
! Vyměňte filtr s plochou

záložkou (2), případně filtr
odvodu vzduchu (3)

! Uzavřít kryt filtr, musíme slyšet
zaklapnutí

Očistěte elektrody

! Odjistěte a sejměte sací hlavici
! Očistěte elektrody
! Nasaďte a zajistěte sací hlavici

Pokyny pro případ
poruchy

Sací turbína se netocí
! Zkontrolujte kabel, zástrčku,

pojistku a sítovou zásuvku.
! Zapněte přístroj.

Sací turbína se vypíná
! Vyprázdněte zásobník.

Sací turbína se po vyprázdnění
zásobníku nerozběhne
! Přístroj vypnout a 5 s vyčkat,

po 5 s opět zapnout.
! Vyčistit elektrody a prostor

mezi elektrodami.

Síla odsávání slábne
! Odstranit zanesení nečistotami

ze sací trysky, sací trubky,
ovládání Power Filter Clean,
sací hadice a filtru se záložkou.

! Vyměňte papírový filtrační
sáček.

! Čistění filtru: Na ovládaní uvést
několikrát v činnost Power
Filter Clean.

! Správně zasunout kryt filtru.
! Vyměnit filtr se záložkou.

! Zkontrolovat utěsnění výpustné
hadice (pokud je tato k
dispozici).

Při vysávání vychází prach
! Zkontrolovat správné umístění

filtru se záložkou.
! Vyměnit filtr se záložkou.

Vypínací automatika (mokré
odsávání) se nespouští
! Vyčistit elektrody a prostor

mezi elektrodami.
! Neustále kontrolovat stav

naplnění u elektricky
nevodivých tekutin.

Power Filter Clean stále spíná
! Uvolněte pevně přisátou sací

hubici případně konec hadice.
! Ukončit kontinuální odsávání

ze zásobníku pro kapaliny,
popřípadě deaktivovat funkci
Power Filter Clean (viz kapitola
Mokré vysávání).

! Odstranit zanesení nečistotami
ze sací trysky, sací trubky,
ovládání Power Filter Clean,
sací hadice a filtru se záložkou.

! Vyměnit filtr se záložkou.
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Prohlášení o shodě ES
Tímto prohlašujeme, že dále
uvedený stroj
na základě své koncepce a typu
konstrukce
i v provedení, které jsme uvedli do
provozu,
odpovídá základním příslušným
bezpečnostním a zdravotním
požadavkům níže uvedených
směrnic Evropských společenství.
V případě změny, kterou
neschválíme, ztrácí toto
prohlášení platnost.

Výrobek: Vysavač pro mokré a
suché vysávání
Typ: 1.325-xxx

Příslušné směrnice ES
170/97
168/97
169/97

Použité harmonizační normy
DIN EN 60335-1
DIN EN 60335-2-69
DIN EN 55014-1:2000 + A1:2001
DIN EN 55014-2:1997
DIN EN 61000-3-2:2000
DIN EN 61000-3-3:1995 +
A1:2001

Použité národní normy
-

Na základě interních opatření je
zajištěno, že sériové přístroje vždy
odpovídají požadavkům aktuálních
směrnic Evropských společenství
a příslušným normám. Níže
podepsaní jednají v pověření a na
základě plné moci vedení podniku.

5.957-701 (02/03)

Alfred Kärcher komanditní
společnost.
Sídlo Winnenden. Rejstříkový
soud: Waiblingen, HRA 169.
Osobně ručící společník.
Kärcher Reinigungstechnik GmbH.
Sídlo Winnenden, 2404
Rejstříkový soud Waiblingen, HRB

Jednatel:
Dr. Bernhard Graf,
Hartmut Jenner, Georg Metz

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
P.O.Box 160
D-71349 Winnenden
Tel.:++49 7195 14-0
Fax :++49 7195 14-2212
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EUR:  230 V/1~50/60 Hz

10,0 m

H05VV - F2 x 1,5 mm²
EUR:  6.648 - 777

74 dB (A)

EUR:
P max: 2760 W
P nom: 2400 W

65 l

50 l

max. 2 x 56 l/s

EUR: max.  23,5 kPa
(235 mbar)

Umgebungs- max. 40 °C
temperatur
Ambient temperature
Température ambiante

740 mm x 560 mm x 890 mm

ohne Zubehör 22 kg
without accessories
sans accessoires

40 mm

II
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B1 Elektroden
Electrodes
Interrupteur
avancement

C1 Entstörkondensator
Interference capacitor
Condensateur
antiparasites

L1 Wandler
(Nur TE-Version)
Converter
(Only TE Version)
Convertisseur
(Seulement
Version TE)

M1,M2 Saugturbine
Suction turbine
Turbine d’aspiration

N1 Schaltelektronik
Switch-Electronic
Interrupteur de
électronique

S1 Haupschalter
Mainswitch
Interrupteur général

X1 Netzstecker
Power Supply
Alimentation
électronique

X2 Steckdose
(Nur TE Version)
Socket
(Only TE Version)
Prise de courant
(Seulement
Version TE)

S2 Umschalter-Betriebsart
Druckluft
(Nur TE Version)
Change over switch
operating
mode compressed air
(Only TE Version)
Mode d’exploitation de
commutateur d’air
comprimé
(Seulement
Version TE)

S3 Umschalter-Betriebsart
Elektrowerkzeug
(Nur TE Version)
Change over switch
operating
mode electric power
tool (Only TE Version)
Mode d’exploitation de
commutateur outil
électrique
(Seulement
Version TE)

T1 Transformator
Transformer
Transformateur
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