
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY ! 
 
 

Vážený zákazníku, 
 

funkce mycího stroje FC 5 je po opravě v pořádku. 
 

Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům pro další bezchybné 
používání přístroje: 
 

1. Oblast použití. 
 

•  FC 5 je určen výlučně k čištění tvrdých povrchů s odolností proti působení 
vody. Před samotným použitím a  mytím podlahy FC 5 MUSÍ BÝT povrch 
očištěn od mechanických nečistot. 
 

2. Uvedení do provozu a použití. 
 

• Pro stabilitu vždy umístěte zařízení do dokovací  stanice a to během            
přerušení práce , při plnění, vyprázdnění a čištění. 
 
• Naplňte zásobník čerstvé vody studenou nebo vlažnou vodou, nesmí být 
překročena značka "MAX". Pokud je to nutné, mohou být použity přípravky 
KÄRCHER pro čištění a péči, musí být dodrženy doporučené dávkování. 
 
 

•  Pro rychlé navlhčení válců vyplňte čisticí stanici 50 ml čerstvé vody pomocí 
měřícího kelímku, zapněte přístroj a nechte ho běžet přibližně 5 sekund na sta-
nici. Válce mají potom optimální vlhkost pro čištění. 
 
•  Při práci držte držák FC 5 v úhlu přibližně 60 stupňů k rukojeti a přesuňte jej 
dopředu a dozadu jako při vysávání. Abyste se vyhnuli stopám po stěrce, do-
poručujeme pracovat směrem ke dveřím / východům. 
 
 

•  Vypouštěcí nádrž nesmí být přeplňována, hladina musí být monitorována a 
vypouštěcí nádrž musí být vyprázdněna pravidelně. Po překročení značky 
"MAX" se do turbíny nasává voda. 
 

3. Údržba a péče. 
 

•  Po dokončení práce vždy odložte FC 5 do dokovací  stanice a propláchněte 
čerstvou vodou. Za tímto účelem nejprve vyprázdněte nádrž na čistou a 
znečištěnou vodu, naplňte 200 ml vody odměrkou do čistící stanice a nechte ji 
běžet přibližně 30 - 60 sekund. Potom vyjměte a vysušte čisticí válečky, vyp-
rázdněte a vyčistěte regenerační nádrž. 
 

•  Po každém použití doporučujeme:   Demontáž a vysoušení čisticích válečků  
    Sejměte kryt víka sací hlavy 11  Vypláchněte sací kanál pod tekoucí vo      
   dou  odstraňte vlasy, závity apod. uchycené na pohonu. 
 
 
 



•  Po čištění vždy nasuňte víko nasávací hlavy na pozici 11 a zajistěte slyši-
telně  jeho blokovací polohou 12 . Po zasunutí krytu sací hlavy namontujte vy-
sušené čistící válce. 
 
4. Poruchy a jejich odstranění. 
 

4.1 Do kartáčů teče málo, nebo žádná voda 
 

•     Kryt sací hlavy není správně nasazen   Zámek musí zablokovat.  
•     Sací hadice jsou ucpaná / nesedí správně.  Vizuální kontrola.. 
•     Nádrž na čerstvou vodu není v poloze  Tlačítko není utěsněno. 
•     Chybí sítko pod nádržkou na čerstvou vodu, sedí špatně  zašroubovat. 
 

4.2  Odsávání / sací výkon je nízký. 
 

•      Sací kanály a sací otvory sací hlavy jsou zablokovány  čistota. 
•      Sací hadice jsou ucpaná / nesedí správně.  Vizuální kontrola. 
•      Nádrž na znečištěnou vodu není správně uložena.  Tlačítko není 
       utěsněno. 
 
4.3  Čistící účinek je nedostatečný. 
 

•     Čisticí válečky jsou znečištěné nebo opotřebované.  Vyčistěte čištění a v            
      opotřebení vyměňte. 
•     Výrobky na čištění nebo péči nejsou vhodné  Používejte čisticí prostředek           
      KÄRCHER RM 536  Dodržujte dávkování. 
•     Dodržujte poznámky 4.1 a 4.2. 
 
4.4 Ze stroje je vyfukována voda/ saponát 
 

•     Nádrž na znečištěnou vodu je přeplněna  Dodržujte značku  
•     Po navlhčení válců vyprázdněte nádobku na odpadní vodu. 
•     Při plnění nádrže na pitnou vodu vždy vyprázdněte nádrž na odpadovou  
      vodu.  Tím se zabrání přeplnění. 
•     Používejte čisticí prostředek KÄRCHER RM 536  bez pěnění. 
 

4.5  Hluk z oblasti kartáčů. 
 

•     Odstraňte kryt sací hlavy • Vyčistěte sací hlavu • Odstraňte vlasy, nitě atd.  
       z pohonu kartáčů. 
•     Čisticí válečky jsou silně znečištěné.  Odstraňte a vyčistěte. 
•     Čisticí válečky jsou stlačovány  Neumísťujte zařízení na čisticí válečky  
       Skladování v dokovací stanici poškozuje a deformuje vlas válců. 
 

V případě Vašich dalších dotazů kontaktujte prosím zákaznickou linku Kärcher. 
 

 
Váš Kärcher servisní tým. 


