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Před prvním použitím zařízení si určitě 
přečtěte tyto bezpečnostní instrukce a 
jednejte podle nich. Uschovejte si tyto 

bezpečnostní instrukce pro pozdější použití nebo pro 
dalšího majitele.
– Před prvním uvedením do provozu si bezpodmí-

nečně prohlédněte grafický návod k obsluze a 
dbejte především následujících bezpečnostních 
pokynů.

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

– Toto zařízení na akumulátorový pohon používejte 
pouze pro soukromé účely k čištění vlhkých a hlad-
kých ploch, jakými jsou okna, zrcadla nebo dlaždi-
ce. Nesmí se jím vysávat prach.

– Zařízení se nehodí k vysávání větších množství ka-
palin z vodorovných ploch, např. z převržené a vy-
lité sklenice (max. 25 ml).

– zařízení používejte pouze v kombinaci s obvyklými 
prostředky na čištění oken (bez lihu a nepěnivými).

– Toto zařízení používejte výhradně s příslušenstvím 
a náhradními díly, které byly schváleny firmou 
KÄRCHER.

Jakékoli použití překračující tento rámec platí za použi-
tí, jež není v souladu s určením. Za škody vzniklé tako-
vým používáním výrobce neručí; rizika za ně nese uži-
vatel sám.

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.

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 pro-
střednictvím místních vratných a sběrných 
systémů.

Elektrické a elektronické přístroje jsou často tvořeny 
složkami, které při nesprávném používání nebo ne-
správné likvidaci mohou představovat potenciální riziko 
pro lidské zdraví a životní prostředí. Tyto složky jsou 
však nezbytné pro správnou funkci zařízení. Přístroj 
označený tímto symbolem nesmíte likvidovat v domov-
ním odpadu.
Upozornění ohledně obsažených látek (REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách najdete zde: 
www.kaercher.com/REACH

Akumulátor je otestován způsobem odpovídajícím rele-
vantních předpisům pro mezinárodní přepravu a smí být 
převážen / zasílán.

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)

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.

Bezpečnostní pokyny pro čistič oken

Správné používání přístroje

Obsah dodávky

Ochrana životního 
prostředí

Přeprava

Záruka

Náhradní díly
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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, která by 
mohla vést k těžkým fyzickým 
zraněním nebo usmrcení.
� UPOZORNĚNÍ
Upozornění na případnou ne-
bezpečnou situaci, která může 
vést k lehkým fyzickým zraně-
ním.
POZOR
Upozornění na potenciálně ne-
bezpečnou situaci, která může 
mít za následek poškození ma-
jetku.

� NEBEZPEČÍ
 Toto zařízení není určeno k 

tomu, aby je používaly osoby 
s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo osoby 
zcela bez zkušeností a/nebo 
znalostí, ledaže by tak činily 
pod dohledem osoby pověře-
né zajištěním jejich bezpeč-
nosti nebo poté, co od ní ob-
držely instruktáž, jak se zaří-
zením zacházet a uvědomují 
si nebezpečích, která s pou-
žíváním přístroje souvisí. 

 Děti smí přístroj používat 
pouze tehdy, pokud jsou star-
ší 8 let a pokud na jejich bez-
pečnost dohlíží příslušná 
osoba nebo pokud o ní získali 
pokyny, jak se přístroj použí-
vá a uvědomují si nebezpe-
čím, která s používáním pří-
stroje souvisí.

 Není dovoleno, aby si děti s 
přístrojem hrály.

 Na děti je třeba dohlížet, aby 
bylo zajištěno, že si se zaříze-
ním nebudou hrát.

 Čištění a údržbu přístroje ne-
smí provádět děti bez dozoru.

� VAROVÁNÍ
 Stříkacím paprskem nemiřte 

na oči.
POZOR
 Do větracího otvoru nevklá-

dejte předměty.
 Před použitím na choulosti-

vých površích (s vysokým 
leskem) vyzkoušejte stírací 
polštářek z mikrovláken na 
méně viditelném místě.

 Přístroj skladujte pouze ve 
stoje.

� NEBEZPEČÍ
Riziko zkratu!
 Stříkacím paprskem nemiřte 

na provozní prostředky obsa-
hující elektrické konstrukční 
prvky, jako například vnitřní 
prostory pece.

 Do nabíjecí zdířky nezasunuj-
te vodivé předměty (např. 
šroubovák nebo podobné).

Stupně nebezpečí

Bezpečné zacházení

Elektrické komponenty
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 Nedotýkejte se kontaktů ani 
vedení.

 Akumulátor se smí nabíjet 
pouze přiloženou originální 
nabíječkou nebo nabíječkou 
schválenou společností 
KÄRCHER.

 Akumulátor nevystavujte pří-
mému slunečnímu záření, 
horku ani ohni.

 Nabíječku s nabíjecím kabe-
lem při viditelném poškození 
neprodleně vyměňte za origi-
nální náhradní díl.

 Přístroj obsahuje elektrické 
konstrukční prvky, které se 
nesmějí čistit pod tekoucí vo-
dou.

 Nabíječku používejte a uklá-
dejte jen v suchých prosto-
rách s teplotou prostředí v in-
tervalu 5 - 40° C.

 Nabíječku používejte pouze k 
nabíjení schválených akumu-
látorů.

 Nenabíjejte baterie (primární 
články), jinak hrozí výbuch.

 Nenabíjejte poškozené aku-
mulátory. Poškozené akumu-
látory vyměňte.

 Akumulátory neskladujte spo-
lečně s kovovými předměty, 
jinak hrozí zkrat.

 Akumulátory nevhazujte do 
ohně ani do domovního od-
padu.

 Zamezte styk s tekutinou vy-
tékající z poškozených aku-
mulátorů. Při náhodném sty-
ku s touto tekutinou příslušné 
místo opláchněte vodou. 

Při zasažení očí ještě vyhle-
dejte lékařskou pomoc.

 Nikdy se nedotýkejte síťové-
ho kabelu mokrýma rukama.

� UPOZORNĚNÍ
 Nepoužívejte přístroj v přípa-

dě, že spadl na zem, je vidi-
telně poškozen nebo netěsní.

Symboly v závislosti na provedení zařízení.

Nabíjení akumulátoru provádějte pouze v přiložené ori-
ginální nabíječce nebo v nabíječce schválené společ-
ností KÄRCHER.

Pouze u zařízení s vyjímatelným akumulátorem

Symboly na zařízení

Akumulátor nevhazujte do ohně.

Akumulátor nevhazujte do vody.
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Symboly použité v návodu 
k obsluze

Doba nabíjení vybitého akumulátoru

Objem zásobníku na znečištěnou vodu.

Provozní doba při plně nabitém akumu-
látoru

Výstupní napětí / Výstupní proud nabí-
ječky

Příprava přístroje

Použití přístroje

Vyprázdnění nádrže na znečištěnou 
vodu

Vyčistěte potah na utírání z mikrovlákna

Dobijte akumulátor pomocí síťového ka-
belu

Nabíječku používejte pouze v suchých 
místnostech.

Symboly podle typu přístroje.
Jakmile bude akumulátor plně nabitý, 
svítí LED po dobu dalších 60 minut. Po 
uplynutí této doby světla zhasnou.

Dodatečné příslušenství
V závislosti na vybavení se skládající z 
nabíjecí stanice a akumulátoru.

Před použitím nabíjecí stanice - si pře-
čtěte bezpečnostní pokyny pro přístroje 
WV!

Spojte nabíjecí stanici se síťovým kabe-
lem a zasuňte do síťové zásuvky.

Akumulátor vložte do nabíjecí stanice.

Přístroj vložte do nabíjecí stanice.

Upozornění
Akumulátor musí být během nabíjení v 
přístroji.

Náhradní akumulátor a přístroj vložte 
současně do nabíjecí stanice.

Pokyny
Akumulátor musí být během nabíjení v 
přístroji.
Nejprve se vždy zcela nabije akumulátor 
v přístroji. Po dokončení nabíjení je pří-
stroj připraven k provozu. Poté začne 
nabíjecí stanice s nabíjením náhradního 
akumulátoru.

**

**

**

+

**
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Kärcher Center CHEMIE STAR
K Dolíkám 717
503 11Hradec Králové

telefon servis:  777 580 786

https://karcher-chemiestar.cz

telefon prodej:  777 580 404


