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Před prvním použitím 
Vašeho přístroje si 

přečtěte tyto bezpečnostní in-
strukce a původní provozní ná-
vod. Jednejte podle návodu. 
Uschovejte obě příručky pro 
pozdější použití nebo pro další-
ho majitele.
– Kromě pokynů uvedených v 

návodu na použití je nutné 
dodržovat všeobecné bez-
pečnostní právní předpisy.

– Štítek na přístroji s varováním 
a pokyny uvádí důležité poky-
ny pro bezpečný provoz.

� 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
 Zařízení nepoužívejte v bazé-

nech, ve kterých je voda.
 Proudem páry nemiřte přímo 

na zařízení, která obsahují 
elektrické součásti, jako je 
např. vnitřní prostor pece.

 Přístroje bez snímatelného 
zásobníku na vodu nenapl-
ňujte z vodovodní přípojky, 
pokud je připojen k elektrické 
síti. Místo toho k naplnění po-
užijte nádobu. 

 Před použitím zkontrolujte 
zařízení a příslušenství, pře-
devším síťový kabel, bezpeč-
nostní uzávěr a parní hadici, 
zda jsou v pořádku.
V případě poškození přístroj 
nepoužívejte.

 Poškozený síťový přívod dej-
te neprodleně vyměnit autori-
zovaným zákaznickým servi-
sem / kvalifikovaným elektri-
kářem.

 Poškozenou parní hadici ne-
prodleně vyměňte. Používat 
je možné pouze výrobcem 
doporučenou parní hadici.

 Nikdy se nedotýkejte síťové 
zástrčky ani zásuvky vlhkýma 
rukama.

 Veškeré údržbové práce pro-
vádějte zásadně jen s vytaže-
nou síťovou zástrčkou a na 
vychladlém parním čističi.

 Veškeré opravářské práce na 
přístroji smí provádět pouze 

Bezpečnostní pokyny pro parní čistič

Stupně nebezpečí

Elektrické komponenty
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autorizovaná servisní služba 
firmy Kärcher.

 Spojení síťového a prodlužo-
vacího vedení nesmí ležet ve 
vodě.

� VAROVÁNÍ
 Přístroj smí být zapojen jen k 

takové el. přípojce, která byla 
zabudována odborným elek-
trikářem v souladu s normou 
IEC 60364.

 Přístroj zapojujte pouze k pří-
pojkám se střídavým prou-
dem. Napětí musí být shodné 
s údaji o napětí na typovém 
štítku přístroje.

 Používáte-li přístroj ve vlh-
kých prostorách jako např. 
koupelně, zapojujte jej zásad-
ně do zástrčky s předřaze-
ným proudovým chráničem.

 Používejte pouze prodlužo-
vací elektrický kabel chráně-
ný proti postříkání o průměru 
nejméně 3x1 mm².

 Spojky na síťovém kabelu 
nebo prodlužovacím kabelu 
vyměňujte pouze za stojky, 
které mají stejnou ochranu 
proti postříkání a vykazují 
stejnou mechanickou pev-
nost.

 Pozor při čištění stěn oblože-
ných kachlíky s nainstalova-
nými zástrčkami.

� UPOZORNĚNÍ
 Dbejte na to, aby nedošlo k 

poručení nebo poškození sí-
ťového či prodlužovacího ka-
belu následkem přejetí, 
skřípnutí, tahání nebo ná-

sledkem podobných činností. 
Síťové vedení chraňte před 
žárem, olejem a ostrými hra-
nami.

� NEBEZPEČÍ
 Uživatel musí přístroj použí-

vat dle určení. Při práci s pří-
strojem je uživatel povinen 
dbát místních podmínek a 
brát ohled na osoby nacháze-
jící se okolí.

 Provoz v prostředí s nebez-
pečím výbuchu je zakázáno.

 Používáte-li zařízení v nebez-
pečných prostorách, je třeba 
dodržovat příslušné bezpeč-
nostní předpisy.

 Nepoužívejte přístroj v přípa-
dě, že spadl na zem, je vidi-
telně poškozen nebo netěsní.

 Nikdy neošetřujte parou před-
měty obsahující látky životu 
nebezpečné (např. azbest).

 Parního paprsku se nikdy ne-
dotýkejte rukou na krátkou 
vzdálenost ani jím nemiřte na 
lidi nebo zvířata (nebezpečí 
opaření).

 Nikdy neotvírejte údržbový/ 
bezpečnostní uzávěr během 
provozu. Přístroj nechte vy-
chladnout.

 Nevlévejte čisticí prostředek 
ani jiné přísady!

 Nebezpečí opaření v případě 
horkého kotle. Před doplňo-
váním vody nechte kotel vy-
chladnout.
Netýká se přístrojů SC 3.

Bezpečné zacházení
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 Nebezpečí opaření z důvodu 
výstupu velkého množství vo-
dy, pokud přístroj během po-
užívání nakloníte o více než 
30°.
Platí pouze pro přístroje SC 1.

� 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 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. 

 Není dovoleno, aby si děti s 
přístrojem hrály.

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

 Zařízení udržujte mimo do-
sah dětí, dokud je zapnutý 
nebo ještě nevychladl.

 Přístroj používejte a skladujte 
pouze dle popisu resp. zobra-
zení!

 Pákový spínač páry / tlačítko 
páry nesmí být při provozu 
blokován.

 Zařízení zapínejte jen tehdy, 
když je v kotlíku voda. Zaříze-

ní se jinak může přehřát (viz 
nápověda při poruchách).

 Při odpojování dílů příslušen-
ství může odkapávat horká 
voda! Nechte přístroj vy-
chladnout. 

 Nikdy neodpojujte příslušen-
ství, pokud z přístroje vychází 
pára!

� UPOZORNĚNÍ
 Před všemi činnostmi na 

nebo s přístrojem zajistěte 
stabilitu přístroje, aby bylo za-
bráněno poraněním nebo po-
škozením následkem překlo-
pení přístroje.

 Nikdy do kotlíku nevlévejte 
rozpouštědla, tekutiny obsa-
hující rozpouštědla nebo ne-
zředěné kyseliny (např. čisticí 
prostředky, benzín, ředidla na 
barvy a aceton), napadly by 
materiály použité na přístroji.

 Nikdy přístroj nenechávejte 
bez dozoru, je-li v provozu.

POZOR
 Při delších přestávkách a po 

použití přístroje vypněte hlav-
ní vypínač / spínač zařízení a 
odpojte napájecí zástrčku.

 Zařízení neprovozujte při tep-
lotách po 0 °C.

 Přístroj chraňte před deštěm. 
Neskladujte venku.

� UPOZORNĚNÍ
 Umístěte zařízení na pevný, 

rovný podklad, aby byla zajiš-
těna bezpečná stabilita.

 Zařízení se nesmí v průběhu 
čisticích prací přenášet.

U stacionárních přístrojů
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Netýká se přístrojů SC 3.
� UPOZORNĚNÍ
 Při odvápňování nešroubujte na 

přístroj bezpečnostní uzávěr.
 Nepoužívejte parní čistič, do-

kud je odvápňovací prostře-
dek stále v kotlíku.

 Při plnění a vypouštění parní-
ho čističe čisticím roztokem 
postupujte opatrně. Odváp-
ňovací roztok může poškodit 
citlivé povrchy.

� UPOZORNĚNÍ
 Bezpečnostní mechanismy 

slouží na ochranu uživatele a 
nesmějí být měněny či ob-
cházeny.

Symboly podle typu přístroje.
� UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si provozní ná-
vod

(v závislosti na vybavení)

� NEBEZPEČÍ
 Horká napařovací žehlička a 

horké proudění páry!
 Upozorněte další osoby na ri-

ziko popálení! Nikdy nemiřte 
proudem páry na osoby nebo 

zvířata (nebezpečí opaření). 
Horkou napařovací žehličkou 
se nedotýkejte elektrických 
vedení nebo hořlavých před-
mětů.

 Napařovací žehličku nesmíte 
používat v případě, že došlo k 
jejímu pádu, pokud jsou na 
žehličce patrná poškození 
nebo v případě, že netěsní. 

� VAROVÁNÍ
 Napařovací žehlička musí být 

používána a ukládána na sta-
bilním podkladu.

� UPOZORNĚNÍ
 Delší zacházení s parním turbo-

kartáčem může vést k poru-
chám prokrvení rukou vyvola-
ným vibracemi (mravenčení v 
prstech, studené prsty). Pokud 
k tomu dojde, prokládejte práci 
přestávkami.

 Obecnou dobu užívání stano-
vit nelze, protože závisí na vli-
vu více faktorů:

– Osobní sklon ke špatnému 
prokrvení (často studené prs-
ty, mravenčení v prstech).

– Prokrvení brání i pevný 
úchop.

– Provoz přerušovaný přestáv-
kami je lepší než nepřetržitý 
provoz. 

 Při pravidelném a dlouhodo-
bém používání parního turbo-
kartáče a při opětovném vý-
skytu odpovídajících přízna-
ků (například svědění prstů, 
studené prsty) doporučujeme 
lékařské vyšetření.

Odvápňování kotlíku

Bezpečnostní zařízení

Symboly na zařízení

Povrchy přístroje se bě-
hem používání pravdě-
podobně zahřejí na vyš-
ší teploty!
Nebezpečí opaření pá-
rou!

Příslušenství parní čistič

Žehlička

Parní turbokartáč
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