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Před prvním použitím 
zařízení si určitě pře-
čtěte tyto bezpečnost-

ní instrukce a jednejte podle 
nich. Uschovejte si tyto bezpeč-
nostní instrukce pro pozdější po-
užití nebo pro dalšího majitele.
– Před prvním uvedením do 

provozu si bezpodmínečně 
přečtěte návod k obsluze a 
dbejte především následují-
cích bezpečnostních pokynů.

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

– Kromě pokynů uvedených v 
návodu na použití je nutné 
dodržovat všeobecné bez-
pečnostní právní předpisy.

� 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
Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.
 Do nabíjecí zdířky nezasunuj-

te vodivé předměty (např. 
šroubovák nebo podobné).

 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.

 Nabíječku používejte a uklá-
dejte jen v suchých prosto-
rách.

 Nikdy se nedotýkejte síťové-
ho kabelu mokrýma rukama.

 Údaje o napětí uvedené na 
typovém štítku musejí sou-
hlasit s napájecím napětím.

 Než začnete provádět jaké-
koli údržbářské práce na pří-
stroji, vytáhněte zástrčku ze 
sítě.

 Veškeré opravářské a jiné 
práce na elektrických kompo-
nentech přístroje smí prová-

Bezpečnostní pokyny pro akumulátorový vysavač

Stupně nebezpečí

Elektrické komponenty
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dět pouze autorizovaný zá-
kaznický servis.

 Nepoužívejte abrazivní pro-
středky, čisticí prostředky na 
sklo ani univerzální čisticí 
prostředky!

 Přístroj nesmí být ponořen do 
vody!

 Síťový kabel netahejte přes 
ostré hrany a zamezte jeho 
skřípnutí.

 Síťovou zástrčku neodpojuje 
ze zásuvky taháním za síťový 
kabel.

� Varování
 Akumulátory neotvírejte, 

existuje nebezpečí krátkého 
spojení a navíc z nich mohou 
vycházet dráždivé páry nebo 
vytékat žíravé kapaliny.

 Přístroj smí být zapojen jen k 
takové el. přípojce, která byla 
zabudována odborným elek-
trikářem v souladu s normou 
IEC 60364.

 Přístroj připojujte pouze ke 
zdroji střídavého proudu. Sí-
ťové napětí musí souhlasit s 
napětím uvedeným na typo-
vém štítku.

 Z bezpečnostních důvodů zá-
sadně doporučujeme provo-
zovat zařízení přes ochranný 
spínač proti zbytkovému 
proudu (max. 30 mA).

� NEBEZPEČÍ
 Balicí fólie uchovávejte mimo 

dosah dětí, hrozí nebezpečí 
udušení!

� 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. 

 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.

� UPOZORNĚNÍ
 Nikdy přístroj nenechávejte 

bez dozoru, je-li v provozu.

Bezpečné zacházení

51CS



– 3

POZOR
 Nikdy nepoužívejte vysavač 

bez filtru, může dojít k oka-
mžitému poškození přístroje.

 Přístroj chraňte před extrém-
ními vlivy počasí, vlhkostí a 
horkem.

� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí výbuchu!
 Provoz v prostředí s nebez-

pečím výbuchu je zakázáno.
 Nevysávejte výbušné nebo 

hořlavé plyny, kapaliny ani 
prach!

 Nevysávejte kovový prach, u 
kterého může dojít k chemic-
ké reakci (např. hliník, hořčík 
nebo zinek)!

 Nevysávejte neředěné kyseli-
ny ani zásady!

 Nevysávejte hořící či doutna-
jící předměty!

� VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu!
 Trysku ani sací hubici nepou-

žívejte k vysávání v blízkosti 
hlavy.

� UPOZORNĚNÍ
 Aby bylo zabráněno poraně-

ním nebo nehodám při pře-
pravě, berte ohled na hmot-
nost přístroje (viz. technické 
údaje).

� UPOZORNĚNÍ
 Před všemi činnostmi na 

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

� UPOZORNĚNÍ
 Bezpečnostní zařízení slouží 

k ochraně uživatele a nesmějí 
být měněny či obcházeny.

Použijte následující adaptér:
(Symboly v závislosti na provedení zařízení)

� VAROVÁNÍ
Nabíjení akumulátoru prováděj-
te pouze v přiložené originální 
nabíječce nebo v nabíječce 
schválené společností 
KÄRCHER.
Pouze u zařízení s vyjímatelným akumulátorem

Jiná nebezpečí

Stabilita

Bezpečnostní prvky

Nabíječka

Akumulátor nevhazujte do ohně.

Akumulátor nevhazujte do vody.

PS05

PS07
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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


