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Před prvním použitím svého zařízení si 
přečtěte tento původní návod k používá-
ní, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější po-

užití nebo pro dalšího majitele.

T-Racer se ideálně hodí k čištění podlahových ploch a 
stěn s různým povrchem jako např. dřevo, plast, beton, 
obkladačky a přírodní kámen,  vhodný také na čištění 
japonských zahrad a štěrkových povrchů. T-Racer pou-
žívejte výhradně v soukromých domácnostech.

�NEBEZPEČÍ
Je-li přístroj v provozu, nikdy nesahejte pod 
okraj T-Raceru!
HARD
Pro stabilní pevné povrchy (např. dlažba, 
beton, kámen).

SOFT
Pro citlivé povrchy (např. dřevo).

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal ne-
zahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej ode-
vzdejte k opětovnému zužitkování.
Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatel-
ných materiálů, které se dají dobře znovu využít. 
Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k to-
muto účelu určených.

Informace o obsažených látkách (REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na 
adrese: 
www.kaercher.com/REACH

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.

Používejte výhradně originální náhradní díly firmy 
KÄRCHER. Přehled náhradních dílů najdete na konci 
tohoto provozního návodu.

 Dodržujte bezpečnostní in-
strukce platné pro vysokotla-
ký čistič.

 Vysokotlaký proud z vyso-
kotlaké pistole vypusťte až 
tehdy, když jste T-Racer 
umístili na ploše určené k čiš-
tění.

 V bezprostřední blízkosti čis-
ticí hlavy se nesmějí zdržovat 
žádné další osoby.

 Pozor na zpětný ráz! Dbejte 
na to, abyste bezpečně stáli, 
a pevně uchopte vysokotla-
kou pistoli s prodlužovací 
trubkou případně rukojetí.

 Po ukončení čisticího provo-
zu vysokotlaký čistič vypněte. 
Pracujete-li se zařízením T-
Racer, je navíc potřeba odpo-
jit zařízení od vysokotlaké 
pistole.

 Maximální teplota vody 60 °C 
(dbejte prosím pokynů plat-
ných pro vysokotlaký čistič).

Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí pří-
slušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při 
škodách způsobených dopravou informujte laskavě Va-
šeho obchodníka. 
 ilustrace 
1 Plášt'
2 Rukojet'
3 Otočná rukojeť Power (pro nastavení čisticího tla-

ku)
4 Nožní spínač čištění hran
5 Nožní spínač čištění ploch
6 Bajonetová přípojka s převlečnou maticí
7 Prodlužovací trubka (2 kusy) 
8 Rameno rotoru
9 Zelená vysokotlaká tryska
10 vysokotlaká tryska
11 Pojistná spona
12 Ochranná mříž

Obecná upozornění

Správné používání přístroje

Symboly

Ochrana životního prostředí

Záruka

Náhradní díly

Bezpečnostní pokyny

Popis přístroje
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Upozornění: Při sacím provozu vysokotlakého čističe 
bezpodmínečně doplňkově používejte vodní filtr 
Kärcher (objednací č. :4.730-059.0).

T-Racer připevněte k vysokotlaké pistoli pomocí prodlu-
žovacích trubek.
 ilustrace 
1 Prodlužovací trubku zatlačte na bajonetovou pří-

pojku T-Raceru.
2 Poté ji otočte o 90° stupňů až zaskočí.
3 Dotáhněte převlečnou matici.
Tento postup opakujte i u obou dalších spojení.
 Otočnou rukojeť nastavte podle očišťované plochy.

 Volné plochy před použitím zařízení T-Racer za-
meťte, abyste předešli poškození trysek.

 Před použitím na citlivých materiálech (např. dře-
věné povrchy) proveďte zkoušku na nenápadném 
místě, aby jste včas zjistili případně změny na po-
vrchu.

 T-Racer se nehodí na hrubé mytí či drhnutí!
 Pohybujte přístrojem T-Racer bez vynaložení síly 

po povrchu.
 Při čištění nezůstávejte v jednom bodě, musíte být 

neustále v pohybu.
� UPOZORNĚNÍ
Nepřejíždějte volně ležící hrany!
 ilustrace 

T-Racer připevněte přímo na vysokotlakou pistoli. 
1 Bajonetovou přípojku zařízení T-Racer zatlačte do 

přípojky vysokotlaké pistole a otočte jí o 90°, aby 
zapadla.

2 Dotáhněte převlečnou matici.
 Otočnou rukojeť nastavte podle očišťované plochy.
� UPOZORNĚNÍ
Při čištění stěn držte T-Racer vždy za rukojeť.
 ilustrace 

Otočnou rukojetí Power se mění vzdálenost mezi vyso-
kotlakými tryskami a čisticí plochou.
 ilustrace 
Stabilní pevné povrchy (např. dlažba, beton, kámen)
 Nastavte otočnou rukojeť Power na „HARD“.

K intenzivnímu čištění odolných znečištění.
Citlivé povrchy (např. dřevo)
 Nastavte otočnou rukojeť Power na „SOFT“.

K šetrnému čištění choulostivých ploch.

 ilustrace 
K běžnému čištění ploch stiskněte nožní spínač 
čištění ploch (a).
Z obou vysokotlakých trysek v rameni rotoru vychá-
zí paprsek vody.

 ilustrace 
K čištění hran a rohů stiskněte nožní spínač čištění 
hran (b).
Ze zelené vysokotlaké trysky vychází paprsek vo-
dy.

Upozornění
Za účelem dosažení optimálních výsledků čištění po-
souvejte T-Racer podél rohové oblasti.

Během pracovních přestávek můžete T-Racer odstavit 
na rovných plochách v parkovací poloze.
 ilustrace 
Sejměte vysokotlakou pistoli z prodlužovacích trubek.
Prodlužovací trubku zatlačte směrem dopředu.

Prodlužovací trubku můžete použít s každým příslušen-
stvím Kärcher. 

Přístroj po použití očistěte vlhkým hadříkem.
Zařízení ukládejte na místě, kde nemrzne.
Zařízení je možné skladovat zaháknutím na 
KÄRCHER-Organizer.

Vysokotlaký čistič nevytváří tlak nebo kolísá.
 Vymontujte vysokotlaké trysky, zkontrolujte, zda 

nejsou poškozeny, opláchněte zařízení T-Racer 
čistou vodou a nakonec namontujte vysokotlaké 
trysky zase zpátky.

 ilustrace 
1 Bezpečnostní svorku vyšroubujte pomocí šroubo-

váku.
2 Sejměte ochrannou mříž.
3 Sejměte svorku.
4 Vytáhněte vysokotlakou trysku.

Vysokotlakou trysku vyčistěte čistou vodou, v pří-
padě potřeby vyměňte.

5 Nasaďte vysokotlakou trysku.
6 Svorku namontujte.
7 Nasaďte ochrannou mříž na čepy.
8 Bezpečnostní svorku zatlačte tak, aby zaskočila.

Použití

Čištění podlahových ploch

Pokyny k čištění

Čištění stěn

Ovládací prvky
Otočná rukojeť Power

Nožní spínač čištění ploch

Nožní spínač čištění hran

Parkovací poloha

Tip

Péče

Pomoc při poruchách

Vyčistěte vysokotlakou trysku

36 CS
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