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Před prvním použitím svého 
zařízení si přečtěte tento původ-

ní návod k používání, řiďte se jím a uložte 
jej pro pozdější použití nebo pro dalšího 
majitele.

– Před prvním použitím přístroje si laska-
vě pečlivě přečtěte tento návod na jeho 
použití a přiloženou brožuru Bezpeč-
nostní upozornění pro kartáčové čisticí 
a postřikovací přístroje, 5.956-251 a 
řiďte se pokyny zde uvedenými.

– Přečtěte si a dodržujte samostatný 
návod k použití přiložené nabíječky.

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

– Akumulátor se smí nabíjet pouze při-
loženou originální nabíječkou nebo 
nabíječkou schválenou společností 
KÄRCHER.

� Pozor!
Nebezpečí úrazu! Než začnete provádět 
jakékoli údržbářské práce nebo opravy na 
přístroji, vyjměte akumulátor.

� Pozor!
Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které 
vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k 
smrti.
� Upozornění
Pro potencionálně nebezpečnou situaci, 
která by mohla vést k těžkým fyzickým zra-
něním nebo k smrti.
Pozor
Pro potencionálně nebezpečnou situaci, 
která může vést k lehkým fyzickým zraně-
ním nebo k věcným škodám.

Podlahový mycí stroj s odsáváním se 
používá na mokré čištění rovných podlah.
Pracovní šířka 300 mm a objem nádrží na 
čistou a na znečištěnou vodu v obou přípa-
dech po 4 l umožňují efektivní čištění 
malých ploch.
Zdroj elektřiny je zajištěn pomocí dvou aku-
mulátorů. Pokud se první akumulátor vybi-
je, dojde k přepnutí na druhý akumulátor. 
Upozornění
Pro různé aktuálně požadované čisticí 
funkce je možno přístroj vybavit různým pří-
slušenstvím. Informujte se v našem katalo-
gu nebo nás navštivte na webových 
stránkách www. kaercher.com.

Přístroj používejte pouze v souladu s údaji 
v tomto návodu k obsluze.
– Zařízení smí být používáno pouze k čiš-

tění tvrdých ploch, které nejsou citlivé 
na vlhkost a při leštění.
Rozmezí teplot při práci s přístrojem 
leží mezi +5°C a +40°C.

– Přístroj není vhodný k čištění zmrzlých 
podlah (např. v chladírnách).

– Pro přístroj se smí používat pouze origi-
nální příslušenství a originální náhradní 
díly.
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Symboly použité v návodu k 
obsluze

Funkce

Používání v souladu s 
určením
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– Zařízení bylo vyvinuto na čištění podlah 
ve vnitřním prostoru resp. zastřešených 
ploch.

– Zařízení není určeno k čištění veřej-
ných komunikací.

– Přístroj není vhodný pro prostředí s 
nebezpečím exploze.

Informace o obsažených látkách 
(REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách 
naleznete na adrese: 
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Obrázek 1, viz přebal
1 Rukojeť
2 Spínač vodního čerpadla
3 Tlačítko kartáčový / sací provoz
4 Držadlo
5 Nosný držák nádrže na znečištěnou 

vodu
6 Nádrž na špinavou vodu
7 Nádrž na čistou vodu
8 Uzávěr nádrže na čistou vodu
9 Sítko
10 Přihrádka akumulátoru
11 Čisticí hlavice
12 Pedál pro zvedání sací lišty
13 Sací hubice
14 Připojení sací trubky

15 Odjištění parkovací polohy
16 Zobrazení stavu akumulátoru

Vypnuto: Rezervní akumulátor je použí-
ván, pokud je druhý akumulátor vypnut.
Zelená: Akumulátor je nabitý.
Oranžová: Akumulátor je zčásti vybitý.
Červená: Akumulátor je vybitý nebo 
není vložen.

17 Akumulátor
18 Odemknutí akumulátoru
19 Válec kartáče
20 Sací lišta
21 Uvolňovací tlačítko vyměnitelného kar-

táče
22 Uzávěr
23 Víko nádrže na špinavou vodu
24 Ukazatel výšky hladiny

Obrázek 2, viz přebal
 Trubku zasuňte za konec držáku do 

otvoru zařízení.
 Stiskněte západku a zasuňte držák tak, 

aby zapadl do zařízení.
 Narovnejte kabel v přístroji a uzavřete 

víkem, jak je znázorněno na přiloženém 
listu.

 Nabijte akumulátory.

Pozor
Nebezpečí poškození. Používejte pouze 
doporučené čisticí prostředky. U ostatních 
čisticích prostředků nese zvýšené riziko v 
oblasti provozní bezpečnosti, úrazovosti a 
zkrácené životnosti provozovatel. Použí-
vejte pouze čisticí prostředky, které neob-
sahují rozpouštědla a kyseliny solnou a 
fluorovodíkovou.
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené 
na čisticích prostředcích.
Upozornění
Nepoužívejte silně pěnící čisticí prostředky. 
Řiďte se pokyny pro dávkování.
Doporučené čisticí prostředky:

Ochrana životního prostředí

Obalové materiály jsou recyklo-
vatelné. Obal nezahazujte do 
domovního odpadu, ale ode-
vzdejte jej k opětovnému zužit-
kování.
Přístroj je vyroben z hodnotných 
recyklovatelných materiálů, kte-
ré se dají dobře znovu využít. 
Baterie a akumulátory obsahují 
látky, které se nesmí dostat do 
životního prostředí. Likvidujte 
proto staré přístroje, baterie a 
akumulátory ve sběrnách k 
tomuto účelu určených.

Ovládací prvky

První uvedení do provozu

Provoz

Naplnění nádrže na čerstvou vodu
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 Vyjměte nádrž na čerstvou vodu ze 
zařízení.

 Otevřete víko nádrže na čistou vodu.
 Doplňte směs vody a čisticího prostřed-

ku. Nejvyšší teplota kapaliny 50°C.
 Víko nádrže na čistou vodu zavřete.
 Nasaďte do zařízení nádrž na čerstvou 

vodu.

Obrázek 3, viz přebal
 Vložte akumulátor do příslušné přihrád-

ky a zasuňte jej až nadoraz. 

Pozor
Nebezpečí poškození podlahové krytiny. 
Metoda čištění pro silné znečištění smí být 
aplikována jen na podlahy, které jsou pro ni 
vhodné.
Nebezpečí poškození čerpadla na čistou 
vodu při běhu na prázdno. Sledujte ukaza-
tel naplnění a vypněte spínač vodního čer-
padla, pokud je nádrž na čistou vodu 
prázdná.

 Pedál zvedání sací lišty umístěte do 
polohy "odsávat" (obrázek 4 - poloha 
„1/ON“, viz krycí stránku).

 Stiskněte odjištění parkovací polohy a 
držák otočte dozadu.

 Stiskněte tlačítko kartáčový / sací provoz.
 Zapněte vypínač vodního čerpadla.
 Zařízení posunujte po ploše určené k 

vyčištění.

Pozor
Nebezpečí poškození podlahové krytiny. 
Metoda čištění pro silné znečištění smí být 
aplikována jen na podlahy, které jsou pro ni 
vhodné.
 Pedál zvedání sací lišty umístěte do 

polohy "neodsávat" (obrázek 4 - poloha 
„0/ON“, viz krycí stránku) a proveďte 
čištění jako u běžného znečištění. Čisti-
cí kapalina zůstane na ploše určené k 
čištění a má čas působit.

 Pedál pro zvedání sací lišty přesuňte do 
polohy "odsávat" a plochu určenou k 
čištění přejeďte ještě jednou.

 Vypněte vypínač vodního čerpadla.
 Zařízení ještě potom posuňte po krátké 

dráze, aby se vysála zbytková voda.
 Stiskněte tlačítko kartáčový / sací pro-

voz.
 Držák překlopte dopředu a zaaretujte 

jej v parkovací poloze.

Použití Čisticí 
prostřed-
ky

Dávková-
ní

Alkalický udržovací 
čistič

RM 743 0,5 - 2,0%

Kyselý udržovací 
čistič pro sanitární 
oblasti, plovárny 
atd. odstraňuje 
usazeniny vápen-
ce.

RM 738 0,5 - 3,0%

Prostředek na vytí-
rání EXTRA

RM 780 0,5 - 2,0%

Základní přípravek 
na čištění podlah, 
kyselý

RM 751 1,0 - 25%

Vložení akumulátoru

Čištění přístroje

Normální znečištění

Silné znečištění

Ukončení čištění
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Informace
Při plném zásobníku na znečištěnou vodu 
uzavře plovák sací kanál. Vysávání je pře-
rušeno. Vyprázdněte zásobníku na znečiš-
těnou vodu.
� Upozornění
Dodržujte místní předpisy o zacházení s 
odpadní vodou.
 Vypněte přístroj. 
 Zařízení postavte napřímo a zaaretujte 

v parkovací poloze.
 Vyjměte nádrž na čerstvou vodu ze 

zařízení.
 Nosný držák nádrže na znečištěnou 

vodu překlopte dolů a vyjměte nádrž na 
znečištěnou vodu.

 Nazvedněte zamykací ústrojí a sejměte 
víko nádrže na znečištěnou vodu.

 Vylejte znečištěnou vodu.
 Potom nádrž na špinavou vodu 

vypláchněte čistou vodou.
 Nasaďte víko na nádrž na znečištěnou 

vodu a zaaretujte je.
 Nádrž na znečištěnou vodu vsaďte do 

zařízení.

 Vyjměte nádrž na čerstvou vodu ze 
zařízení.

 Otevřete víko nádrže na čistou vodu.
 Vylejte čisticí kapalinu.
 Víko nádrže na čistou vodu zavřete.
 Nasaďte do zařízení nádrž na čerstvou 

vodu.

Obrázek 5, viz přebal
 Stiskněte odemknutí a vytáhněte vybitý 

akumulátor z přihrádky.
Obrázek 3, viz přebal
 Vložte nabitý akumulátor do příslušné 

přihrádky a zasuňte jej až nadoraz.

Pozor
Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! 
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.
 Držák překlopte dopředu a zaaretujte 

jej v parkovací poloze.
 Držák překlopte dozadu a zařízení 

posuňte
nebo
 Zařízení zvedněte za držadlo a přenes-

te je.
 Při přepravě v dopravních prostředcích 

zajistěte zařízení proti skluzu a překlo-
pení podle platných předpisů.

Pozor
Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! 
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho 
uskladnění.
Toto zařízení smí být uskladněno pouze v 
uzavřených prostorách.

� Upozornění
Hrozí nebezpečí úrazu v případě nezáměr-
ného spuštění zařízení.
Před každou prací na zařízení vždy zaříze-
ní vytáhněte akumulátory.
Pozor
Nebezpečí poškození zařízení vytékající 
vodou. Před údržbovými pracemi vyprázd-
něte nádrž na čerstvou vodu i nádrž na 
znečištěnou vodu.

Vyprázdnění nádrže na znečištěnou 
vodu

Vyprázdnění nádrže na čerstvou 
vodu

Výměna akumulátoru

Přeprava

Ukládání

Ošetřování a údržba
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Pozor
Nebezpečí poškození. Zařízení neostřikuj-
te vodou a nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky.
 Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
 Očistěte těsnění mezi nádrží na znečiš-

těnou vodu a zařízením.
 Vyprázdněte zásobník na čerstvou 

vodu.
 Oplach zařízení: Naplňte nádrž na čer-

stvou vodu čistou vodou (bez čisticího 
prostředku) a provozujte zařízení po 
dobu jedné minuty se zapnutým zavod-
ňováním kartáče.

 Vyprázdněte zásobník na čerstvou 
vodu.

 Přístroj zvenku otřete vlhkým hadříkem 
namočeným v mírném čisticím roztoku.

 Vyčistěte sací lištu, zkontrolujte její 
opotřebení a v případě potřeby ji 
vyměňte (viz "údržbové práce").

 Zkontrolujte opotřebení kartáčů a v pří-
padě potřeby je vyměňte ((viz "údržbo-
vé práce").

 Nechte provést předepsanou bezpeč-
nostní prohlídku kvalifikovaným elektri-
kářem.

Informace
Sací lišty jsou k zařízení připevněny západ-
kovou přípojkou a lze je snadno odejmout.
 Pedál zvedání sací lišty umístěte do 

polohy "odsávat" (obrázek 4 - poloha 
„1/ON“, viz krycí stránku).

 Vyjměte nádrž na čerstvou vodu.
 Vyjměte nádrž na znečištěnou vodu.
 Zařízení položte na zadní stranu.
 Sací lištu odeberte směrem dolů.
 Vsaďte novou sací lištu a zaaretujte ji.

Plán údržby

Po skončení práce

Roční

Údržba

Výměna sací lišty
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 Vyjměte nádrž na čerstvou vodu.
 Vyjměte nádrž na znečištěnou vodu.
 Zařízení položte na zadní stranu.
 Stiskněte uvolňovací tlačítko kartáčo-

vého válce, kartáčový válec vykloňte 
dolů a sejměte jej z unašeče.

 Nový kartáčový válec nasaďte na una-
šeč a na protilehlé straně zaaretujte.

Při nebezpečí mrazu:
 Vyprázdněte nádrž na čistou i na špina-

vou vodu.
 Přístroj umístěte v prostoru, který je 

chráněn proti mrazu.

� Upozornění
Hrozí nebezpečí úrazu v případě nezáměr-
ného spuštění zařízení.
Před každou prací na zařízení vždy zaříze-
ní vytáhněte akumulátory.
Pozor
Nebezpečí poškození zařízení vytékající 
vodou. Před údržbovými pracemi vyprázd-
něte nádrž na čerstvou vodu i nádrž na 
znečištěnou vodu.
Při poruchách, které nelze odstranit podle 
této tabulky, se obraťte na oddělení služeb 
zákazníkům. 

Výměna válce kartáče

Ochrana proti zamrznutí

Poruchy
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Porucha Odstranění
Přístroj nelze nastar-
tovat

Zkontrolujte, zda se v přihrádce na akumulátory nachází alespoň 
jeden nabitý akumulátor a zda je zasunut až nadoraz.
Zobrazení stavu akumulátoru bliká oranžově: Zkontrolujte, zda ne-
jsou kartáče blokovány cizími tělesy, v případě potřeby cizí tělesa 
odstraňte.
Zobrazení stavu akumulátoru bliká střídavě oranžově a červeně: 
Vyhledejte zákaznickou službu.

Nedostatečné 
množství vody

Zkontrolujte množství čisté vody, v případě potřeby nádrž doplňte.
Otevřete uzávěr zásobníku na čerstvou vodu. Pokud při otevírání 
zjistíte, že je v zásobníku podtlak, vyčistěte větrací ventil v uzávěru 
zásobníku na čerstvou vodu.
Vyčistěte rozdělovač vody (viz „Čištění rozdělovače vody“).
Vyjměte nádrž na čistou vodu a zkontrolujte znečištění síta. V pří-
padě potřeby vyjměte síto a vyčistěte jej.
Sejměte ventil s filtrem ze zásobníku na čerstvou vodu (obr. 6, viz 
titulní stránku) a opláchněte jej ve vlažné vodě.
Vyčistěte síto v čisticí hlavici.

Při doplňování kape z 
nádrže na čerstvou 
vodu

Sejměte ventil s filtrem ze zásobníku na čerstvou vodu (obr. 6, viz 
titulní stránku) a opláchněte jej ve vlažné vodě.

Nedostatečný sací 
výkon

Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu.
Nádrž na znečištěnou vodu zaaretujte v zařízení.
Očistěte těsnění mezi nádrží na špinavou vodu a víkem, zkontro-
lujte těsnost, v případě potřeby je vyměňte.
Zkontrolujte těsnění mezi víkem, nádrží na znečištěnou vodu a 
zařízením. V poškození těsnění vyhledejte zákaznickou službu.
Zkontrolujte, zda sací lišty řádně zapadly do čisticí hlavy.
Sací lišta je ucpaná, vyčistěte ji.
Pokud jsou sací lišty opotřebované, zaměňte přední sací lištu za 
zadní.  Pokud jsou obě lišty opotřebované, použijte nové sací lišty.
Zkontrolujte, zda jsou oba díly sací trubky řádně propojeny se spoj-
kou sací trubky.
Zkontrolujte, zda není ucpaná sací trubka a sací kanál v čisticí hla-
vě, popř. odstraňte ucpání (viz "Čištění sací trubky").
Zkontrolujte, jestli je kabel za nádržemi veden plošně a jestli bylo 
použito přiložené víko.

Nedostatečný účinek 
čištění

Zkontrolujte opotřebení kartáčů a v případě potřeby je vyměňte.

Kartáč se netočí Zkontrolujte, zda nejsou kartáče blokovány cizími tělesy, v případě 
potřeby cizí tělesa odstraňte.

Skřípavý zvuk, kartáč 
se netočí

Sepnula kluzná spojka. Přístroj vypněte, zkontrolujte/vyčistěte kar-
táčový válec.
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 Vyjměte kartáčový válec.
 Vytáhněte lištu rozdělovače vody v kar-

táčovém tunelu (obr. 7, viz titulní strán-
ku).

 Zavodňovací kanál a otvory v liště roz-
dělovače vody očistěte pod tekoucí 
vodou.

 Vyjměte nádrž na čerstvou vodu ze 
zařízení.

 Nosný držák nádrže na znečištěnou 
vodu překlopte dolů a vyjměte nádrž na 
znečištěnou vodu.

 Spojku sací trubky vytáhněte ze zaříze-
ní pohybem dozadu a oba konce sací 
trubky vykloňte ven (obr. 8, viz krycí 
stránku).
Sací trubka je přerušena a oba její kon-
ce jsou přístupné pro čištění.

 Sací lištu sejměte pohybem dolů, sací 
kanál v čisticí hlavě je pak přístupný pro 
čištění (obr. 9, viz krycí stránku).

 Sací hadici a sací kanál propláchněte 
vodou nebo ucpávku vytáhněte nebo 
vytlačte tupým předmětem.

Čištění rozdělovače vody Čištění sací trubky

Příslušenství
Příslušenství Popis Objednací číslo
Válcový kartáč, červený Univerzální kartáč pro všechny podlahy 4.762-428.0
Válcový kartáč, oranžový Speciální kartáč, zvlášť určený pro podla-

hy se strukturou, jako bezpečnostní pro-
tiskluzová dlažba nebo spárování

4.762-484.0

Válcový kartáč, bílý Jemný kartáč na citlivé podlahy a na leš-
tění

4.762-452.0

Válcový kartáč, modrý Měkký válcový kartáč na hloubkové čiště-
ní koberců

4.762-499.0

Válec s mikrovlákny Čisticí kartáč z mikrovláken se obzvlášť 
vysokým čisticím výkonem. Zejména pro 
dlaždice z jemné kameniny. 

4.762-453.0

Náhradní sací manžeta Z přírodního kaučuku. Jsou potřeba 2 díly. 4.777-320.0.0
Náhradní sací manžeta, 
odolná proti oleji

Na čištění nečistot obsahujících olej nebo tuk 
například v kuchyni nebo dílně. Jsou potřeba 
2 díly.

4.777-324.0

Sada na čištění koberců Hloubkové čištění textilních ploch. Včetně kar-
táčových válců, 2 sacích válců, 1 litru koncen-
trátu čisticího prostředku, 500 ml 
odstraňovače skvrn

2.783-005.0

Náhradní baterie Vysoce výkonná baterie Li-Ion 25,2V 4,5 Ah 6.654-284.0
Rychlonabíječka Rychlé nabíjení baterie během cca. jedné 

hodiny
6.654-190.0

4-násobná nabíječka Nabíjí postupně 4 baterie za sebou vždy 
za cca. jednu hodinu 

6.654-204.0
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– Smí se používat pouze příslušenství a 
náhradní díly schválené výrobcem. Ori-
ginální příslušenství a originální 
náhradní díly skýtají záruku bezpečné-
ho a bezporuchového provozu přístroje.

– Výběr nejčastěji vyžadovaných náhrad-
ních díků najdete na konci návodu k 
obsluze.

– Další informace o náhradních dílech 
najdete na www.kaercher.com v části 
Service.

V každé zemi platí záruční podmínky vyda-
né příslušnou naší distribuční společností. 
Případné poruchy na příslušenství odstra-
níme během záruční lhůty bezplatně, 
pokud byl jejich příčinou vadný materiál 
nebo výrobní vada. V případě uplatňování 
nároku na záruku se s dokladem o zakou-
pení obraťte na prodejce nebo na nejbližší 
autorizované středisko služeb zákazníkům.

Tímto prohlašujeme, že níže označené 
stroje odpovídají jejich základní koncepcí a 
konstrukčním provedením, stejně jako 
námi do provozu uvedenými konkrétními 
provedeními, příslušným zásadním 
požadavkům o bezpečnosti a ochraně 
zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji 
provedených změnách, které nebyly námi 
odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení 
svou platnost.

Podepsaní jednají v pověření a s plnou 
mocí jednatelství

Osoba zplnomocněná sestavením doku-
mentace:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/09/01

Náhradní díly

Záruka

ES prohlášení o shodě

Výrobek: Podlahový čistič
Typ: 1.783-xxx

Příslušné směrnice ES:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
Použité harmonizační normy
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–29
EN 60335–2–72
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Použité národní normy
-

CEO Head of Approbation
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Technické údaje

výkon
Jmenovité napětí V 25,2
Průměrný příkon W 550
Třída krytí III
Ochrana IPX4
Vysávání
Sací výkon, množství 
vzduchu

l/s 23

Sací výkon, podtlak kPa 12
Čisticí kartáč
Pracovní šířka mm 300
Průměr kartáčů mm 60
Počet otáček kartáčů 1/min. 1270
Rozměry a hmotnost
Teoretický plošný 
výkon

m2/
hod.

200

Objem nádrže na čis-
tou/špinavou vodu

l 4

Délka x Šířka x Výška mm 390 x 335
x 1180

Přepravní hmotnost kg 14,5
Celková hmotnost kg 18,5
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-72
Hodnota vibrace ruka-
paže

m/s2 <2,5

Kolísavost K m/s2 0,2
Hladina akustického 
tlaku LpA

dB(A) 69

Kolísavost KpA dB(A) 1
Hladina akustického 
výkonu LWA

dB(A) 84

Kolísavost KWA dB(A) 1
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