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Čeština

– 1

Před prvním použitím svého za-
řízení si přečtěte tento původní 

návod k používání, řiďte se jím a uložte jej 
pro pozdější použití nebo pro dalšího maji-
tele.
– Před prvním uvedením do provozu bez-

podmínečně čtěte bezpečnostní poky-
ny č. 5.956-249!

– V případě nedodržování provozních a 
bezpečnostních pokynů mohou vznik-
nout škody na přístroji a může dojít k 
ohrožení osob přístroj obsluhujících i 
ostatních.

– Při přepravních škodách ihned infor-
mujte obchodníka.

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

� Nebezpečí!
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.

� Upozornění
Zařízení není vhodné k odsávání prachů 
škodících zdraví.
– Vysavač je určen k vlhkému i mokrému 

čištění ploch podlah a zdí.
– Přístroj je vhodný k použití v průmyslo-

vých i jiných velkých zařízeních, např. v 
hotelech, školách, nemocnicích, v to-
várnách, obchodech, úřadech a půjčov-
nách.
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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 je třeba znovu využít. Baterie, 
olej a podobné látky se nesmějí 
dostat do okolního prostředí. 
Použitá zařízení proto ode-
vzdejte na příslušných sběrných 
místech

Symboly použité v návodu k 
obsluze

Používání v souladu s 
určením
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1 Elektrody
2 Sací hadice
3 Posuvné rameno
4 Uzamčení sací hlavy
5 Kolo
6 Nádoba na nečistoty
7 Vysávací hlavice
8 Řídicí válec
9 Sací hrdlo
10 Držák koleček

(pouze NT 65/2)
11 Hubice na čištění podlah
12 Sací hubice
13 Hlavní spínač
14 Držadlo
15 Kryt filtru
16 Tlačítko na čištění filtru
17 držák hadice
18 Násadka
19 Vypouštěcí hadice
20 Odkládací místo pro podlahovou trysku
21 Držák na sací trubku
22 Sít'ový kabel
23 Držák na štěrbinovou hubici
24 Držák kabelu
25 typový štítek
26 Čištění filtru
27 Plochý skládaný filtr
28 Sklopný podvozek

(pouze NT 75/2)
29 Rukojeť nádoby

(pouze NT 75/2)

– Obslužné prvky čisticího procesu jsou 
žluté.

– Obslužné prvky údržby a servisních 
oprav jsou světle šedé.

Pozor
Při vysávání se nesmí v žádném případě fil-
trační skládaný sáček vyjmout.

– Při vysávání jemného prachu lze dále 
použít papírový filtrační sáček, plstěný 
filtrační sáček nebo membránový filtr 
(zvláštní příslušenství).

ilustrace 
 Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
 Nasaďte papírový filtrační sáček, plstě-

ný filtrační sáček nebo membránový filtr 
(zvláštní příslušenství).

 Nasaďte vysávací hlavici a zajistěte ji.

ilustrace 
 Demontáž kartáčových pruhů.
 Vložte pryžové chlopně.
Upozornění: Strukturovaná strana gumo-
vých chlopní musí směřovat ven.

– Při nasávání mokrých nečistot je vždy 
třeba papírový filtrační sáček, plstěný 
filtrační sáček nebo membránový filtr 
(zvláštní příslušenství) vyjmout.

– K vysávání mokrých nečistot Vám do-
poručujeme použít zvláštní filtrační sá-
ček (viz filtrační systémy).

Pozor
Dodržujte místní předpisy o zacházení s 
odpadní vodou.
Přístroj s kovovým zásobníkem:
ilustrace 
Přístroj s plastovým zásobníkem:
ilustrace 
 Špinavou vodu vypusťte výpustní hadicí.

 Pouze NT 75/2 Ap Me Tc:
ilustrace 
 Aretujte brzdu.
 Pevně uchopte nádobu a rukojeť a nad-

zvednutím ji sklopte.
 Nádobu úplně vyprázdněte.
 Sklopte nádobu zpět do původní polohy.
 Povolte parkovací brzdu.

Prvky přístroje

Barevné označení

Uvedení do provozu

Vysávání za sucha

Vložit papírový/rounový filtrační sáček

Vysávání za mokra

Vložení pryžových chlopní

Vyjmout papírový/rounový filtrační sáček

Vypuštění špinavé vody

Úplné vyprázdnění nádoby
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– Při vysávání mokrých nečistot hubicí na 
čalounění (výbava na přání) nebo štěr-
binovou hubicí, resp. vysává-li se pře-
vážně voda z nádrže, doporučujeme 
Vám nedotýkat se tlačítka funkce „po-
loautomatické čištění filtru“.

– Dosáhne-li tekutina maximálního stavu, 
přístroj se automaticky vypne.

– V případě nevodivých tekutin (vrtací 
emulze, oleje, maziva) se přístroj při 
plné nádrži nevypne. Množství teku-
tiny je třeba průběžně kontrolovat a 
nádrž včas vyprázdnit.

– Po ukončení mokrého sání: Očistěte 
plochý skládaný filtr pomocí čištění fil-
tru. Vyčistěte elektrody kartáčkem. Ná-
doby vyčistěte vlhkým hadrem a 
osušte.

ilustrace 
Sací hadice je vybavena klipovým systé-
mem. Lze připojit všechny díly příslušen-
ství C-40/C-DN-40.

 Zasuňte sít'ovou zástrčku do zásuvky.
 Zapněte přístroj hlavním spínačem.

Upozornění: Pokud se bude očišťování fil-
tru zapojovat každých 5-10 minut, zvýší se 
tak životnost plochého skládaného filtru.
Upozornění: Zapínání funkce poloautoma-
tického čištění filtru je možné pouze při za-
pnutém zařízení.
 5x stiskněte tlačítko poloautomatického 

očišťování filtru. Nárazem vzduchu se 
pak plochý filtr čistí (pulzující zvuk).

 5x stiskněte tlačítko poloautomatického 
očišťování filtru.

 Vypněte přístroj hlavním spínačem.
 Vytáhněte zástrčku ze sítě.

 Nádobu vyprázdněte
 Přístroj odsajte a utřete uvnitř i vně vlh-

kým hadrem.

ilustrace 
 Sací hadici a síťový kabel ukládejte tak, 

jak ukazuje obrázek.
 Přístroj uložte v suché místnosti a za-

bezpečte jej proti používání nepovola-
nými osobami.

Pozor
Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! 
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.
 Vyjměte sací trubku s podlahovou hubi-

cí z držáku. Při přenášení zařízení je 
uchopte za držadlo a sací trubku.

 Zařízení při nakládání uchopte za pod-
vozek resp. držák vodicích kladek a za 
posuvné rameno.

 Je-li třeba zařízení přenášet na delší 
vzdálenosti, tahejte je za sebou za po-
suvné rameno.

 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.

� Nebezpečí!
Před každou prací na zařízení vždy zaříze-
ní vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

Obecné informace

Klipové spojení

Obsluha

Zapnutí přístroje

Poloautomatické čištění filtru

Vypnutí zařízení

Po každém použití

Uložení přístroje

Přeprava

Ukládání

Ošetřování a údržba
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 Otevřete víko filtru.
 Vyměňte filtrační skládaný sáček.
 Zavřete kryt filtru, musí být slyšet za-

skočení západky.

 Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
 Vyčistěte elektrody kartáčkem.
 Nasaďte vysávací hlavici a zajistěte ji.

� Nebezpečí!
Před každou prací na zařízení vždy zaříze-
ní vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

 Zkontrolovat zásuvku a zajištění napájení.
 Zkontrolovat napájecí kabel, zástrčku a 

elektrody zařízení.
 Přístroj zapněte.

 Nádobu vyprázdněte

 Vypněte přístroj a vyčkejte 5 vteřin. Po 
5 vteřinách přístroj opět zapněte.

 Kartáčem vyčistěte elektrody i elektro-
dový meziprostor.

 Odstraňte případná ucpání ze sací hu-
bice, sací trubky, sací hadice nebo fil-
tračního skládaného sáčku.

 Vyměňte papírový filtrační sáček.
 Plstěný filtrační sáček (zvláštní příslu-

šenství) změna.
 Pokud je zařízení zapnuté, 5x stiskněte 

tlačítko poloautomatického očišťování 
filtru.

 Kryt filtru uzavřete až do zaskočení zá-
padky.

 Membránový filtr (zvláštní příslušen-
ství) vyčistěte pod tekoucí vodou nebo 
jej vyměňte.

 Vyměňte filtrační skládaný sáček.
 Zkontrolujte těsnost výtokové hadice.

 Zkontrolujte správné usazení filtračního 
skládaného sáčku.

 Vyměňte filtrační skládaný sáček.

 Kartáčem vyčistěte elektrody i elektro-
dový meziprostor.

 Při vysávání nevodivých tekutin neustá-
le kontrolujte hladinu v nádrži.

 Sací hadice není připojena.

 Informujte zákaznický servis.

 Informujte zákaznický servis.

Výměna filtračního skládaného 
sáčku

Čištění elektrod

Pomoc při poruchách

Sací čerpadlo neběží

Sací turbína vypíná

Sací turbína se po vyprázdnění 
nádrže nerozběhne

Sací síla slábne

Při vysávání dochází k emisi prachu

Automatické vypínání (vysávání za 
mokra) nefunguje

Poloautomatické čištění filtru 
nefunguje

Poloautomatické čištění filtru se
nevypíná

Poloautomatické čištění filtru nelze 
zapnout
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V každé zemi platí záruční podmínky vyda-
né příslušnou distribuční společností. Pří-
padné poruchy zařízení odstraníme během 
záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich 
příčinou vadný materiál nebo výrobní záva-
dy. V případě uplatňování nároku na záru-
ku se s dokladem o zakoupení obraťte na 
prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb 
zákazníkům.

– Smí se používat pouze příslušenství a 
náhradní díly schválené výrobcem. Ori-
ginální příslušenství a originální ná-
hradní díly skýtají záruku bezpečného a 
bezporuchového provozu přístroje.

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

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

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

5.957-701

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, 2010/07/14

Záruka

Příslušenství a náhradní díly

Prohlášení o shodě pro ES

Výrobek: Vysavač za mokra a vysa-
vač za sucha

Typ: 1.667-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 60335–2–69
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

NT 65/2 Ap
*EU
*GB
*AU

NT 65/2 Ap
*CH

NT 75/2 Ap 
Me Tc
*EU
*GB
*AU

NT 75/2 Ap 
Me Tc
*CH

Napětí sítě V 220-240 220-240 220-240 220-240
Frekvence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Max. výkon W 2760 2300 2760 2300
Jmenovitý výkon W 2400 2200 2400 2200
Obsah nádoby l 65 65 75 75
Objem nádoby na kapalinu l 48 48 52 52
Množství vzduchu (max.) l/s 2x 74 2x 70 2x 74 2x 70
Podtlak (max.) kPa 

(mbar)
25,4 (254) 24,2 (242) 25,4 (254) 24,2 (242)

Ochrana -- IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Ochranná třída II II II II

Přípojka sací hadice 
(C-DN/C-ID)

mm 40 40 40 40

Délka x Šířka x Výška mm 567 x 482 x 
920

567 x 482 x 
920

700 x 505 x 
995

700 x 505 x 
995

Typická provozní hmotnost kg 20,0 20,0 26,0 26,0
Okolní teplota (max.) °C +40 +40 +40 +40
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-69
Hladina akustického tlaku 
LpA

dB(A) 74 75 74 75

Kolísavost KpA dB(A) 1 1 1 1
Hodnota vibrace ruka-paže m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Kolísavost K m/s2 0,2 0,2 0,2 0,2

Síťový kabel H07RN-F 2x1,5 mm2

Č. dílu Délka ka-
belu

EU 6.650-074.0 10 m
GB 6.650-152.0 10 m
CH 6.650-223.0 10 m
AU 6.650-199.0 10 m

104 CS



* Staubklasse M, Rückhaltevermögen > 99,9 %
* Dust class M, Retention > 99,9 %
* Classe de poussière M, Conservation > 99,9 %

Filtersysteme / Filter Systems / Système de filtres

Flachfalten-
filter *
Flat pleated 
filter *
Filtre plat à 
plis *

Papierfilter-
tüte, reißfest, 
3-lagig *
Paper filter 
bag, 
tenacious, 
three-fold *
Sachet 
filtre à 3 
épaisseurs, 
résistant à la 
rupture *

Membran-
filter
Diaphragm 
filter
Filtre à 
membrane

Spezialfilter-
tüte, nass
Special filter 
bag, wet
Sachet filtre 
spécial, 
mouillé

Flachfalten-
filter (PES) *
Flat pleated 
filter (PES) *
Filtre plat à 
plis (PES) *

Vliesfilter-
tüte 2-lagig *
Fleece filter 
bag double 
layered *
Sachet filtre 
en tissu non 
tissé à 2 
épaisseurs *

Bestell-Nr.
Order No.
Numéro de 
référence

6.904-283 6.904-285 6.904-282 6.904-252 6.904-284 6.904-424

Menge
Quantity
Quantité

1 5 1 5 1 5

Normalstäube
Normal dust
Poussières 
normales

X X X X

Feinstäube
Fine dust
Poussières 
fines

X X X X

Abrasive 
Stäube
Abrasive dust
Poussières 
abrasives

X X X X X

Flüssigkeiten, 
nasser 
Schmutz
Liquids, wet 
dirt
Liquides, 
saletès 
humides

X X
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Zubehör / Accessories / Accessoires

4.440-678 K CDN 40 4,0

6.906-321 K
6.906-279 K
6.906-635 K

6.906-714 K/Oil
6.906-546 K/EL

C 40
C 40
C 40
C 40
C 40

4,0
10,0
16,0
4,0
4,0

6.906-344 K C 40
Verlängerung,

extension,
rallonge

2,5

5.407-109 K/EL
5.407-111 K/EL

C 40 - DN 35
C 40 - DN 40

5.407-113 K/EL C 40 - C 35

2.639-873 C 40

5.031-904 K
5.032-427 K/EL

CDN 40
CDN 40

4.440-463 K
4.440-612 K/Oil
4.440-328 K/I

DN 40
DN 40
DN 61

10,0
10,0
3,0

6.900-276 M
6.906-850 ES

DN 40
DN 61

6.902-081 ES
6.906-531 ES
6.900-275 M

DN 40
DN 40
DN 40

0,5
1,0
0,5

6.906-554 K
6.903-018 M
6.906-383 M

DN 40
DN 40
DN 40

360
370
450

[mm]

174



EL = elektrisch leitend, electrical conductive, conducteur électrique
K = Kunststoff, Plastic, Plastique
C = Clip-Verbindung, Clip connection, Connexion de clip
DN = Konus-Verbindung, Cone connection, Connexion de cône
M = Metall, Metal, Métal
G = Gummi, Rubber, Caoutchouc
Oil = ölbeständig, oil resistant, résistant à l’huile
I = Industrie, Industrial, Industrie
ES = Edelstahl rostfrei, Stainless steel, Acier inoxydable

Zubehör / Accessories / Accessoires

6.903-033 K
6.905-817 M
6.900-222 K
6.900-926 M

DN 40
DN 40
DN 61
DN 61

0,30
0,40
0,37
0,37

6.900-952 K DN 40 90

4.763-057 G DN 40 0,4

6.902-105 G/Oil
6.902-106 G/Oil

DN 40
DN 61

0,20
0,70

2.637-217 K DN 40

Umbausatz für 
nicht leitende Flüs-
sigkeiten,
Dielectric media 
conversion kit,
Kit de modification 
pour les fluides non 
conducteurs

2.642-602

6.905-877 G
6.903-062 G
6.903-081 Oil
6.903-063 G
6.906-146 Oil

360
370
370
450
450

6.905-878 K
6.904-064 K
6.904-065 K

360
370
450

[mm]
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NT 75/2 Ap Me Tc
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Kärcher Center CHEMIE STAR
K Dolíkám 717
503 11Hradec Králové

telefon servis:  777 580 786

http://karcher-chemiestar.cz

telefon prodej:  777 580 404


