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Čeština 19

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.

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. 
Během vybalování zkontrolujte, zda je dodávka kom-
pletní.
Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem 
poškozeny, obraťte se na vaší prodejnu.

Tento zametací stroj je určen k zametání znečištěných 
ploch venku.
Tento přístroj používejte výhradně v domácnosti.

Viz strana 2.

� Varování
Nebezpečí skřípnutí nebo říznutí u řemenů, bočních 
kartáčů, jímky a držáku na posouvání.
Viz strana 3.

Viz strana 3.

Zařízení je bezúdržbové.

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

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.
Adresy najdete zde:
www.kaercher.com/dealersearch

 Pobyt v ohroženém prostoru je zakázán. Nikdy ne-
pracujte v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí 
exploze!

 Přístroj s pracovními zařízením musíte před použi-
tím zkontrolovat ohledně řádného stavu a bezpeč-
nosti provozu. Pokud jejich stav není bez závad, 
nelze je používat.

 Přístroj není vhodný pro uklizení látek ohrožujících 
zdraví.

 Přístroj není vhodný pro mokré smetání.
 Nikdy nesmetejte hořící či doutnající předměty/ne-

čistoty, jako např. hořící či doutnající cigarety, zá-
palky apod.).

 Při odstraňování skla, kovu nebo jiných materiálů z 
nádoby na nečistoty noste pevné rukavice.

 Nikdy přístrojem nemeťte jakékoliv hořlaviny či zá-
palné látky jako jsou explozivní kapaliny, hořlavé 
plyny, neředěné kyseliny, rozpouštědla, K tomu pa-
tří benzín, ředidla barev nebo topné oleje, které při 
smíšení s nasávaným vzduchem mohou tvořit vý-
bušné plyny nebo směsi, dále aceton, nezředěné 
kyseliny nebo rozpouštědla, které napadají materi-
ály použité na přístroji.

 Obsluha smí přístroj používat pouze k účelům, ke 
kterým byl přístroj vyroben. Při práci s přístrojem je 
uživatel povinen dbát místních specifik a brát při 
práci zřetel na třetí osoby, zvláště děti..

 Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly 
osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smys-
lovými nebo duševními schopnostmi 
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo zna-
lostmi, pokud ne ně nebude dohlížet osoba odpo-
vědná za jejich bezpečnost 
a nepoučí je o tom, jak se má zařízení používat.  Na 
děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se 
zařízením nebudou hrát.

Obsah dodávky

Správné používání

Ochrana životního prostředí
Obalové materiály jsou recyklovatelné. Při likvida-
ci obalu berte ohled na životní prostředí.
Vysloužilá zařízení obsahují cenné recyklovatelné 
materiály, které by měly být odevzdávány k opět-
nému zhodnocení. Při likvidaci starých přístrojů 
berte ohled na životní prostředí.

Montáž

Provoz

Uložení přístroje

Údržba

Náhradní díly

Záruka

Bezpečnostní pokyny
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