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Vážený zákazníku,
Před prvním použitím přístroje si přečtěte 
tento originální provozní návod a přilože-
né bezpečnostní instrukce. Jednejte podle 

nich. Uschovejte si obě příručky pro pozdější použití 
nebo pro dalšího majitele.

Tento univerzální vysavač je určen k používání v do-
mácnostech, nikoliv ke komerčním účelům.
Výrobce neručí za případné škody způsobené nespráv-
ným používáním nebo nesprávnou obsluhou.
Univerzální vysavač používejte pouze s:
 originálním filtračním sáčkem.
 originálními náhradními díly, příslušenstvím nebo 

speciálním příslušenstvím.
Univerzální vysavač není vhodný:
 k čištění osob a zvířat.
 vysávání:

malých živočichů (např. much, pavouků).
zdraví škodlivých, ostrých, horkých nebo žhavých 
látek.
vlhkých nebo kapalných látek.
snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.

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.

Elektrické a elektronické přístroje jsou často tvořeny 
složkami, které při nesprávném používání nebo ne-
správné likvidaci mohou představovat potenciální riziko 
pro lidské zdraví a životní prostředí. Tyto složky jsou 
však nezbytné pro správnou funkci zařízení. Přístroj 
označený tímto symbolem nesmíte likvidovat v domov-
ním odpadu.
Informace o obsažených látkách (REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na 
adrese: 
www.kaercher.com/REACH

Filtr i filtrační sáček jsou vyrobeny z ekologického mate-
riálu.
Pokud neobsahují substance, které nesmí přijít do do-
movního odpadu, můžete je vyhodit do běžného do-
movního odpadu.

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší pří-
slušnou distribuční společností. Eventuální poruchy 
vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby 
bezplatně v případě, je-li příčinou poruchy chyba mate-
riálu nebo výrobce. V případě záruky se prosím obraťte 
i s příslušenstvím a prodejním účtem na Vašeho ob-
chodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní služ-
bu.
(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Při eventuelních dotazech či poruchách se s důvěrou 
obraťte na jakoukoli pobočku firmy Kärcher. Adresy po-
boček najdete na zadní straně.

Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete 
na konci návodu k obsluze.
Náhradní díly a příslušenství dostanete u Vašeho pro-
dejce nebo na pobočce KÄRCHER.
(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Rozložte prosím stránky s obrázky!

1 Síťový kabel se zástrčkou
2 Tlačítko navíjení kabelu
3 Tlačítko vypínače
4 Regulátor sací síly
5 Sací hadice
6 Rukojet'
7 Teleskopická sací trubka
8 Nastavení teleskopické sací trubky
9 Hubice na čištění podlah
10 Kryt schránky na příslušenství
11 Schránka na příslušenství QuickClick:

obsahuje hubice na čalounění, výsuvnou štěrbino-
vou hubici a kartáč na nábytek.

12 Ukazatel naplnění filtru
13 Páka uzávěru, kryt filtračního sáčku / ochranného 

filtru motoru
14 Ochranný filtr motoru
15 Držák filtračního sáčku
16 Kryt filtru HEPA
17 Filtr HEPA *
18 Držadlo
* EN1822:1998

Obsah
Obecná upozornění CS 5
Obsluha CS 5
Ošetřování a údržba CS 7
Technické údaje CS 7

Obecná upozornění
Správné používání přístroje

Ochrana životního prostředí

Likvidace filtru a filtračního sáčku

Záruka

Oddělení služeb zákazníkům

Objednávka náhradních dílů a zvláštního 
příslušenství

Obsluha
Popis zařízení
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ilustrace 
 Hrdlo sací hadice zaklapněte do sacího

otvoru.
 Při odpojování stiskněte obě západky k sobě a ha-

dici vytáhněte.
ilustrace 
 Spojte a zaklapněte rukojeť a teleskopickou sací 

trubku.
 Spojte a zaklapněte podlahovou hubici a telesko-

pickou sací trubku.
ilustrace 
 Stiskněte regulátor a nastavte požadovanou délku 

teleskopické sací trubky.
ilustrace 
 Při stavění nebo krátkém přerušení práce zavěste 

podlahovou hubici do parkovacího držáku na zadní 
straně přístroje a zatlačte, aby zaklapla.

ilustrace 
 Při vyndávání zatlačte rukojeť dozadu směrem k 

přístroji. Tím se podlahová hubice uvolní z parko-
vacího držáku a lze ji vyndat.

ilustrace 
 Síťový kabel uchopte za zástrčku a vytáhněte. Za-

pojte síťovou zástrčku do zásuvky.
 Přístroj zapněte nebo vypněte.
ilustrace 
 Sací síla se nastavuje regulátorem:

- značka MAX, velká sací síla
- značka MIN, malá sací síla
Upozornění: Značka ukazuje aktuální sací výkon.

Sací sílu přizpůsobte situaci při vysávání:
 Nízký sací výkon – pro záclony, textilie, polstrova-

ný nábytek, polštáře
 Střední sací výkon – pro mírně znečištěné kober-

ce / kobercové podlahy, vysoce kvalitní koberce, 
malé koberečky a běhouny

 Nejvyšší sací výkon – pro tvrdé podlahy, silně 
značištěné koberce a kobercové podlahy

Pozor! Pokud při zapnutí přístroje vypne síťová pojist-
ka, mohou být důvodem jiné elektrické přístroje připoje-
né a zapnuté ve stejném okruhu. V tom případě nastav-
te před zapnutím přístroje nejnižší výkon. Pak můžete 
výkon zvýšit. Jištění sítě viz část „Technické údaje“.
Důležité upozornění! Při hrozícím přehřátí se přístroj 
automaticky vypne. Vypněte ho a vytáhněte síťovou zá-
strčku. Zjistěte, zda není ucpaná hubice nebo sací trub-
ka nebo zda není nutné vyměnit filtr. Po odstranění po-
ruchy nechte přístroj minimálně 1 hodinu vychladnout. 
Pak je opět připraven k použití.

 Hubice na polstrování: pro vysávání polstrované-
ho nábytku, matrací, záclon aj.

 Štětec na nábytek: Štětec na nábytek, otočný: k 
šetrnému čištění nábytku a citlivých předmětů, 
oprašování knih, větracích otvorů v autě apod.

 Štěrbinová tryska, vytažitelná: pro hrany, štěrbi-
ny a topná tělesa

 Zavěste podlahovou hubici do parkovacího držáku 
na zadní straně přístroje a zatlačte, aby zaklapla 
(viz. obrázek 4).

ilustrace 
 Stiskněte odjišťovací tlačítko na rukojeti a rukojeť 

sundejte z teleskopické sací trubky.
ilustrace 
 Otevřete kryt schránky na příslušenství.
ilustrace 
 Držadlo v požadovaném příslušenství zasuňte až 

nadoraz. Tím zaklapne. Poté zasuňte dolů a vytáh-
něte.

ilustrace 
 Při ukládání zasuňte příslušenství s rukojetí do 

schránky a zaklapněte směrem nahoru. Rukojeť 
sundejte. 

 Upozornění: Příslušenství lze sundávat a nasazo-
vat na rukojeť také rukou. Příslušenství lze uvolnit 
stisknutím uvolňovacího tlačítka na rukojeti.

 Upozornění: Všechny uvedené kroky lze provádět 
také s nasazenou teleskopickou sací trubkou. K 
tomu zavěste podlahovou hubici do parkovacího 
držáku na zadní straně přístroje a zatlačte, aby za-
klapla. Teleskopickou sací trubku vytáhněte svisle 
nahoru.

ilustrace 
 Koberce a celopodlahové koberce:

Nastavte přepínače takto:

ilustrace 
 Tvrdé podlahy: 

Nastavte přepínače takto:

 Přístroj vypněte a síťovou zástrčku vytáhněte ze 
zásuvky.

ilustrace 
 Stiskněte tlačítko navíjení kabelu. Kabel se auto-

maticky zasune do přístroje.
 Zavěste podlahovou hubici do parkovacího držáku 

na zadní straně přístroje a zatlačte, aby zaklapla.

 Při přepravě držte přístroj za úchyt a skladujte jej v 
suchých místnostech.
Upozornění: Teleskopickou sací trubici doporuču-
jeme nejprve zcela zasunout.

Uvedení přístroje do provozu

Vysávání s příslušenstvím

Příslušenství QuickClick

Použití příslušenství QuickClick

Výměna příslušenství ze schránky QuickClick

Přepínatelná podlahová hubice

Ukončení provozu

Přeprava, uchovávání
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 Přístroj a díly příslušenství z plastu ošetřujte běž-
nými čističi na plasty.

 Prostor na prach vyčistěte suchou prachovkou 
nebo štětcem.

Objednací č. 6.904-329
Obsah: 5 filtračních sáčků s uzávěrem a 1 ochranný filtr 
motoru.
Upozornění
Ke zjištění stavu ukazatele naplnění filtru odpojte te-
leskopickou sací trubku od rukojeti.
ilustrace 
 Pokud je ukazatel naplnění filtru na krytu úplně čer-

vený, vyměňte filtrační sáček.
 Stiskněte páku uzávěru a otevřete kryt.
ilustrace 
 Uvolněte držák filtračního sáčku a vyklopte ho ven.
ilustrace 
 Filtrační sáček uzavřete chlopní, vyndejte ho a za-

jistěte jeho likvidaci.
ilustrace 
 Nový filtrační sáček úplně zasuňte do držáku. Zá-

padku nejdříve stiskněte, potom zasuňte úchytku 
do krytu a zaklapněte na krytu přístroje.

Ochranný filtr motoru: vyměňujte zároveň s posled-
ním filtračním sáčkem v balení.
 Ochranný filtr motoru je umístěn za nasazeným fil-

tračním sáčkem. Před nasazením filtračního sáčku 
vyměňte ochranný filtr motoru.

ilustrace 
 Uvolněte a vyndejte rám.
 Sejměte spodní rámový díl, vyjměte a vyhoďte sta-

rý motorový ochranný filtr. Do rámu vložte nový 
motorový ochranný filtr a vsaďte spodní rámový díl.

ilustrace 
 Nasaďte a zaklapněte rám.

Objednací č. 6 414-805
Filtr k čištění vypouštěného vzduchu.
Filtr HEPA *: vyměňujte 1x ročně.
Ilustrace 
 Otevřete kryt.
 Filtr HEPA odjistěte a vyjměte.
Ilustrace 
 Nasaďte nový filtr HEPA a zaaretujte jej.
 Kryt zavřete.
* EN1822:1998

Podlahová hubice musí být vyčištěna v pravidelných in-
tervalech!
 Hubici sundejte ze sací trubky.

Ilustrace 
 Rukojeť a sací hadici lze při čištění nebo ucpání 

rozpojit. K tomu stiskněte 2 západky a díly rozpojte.
 Při spojování nasaďte rukojeť na sací hadici a za-

klapněte.

Technické změny vyhrazeny.

Ošetřování a údržba
Čištění přístroje

Výměna filtračního sáčku

Výměna ochranného filtru motoru

Výměna HEPA filtru

Vyčistěte podlahovou hubici

Čištění příslušenství

Technické údaje
Napětí 220 - 240 V
Druh proudu 50/60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 16 A
Třída krytí II
Hmotnost (bez příslušenství) 6,6 kg
Dosah 10 m
Rozměry ø 380 x

380
mm

Jmenovitá šířka, příslušenství 35 mm
Hladina akustického tlaku 
(EN 60704-2-1)

57 dB(A)

Ekologický design podle 
666/2013
Indikativní roční spotřeba 
energie

25,8 kWh/a

Jmenovitý příkon 600 W
Vysávání prachu z koberce 82 %
Vysávání prachu na tvrdých 
podlahách

104 %

Opětovný výstup prachu 0 %
Hladina akustického výkonu LWA 72 dB(A)
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telefon servis:  777 580 786
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