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Преди първото използване на Ва-
шия уред прочетете това оригинал-
но упътване за работа, действайте
според него и го запазете за по-къс-
но използване или за следващия
притежател.

Уредът е предназначен за употреба като много-
функционална прахосмукачка съгласно посочените
в настоящото упътване за работа описания и указа-
ния за безопасност.
Този уред е разработен за частна употреба и не е
предвиден за натоварванията на промишлената
употреба.
– Пазете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на

открито.
– Пепел и сажди не бива да се изсмукват с този

уред.
Използвайте този уред само с разрешените от
KARCHER принадлежности и резервни части.
Производителят не поема гаранция за евентуални
повреди, които са причинени поради използване не
по предназначението или неправилно обслужване.

Опаковъчните материали могат да се ре-
циклират.Моля не хвърляйте опаковките при
домашните отпадъци, а ги предайте на вто-
рични суровини с цел повторна употреба.
Старите уреди съдържат ценни материали,
подлежащи на рециклиране, които могат да
бъдат употребени повторно. Поради това
моля отстранявайте старите уреди, използ-

вайки подходящи за целта системи за събиране.
Електрическите и електронните уреди често съдър-
жат съставни части, които при неправилноборавене
или неправилно изхвърляне могат да представля-
ват потенциална опасност за човешкото здраве и за
околната среда. Въпреки това за правилната екс-
плоатация на уредите тези съставни части са необ-
ходими. Обозначените с този символ уреди не тряб-
ва да бъдат изхвърляни с битовите отпадъци.

Филтърът и филтърната торба са произведени от
материали, които не са опасни за околната среда.
Ако те не съдържат засмукани субстанции, които са
забранени за домакинските отпадъци, могат да бъ-
дат отстранени заедно с нормалните домакински от-
падъци.
Указания за съставките (REACH)
Актуална информация за съставкитеще намерите на:
www.kaercher.com/REACH

Във всяка страна важат гаранционните условия,
публикувани от оторизираната от нас дистрибутор-
ска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще
отстраним в рамките на гаранционния срок безплат-
но, ако се касае за дефект в материалите или при
производство. В гаранционен случай се обърнете
към дистрибутора или най-близкия оторизиран сер-
виз, като представите касовата бележка.

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на
KÄRCHER ще Ви помогне с удоволствие.

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинал-
ни резервни части, по този начин осигурявате безо-
пасната и безпроблемна експлоатация на уреда.
Можете да намерите информация за аксесоари и
резервни части на www.kaercher.com.

�ОПАСНОСТ
– Свръзвайте уреда само към променлив ток. 

Напрежението трябва да съответства на 
цитираното върху табелката на уреда напре-
жение.

– Никога не докосвайте контакта и щепсела с 
влажни ръце.

– Щепселите да не се изваждат посредством 
издърпване на присъединителния кабел от 
контакта.

– Преди всяко свързване на кабела с контакта 
на електрозахранването, проверявайте кабе-
ла за повреди. Незабавно предайте повреде-
ните свързващи кабели за подмяна на отори-
зиран сервиз/електротехник.

– За да избегнете аварии с тока, Ви препоръч-
ваме да използвате контакти, преди които е 
монтиран предпазител (максимално 30 mA но-
минална сила на тока за задействане).

– Преди всякакви работи по поддръжката уре-
дът да се изключва и щепселът да се изважда 
от контакта.

– Ремонтни работи и работи по електрически-
те елементи могат да се извършват само от 
оторизиран сервиз.

�ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
– Този уред не е предназначен за това, да бъде 

използван от лица с ограничени физически, 
сензорни и умствени способности и липса на 
опит и/или липса на познания, освен ако те са 
под надзора на отговарящо за тяхната безо-
пасност лице или са получили от него ин-
струкции, как да използват уреда. 

– Позволено е деца да използват уреда, само 
ако са над 8 годишни и ако са под надзора на 
лице, което се грижи за тяхната безопасност 
или са получили от него инструкции за използ-
ването на уреда и получаващите се опаснос-
ти и са ги разбрали.

– Децата не бива да играят с уреда.

Съдържание
Общи указания BG 5
Указания за безопасност BG 5
Описание на уреда BG 6
Пуск в експлоатация/Обслужване BG 6
Грижи и поддръжка BG 7
Помощ при неизправности BG 7
Технически данни BG 7

Общи указания

Употреба по предназначение

Опазване на околната среда

Отстраняване като отпадък на филтъра и
филтърната торба

Гаранция

Служба за работа с клиенти

Принадлежности и резервни части

Указания за
безопасност
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– Децата трябва да бъдат под надзор, за да се 
гарантира, че няма да играят с уреда.

– Почистването и поддръжката от страна на 
потребителя не бива да се извършват от 
деца без надзор.

– Дръжте опаковъчното фолио далече от деца, 
съществува опасност от задушаване!

– Уредът да се изключва след всяко използване 
или преди всяко почистване/ поддръжка.

– Опасност от пожар. Не засмуквайте горящи 
или тлеещи предмети.

– Забранена е работата във взривоопасни по-
мещения.

– Ако се образува пяна или изтича течност, изклю-
чете уреда веднага или извадете щепсела!

– Не използвайте абразивни средства, препара-
ти за почистване на стъкло или универсални 
почистващи препарати! Никога не потапяй-
те уреда във вода. 

При завихряне с въздуха за всмукване определени 
вещества могат да образуват експлозивни пари 
или смеси!
Никога не изсмуквайте следните вещества:
– Експлозивни или горими газове, течности и 

прахове (реактивни прахове)
– Реактивните метални прахови (напр. алуми-

ний, магнезий, цинк) във връзка със силно ак-
тивни и кисели почистващи препарати

– Неразредени силни киселини и основи
– органични разтворители (напр. бензин, разре-

дители за бои, ацетон, нафта).
Освен това тези вещества могат да повредят 
материалите, използвани при изработката на 
уреда.

�ОПАСНОСТ
Указание за непосредствено грозяща опасност, 
която води до тежки телесни наранявания или до 
смърт.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание за възможна опасна ситуация, която 
може да доведе до тежки телесни наранявания 
или до смърт.
� ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Указание за възможна опасна ситуация, която 
може да доведе до леки наранявания.
ВНИМАНИЕ
Указание за възможна опасна ситуация, която 
може да доведе до материални щети.

Вижте схемите на разгънатата стра-
ница!

Обемът на доставка на уреда е изобразен на опа-
ковката. При разопаковане проверете дали съдър-
жанието е пълно.
При липсващи принадлежности или при транспорт-
ни щети моля уведомете Вашия търговец.

1 Резервоар
2 Ключ за включване и изключване
3 Връзка за всмукателния маркуч
4 Място за съхранение на захранващия кабел
5 Дръжка за носене
6 Глава на уреда със специално заключване
7 място за съхранение на тръбите за всмукване и

елементите от окомплектовката
8 Мрежови кабел с щепсел
9 Водещи колела за придвижване
10 Маркуч за боклук
11 Всмукателни тръби 2 х 0,5 м
12 Подова дюза с наставка за мокро и сухо изсмук-

ване
13 Дюза за почистване на фуги
14 Филтърна торбичка

ВНИМАНИЕ
Работете винаги с поставения филтър от пе-
нопласт респ. патронен филтър, както при мокро 
така и при сухо изсмукване!

Фигура
 Свалете главата на уреда и извадете принад-

лежностите от резервоара.

Фигура
 Монтирайте направляващите колела за прид-

вижване към дъното на резервоара. Евентуал-
но поставете филтърна торбичка.

Фигура
 Поставете главата на уреда върху резервоара

и го затворете.

Фигура
 Прикрепване на принадлежности
Указание: За изсмукване на под от сухи замърсява-
ния или вода - работете винаги с наставка (ивица с
четки и гумена фаска) в подовата четка.

Фигура
 Поставетещепсела в контакта от електрическа-

та мрежа и включете уреда.

Степени на опасност

Описание на уреда

15 * Филтър от пенопласт респ. патронен филтър
(вграден в уреда)

* според окомплектовката

Пуск в експлоатация/Обслужване

Монтиране на принадлежностите
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ВНИМАНИЕ
Работете само със сух филтър от пенопласт 
респ. патронен филтър!
 При уреди сфилтър от пенопласт: При сухо из-

смукване винаги поставяйте допълнително към
филтъра от пенопласт и филтърна торбичка.

 Препоръка при уреди сфилтърен патрон: За
засмукване на фин прах поставетефилтърната
торбичка.

– Степента на пълнене на филтърната торбичка
е зависима от мръсотията, която се изсмуква.

– При фин прах, пясък и т.н. ... филтърната тор-
бичка трябва да се сменя по-често.

– Поставенитедопълнителнофилтърни торбички
могат да се спукат, поради това сменяйте свое-
временно филтърната торбичка!

ВНИМАНИЕ
Засмукване на студена пепел само с филтър за 
грубо пречистване.
Номер за поръчки изпълнение Basic: 2.863-139.0,
изпълнение Premium: 2.863-161.0.

Фигура
ВНИМАНИЕ
Не използвайте филтърни торбички!
Указание: Ако резервоарът е пълен, поплавък за-
тваря всмукателния отвор и уредът работи с пови-
шени обороти. Веднага изключете уреда и изпраз-
нете резервоара.

Фигура
 Изключете уреда и изтеглете щепсела от

контакта.

Фигура
 Свалете главата на уреда и изпразнете резер-

воара.

Фигура
 Приберете мрежовия захранващ кабел и при-

надлежностите в уреда. Съхранявайте уреда в
сухи помещения.

 Поддържайте уреда и пирнадлежностите му от
пластмаса с обичайните, намиращи се в търгов-
ската мрежа препарати за почистване на пласт-
маса.

 резервоаро и принадлежностите при необх. да
се изплакнат с вода и да се подсушат преди да
се употребят отново.

Фигура
 При нужда почистете филтъра от пенопласт

респ. патронния филтър под течаща вода, не ги
търкайте или четкайте. Преди да го монтирате
го оставете да изсъхне напълно.

При варианти с филтър с пенопласт, може да бъде
закупен допълнително патронен филтър, т.е. специ-
ална принадлежност, и да бъде поставен вместо
филтъра с пенопласт.
 Преди поставяне нафилтърния патрон свалете

черното покриващо капаче и за запасете за по-
късно използване на филтъра от пенопласт.

 Поставете филтъра от пенопласт и го фикси-
райте с байонетно затваряне.

Ако мощността на всмукване на уреда се понижи,
моля да се проверят следните точки.
 Принадлежностите от окомплектовката, смука-

телният маркуч или всмукателните тръби са за-
пушени,молим, отстранете с пръчка това, което
ги запушва.

 Филтърната торбичка е пълна, поставете нова
филтърна торбичка.

 Филтърът от пенопласт е замърсен, почистете
го под течаща вода.

 Филтърният патрон е замърсен, изтупайте фил-
търния патрон и при нужда го почистете с теча-
ща вода.

 Увредените филтри трябва да се сменят.

Запазваме си правото на технически измене-
ния!

Сухо изсмукване

Указания филтърна торбичка

Мокро изсмукване

Край на работата

Изпразване на резервоара

Съхранение на уреда

Грижи и поддръжка

Елементи от специалната окомплектовка

Помощ при неизправности

Недостатъчен ефект от изсмукването

Технически данни
Напрежение от мрежата
1~50-60 Hz

220 - 240 V

Предпазител (инертен) 10 A

Обем на резервоара 12 л

Поемане на вода с ръ-
кохватката

5,5 л

Поемане на вода с по-
довата дюза

3,0 л

Мощност Р ном. 1000 W

Захранващ кабел H 05VV-F2x0,75

Тегло (без принадлеж-
ности)

4,5 кг

Допустимо ниво на шум
(EN 60704-2-1)

77 dB(A)


