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Құрметті тұтынушы,
Бұйымды алғашқы қолдану 
алдында пайдалану нұсқауын 

мұқият оқып шығыңыз, нұсқауларды 
орындап, кейінгі пайдалану үшін немесе 
осы аппаратты кейін пайдаланатын 
тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

Бу тазалағышын үй шаруашылығына 
ғана қолданыңыз. Бұйымды бумен 
тазалау үшін арналған жəне осы 
пайдалану нұсқауында көрсетілген тиісті 
жабдықтармен қолдануға болады. 
Сондықтан ерекше қауіпсіздік 
ережелерін сақтаңыз.

� Қауіп
Бұл белгі тікелей түрде түсе алатын 
қауіпті білдіреді, осы қауіп ауыр дене 
жаралануына жəне ажалды апаттарға 
апаруы мүмкін.
� Сақтандыру
Бұл белгі мүмкін болып қалатын бір 
жағдайды көрсетіп білдіреді,  осы қауіп 
ауыр дене жаралануына жəне ажалды 
апаттарға апаруы мүмкін.
Сақтық нұсқауы
Бұл белгі мүмкін болып қалатын қауіпті 
бір жағдайды көрсетіп білдіреді,  осы 

қауіп жеңіл дене жаралануына немесе 
заттар мен бұйымдарға зиян түсуіне 
апаруы мүмкін.

Бу
Назар аударыңыз  – ыстық будың 
күйдіру қаупі бар

Қаптау материалдары екінші 
өңдеуге жарамды. Қаптаманы үй 

қоқысына лақтырмауыңызды сұраймыз, 
оларды екінші өңдеу үшін бөлек 
қойыңыз.

Өз мерзімін аяқтаған құралдарда 
бағалы, екінші өңдеуге жарамды 
материалдар бар. Сондықтан 

қолданылған жəне ескі бұйымдарды 
арнайы іріктеп жинау жүйелері арқылы 
қалдықтарға тапсыруыңыз лазым.
Құрамындағы заттар туралы 
анықтамалар (REACH)
Бұйымның құрамындағы заттар туралы 
соңғы мағлұматтарды астыда 
көрсетілген интернет беттерімізде оқи 
аласыз: 
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Сіздің бұйымыңыздың жеткізілу көлемі 
қорапшада бейнеленген. Бұйым 
қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі 
бұйым мен бөлшектерінің толық жəне 
бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп 
алыңыз.
Егер кейбір жабдықтар жоқ болса 
немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар 
болса, аппаратты сатқан фирманы 
хабардар етіңіз.

Мазмұны
Жалпы нұсқаулар . . . . . . . . . . . . KK 5
Бұйым сипаттамасы . . . . . . . . . . KK 6
Қысқа нұсқаулық . . . . . . . . . . . . . KK 6
Қауіпсіздік туралы нұсқаулар. . . KK 6
Қолдану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK 8
Жабдықтарды қолдану. . . . . . . . KK 10
Күту мен техникалық тексеру 
жұмыстары  . . . . . . . . . . . . . . . . . KK 13
Кедергілер болғанда көмек алу. KK 14
Техникалық мағлұматтар . . . . . . KK 15

Жалпы нұсқаулар

Бұйымды мақсатына сəйкес 
қолдану

Қолдану туралы нұсқаулықтағы 
символдар мен белгілер

Бұйымдағы символдар мен 
белгілер

Қоршаған ортаны қорғау

Қаптама ішіндеге бөлшектер
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Осы пайдалану нұсқауында толық 
жиынтық көрсетілген. Модельге 
байланысты жеткізілу көлемінде 
өзгешелік болады (қаптаманы қараңыз)
 Суреттер бүктемелі бетте 

қараңыз!

 Суреттер 2 бетте қараңыз
1 Бу қазанының қауіпсіздік қақпағын 

бұрап ашып, 1 литрге дейін бу 
тазалағышын толтырыңыз.

2 Қауіпсіздік қақпағын бұрап жабыңыз.
3 Бу штекерін бұйымның электр 

розеткасына салыңыз. 
4 Электр ашасын электр розеткасына 

салыңыз.
Бақылау шамының екеуі де жану 
қажет.

5 Қызғылт сары түсті бақылау шамы 
өшкенге дейін күтіңіз.

6 Жабдықтарды бу пистолетіне 
жалғаңыз. 
Бу тазалағыш жұмысқа дайын.

� Қауіп
 Жарылу қаупі бар жерлерде 

пайдалануға тыйым салынады.
 Қауіпті аймақта бұйымды қолдану 

кезінде тиісті қауіпсіздік ережелерін 
сақтау қажет.

 Суы бар жүзу бассейнінде 
аппаратты қолданбаңыз.

 Пеш, асхана сорғышы, шағын 
толқынды пеш, теледидар, фен, 
электр қыздырғышы сияқты 
электрлі аспаптарды тазалау үшін 
бұйымды қолданбаңыз.

 Пайдалану алдында бұйым мен 
жабдықтардың дұрыстығын 
тексеріңіз. Егер қызметі ойдағыдай 
болмаса, қолдануға тыйым 
салынады. Электр тоққа қосу 
кабелдерін, қауіпсіздік қалпақшасын 
жəне бу беру шлангісін ерекше 
тексеруден өткізіңіз.

 Бұзылып қалған кабелдерін дереу 
түрде осы жұмыстар үшін рұқсаты 
бар арнайы мамандар арқылы 
ауыстыртып алуыңыз тиіс.

 Бұзылып қалған жоғары қысымды бу 
беру шлангісін дереу түрде 

Бұйым сипаттамасы

A1
Бұйымның электр розеткасы 
қақпағымен

A2
Бақылау шамы (жасыл түсті) - желілік 
кернеу бар

A3
Бақылау шамы (қызғылт сары түсті)- 
қызу

A4 Бу қазанының қауіпсіздік қақпағы
A5 Бөлшектерінің ұстағышы
A6 Қою үшін ұстаушы

A7
Электр тоққа қосу кабелдер 
ашасымен

A8 Тасымалдау дөңгелегі (2 дана)
A9 Бағыттағыш ролик

B1 Бу пистолеті
B2 Ажыратқыш түйме

B3
Көппозициялы бу шығынын қосқыш 
(балалардың қосуынан сақтау)

B4 Бу берудің деңгейін реттегіш
B5 Бу беру шлангі
B6 Бу штекері

C1 Нүктелі ағын шүмегі
C2 Дөңгелек қылшақ

D1 Қол шүмегі
D2 Түкті матадан жасалған қап

E1 Ұзартқыш түтіктер (2 дана) 
E2 Ажыратқыш түйме

F1 Еден жууға арналған шүмегі
F2 Бекіткіш
F3 Еден шүберегі

G1 Үтік
G2 Бақылау шамы - Үтіктің қызу 
G3 Қосқыш – бумен үтіктеу
G4 Температураны реттегіш
G5 Бу штекері

Қысқа нұсқаулық

Қауіпсіздік туралы 
нұсқаулар
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ауыстыртып алуыңыз тиіс. Бұйым 
шығарушы тарапынан рұқсат 
етілген ғана бу беру шлангісі 
қолданылуы тиіс.

 Кабель ашасы мен электр 
розеткасын ешқашан ылғалды 
қолмен ұстамаңыз не түртпеңіз.

 Құрамында қауіпті заттары бар 
бұйымдарды бумен тазаламаңыз 
(мысалы, таскендір).

 Жақын аралықтан бу ағынына 
қолыңызды тигізбеңіз жəне оны 
адамдар немесе жануарларға қарай 
бағыттамаңыз (ыстық будың 
күйдіру қаупі бар).

� Сақтандыру
 Бұйымды тек электршінің IEC 

60364 стандартына сəйкес 
қондырған электр розеткасына 
қосуға болады.

 Бұйымды тек қана ауыспалы тоққа 
қосыңыз. Тоқ кернеуі бұйымның түрі 
белгісіндегі көрсетілген кернеуіне 
сəйкес болуы тиіс.

 Ылғалды бөлмелерде, мысалы, 
ванна бөлмелерінде, бұйымды 
арнайы FI қауіпсіздік ажыратып-
қосқышымен розеткаға қосу тиіс.

 Жарамсыз ұзарту кабелдерін 
қолдануы қауіпті болуы мүмкін. 
Ұзартқыш ретінде тек су 
бүркіндісінен сақтайтын кемінде 3 х 
1 кв.мм көлденең қималы кабельді 
пайдаланыңыз.

 Электр ашасы мен ұзартқыш 
жалғауы суда жатпау керек.

 Электр тоққа қосу кабелі немесе 
ұзартқыштағы жалғау 
муфталарын алмастыру кезінде 
бүркіндіден сақталуын жəне 
механикалық беріктікті 
қамтамасыз ету қажет.

 Пайдаланушы бұйымды нысанына 
байланысты қолдану керек. 
Бұйыммен жұмыс істеу кезінде 
жергілікті ерекшеліктерге назар 
аударуы керек, жақында жүрген 
адамдарды ескеруі қажет.

 Бұл бұйымды физикалық, сенсорлық 
немесе ақыл есі шектелуі бар 
адамдар (осылардың ішінде балалар 
да) тарапынан, немесе керекті білім 
не тəжірибесі болмаған адамдар 
тарапынан қолданбауы лазым, ал 
осылар арнайы дайындалған не 
оқытылған мамандар тарапынан 
бақылау астында болып немесе 
оларға осы мамандар тарапынан 
бұйыммен жұмыс істеу тəсілі 
көрсетіліп, анықталып берілгенде 
қолдануы мүмкін. Бұйыммен ойнауға 
жол бермеу үшін, бұйым жанындағы 
балаларды бақылап отыру лазым.

 Бұйымды ешқашан қосулы күйінде 
қалдыруға болмайды.

 Электр розеткалары бар кафельді 
қабырғаларды тазалау кезінде 
қауіпсіздікті сақтаңыз.

Сақтық нұсқауы
 Электр тоққа қосу кабелі мен 

ұзартқыштың қиылу, қысылу, 
созылу жəне т.б. нəтижесінде 
пайда болған ақаулардың болмауын 
қадағалау керек. Электр кабелдер 
ыстықтың, майдың əсерінен жəне 
өткір қырлардың зақымдануынан 
сақтаңыз.

 Су резервуарына еріткіштерді, 
еріткіші бар сұйықтықтарды жəне 
де араластырылмаған 
қышқылдарды (мысалы, жуғыш 
заттар, жанармай, бояуларға 
арналған еріткіш немесе ацетон) 
құюға тыйым салынады, əйтпесе, 
бұйымның жасалған 
материалдарына зиян келтіруі 
мүмкін.

 Бұйым тұрақтылықты сақтайтын 
жерде тұруы қажет.

 Бұйымды сипаттамаға немесе 
суретке сəйкес қана қолдану жəне 
сақтау қажет!

 Жұмыс барысында Бу берудің 
деңгей реттегішін бекітуге 
болмайды.
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 Бұйымды жаңбырдан сақтаңыз. 
Далада ашық аспан астында 
сақтауға болмайды.

Сақтық нұсқауы
Қауіпсіздік құралдарының мақсаты 
қолданушыны қауіптен сақтандыру, 
осыларды өзгертуге немесе 
ықылассыз қалдыруға болмайды.

Қысымды реттегіш жұмыс кезінде 
қазандағы қысымды ең жоғарғы 
бірқалыпты мөлшерде сақтап тұрады. 
Қазандағы жұмыс қысымының ең 
жоғарғы деңгейіне жеткенде, жылытқыш 
элемент айырылады, ал бу шығыны 
нəтижесінде қысым төмендесе, қайта 
қосылады.

Егер қазанның терместаты істен шықса 
жəне аспап шамадан тыс қызса, 
термостатты сақтандырғыш бұйымды 
өшіреді. 
Термостатты сақтандырғышты кері 
қалыпқа қайтару үшін KÄRCHER 
фирмасының өкілетті сервистік 
қызметіне хабарласу қажет.

Бу қазанының қалпақшасы қазанды бу 
қысымының жоғарылауына қарсы 
тұрады. Қысымды реттегіш істен шыққан 
жағдайда жəне егер қазандағы бу 
қысымы өте жоғары болса, бу 
қазанының қалпақшасындағы қысымды 
шектеу клапаны ашылады да, бу қақпақ 
арқылы сыртқа шығады. 
Бұйымды қайтадан пайдаланар 
алдында KARCHER фирмасының 
өкілетті сервистік қызметіне хабарласу 
қажет. 

 Сурет 
Бағыттаушы ролик пен тасымалдау 
дөңгелектері орнатылып қалатындай 
қойыңыз.

 Бұйымның ашалы розеткасының 
қақпағын ашыңыз.

 Бу штекерін бұйымның электр 
розеткасына тығыздап енгізіңіз. 
Сонымен қатар штекер шертпек 
естілетіндей болып, орнатылуы 
қажет.

Ажырату үшін: Бұйымның электр 
розеткасының қақпағын төмен қарай 
басып, бұйымның электр розеткасынан 
бу штекерін тартып алу керек.
 Сурет 

Қажет жабдықтарды («Жабдықтарды 
қолдану» бөлімін қараңыз) бу 
пистолетпен жалғаңыз. Осы үшін 
жабдықтың ашық ұшын бу 
пистолетке орнатып, оны бу 
пистолеттің блоктан шығару 
батырмасының (С2) орнауына дейін, 
бу пистолетіне қарай жылжыта 
беріңіз.

 Сурет 
Қажет болған жағдайда ұзартқыш 
түтіктерді қолдану керек. Осы үшін 
бір немесе екі ұзартқыш түтіктерді бу 
пистолетпен жалғаңыз. Қажет 
жабдықтарды ұзартқыш түтіктің бос 
ұшына орнатыңыз.

� Қауіп
Жабдықтардың бөлшектерін 
ажыратқан кезде, ыстық су 
тамшылауы мүмкін! Жабдықтар 
бөлшектерін ешқашан бу шығып 
тұрған кезде ажыратпаңыз, буға 
шалыну қаупі бар! 
 Бу шығысын көппозициялы 

ажыратып ۔ қосқышын артқы 
позицияға қойыңыз (бу берудің 
деңгейіне реттегіш жабылған).

 Сурет 

Қауіпсіздік құралдары

Қысымды реттегіш

Термостатты сақтандырғыш

Бу қазанының қауіпсіздік 
қалпақшасы

Қолдану

Бұйым керек-жарақтарын орнату

Жабдықтарды ажырату
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Жабдықтардың бөлшектерін 
ажырату үшін, блоктан шығару 
батырмасын басып, бөлшектерді 
бірінің ішінен бірін суырып алыңыз.

Нұсқау: Сатылымдағы дистильденген 
суды үнемі қолданған кезде, бу 
қазанының татын жоюдың қажеті жоқ.
Сақтық нұсқауы
Кір кептіргіштен конденсациялық суды 
пайдаланбаңыз! 
Тазартқыш заттарды немесе басқа 
қоспаларды құймаңыз!
 Бұйымнан қауіпсіздік қалпақшасын 

бұрап шығарыңыз.
 Қазандағы судың барлығын 

толығымен төгіп тастаңыз (Суретке 
қараңыз ).

 Қазанға ең көп дегенде 1 литр таза 
құбыр суын құйыңыз.
Нұсқау: Ыстық су жылыну уақытын 
азайтады.

 Бұйымға қауіпсіздік қалпақшасын 
нығыз бұрап жабыңыз.

 Бұйымды тұрақтылығын қамтамасыз 
ететін бетке қойыңыз.

Сақтық нұсқауы
Тазалау бойынша жұмыстар жүргізу 
кезінде бұйымды тасуға болмайды.
 Электр ашасын электр розеткасына 

салыңыз.
Бақылау шамының екеуі де жану 
қажет.

Сақтық нұсқауы
Бұйымды қазанда су болған кезде ғана 
қосуға болады. Əйтпесе бұйым 
шамадан тыс қызып кетуі мүмкін 
(«Кедергілер болғанда көмек алу 
қараңыз»).
 Қызғылт сары түсті бақылау шамы 

сөнгенге дейін күтіңіз. 
Бу тазалағыш жұмысқа дайын.

Көппозициялы бу шығысының ажыратып 
 қосқышының көмегімен шығып жатқан ۔
будың мөлшері реттеледі. 
Көппозициялы ажыратып۔қосқыштың үш 
позициясы болады: 

 Көппозициялы ажыратып۔қосқышты 
будың қажет мөлшеріне орнату.

 бу берудің деңгейін реттегішін қосу, 
осы кезде, алдымен бу тапаншасын, 
бу бірқалыпты шыққанша дейін, 
қандай да бір шүберекке бағыттау 
қажет.
Нұсқау: Бу тазартқышының 
жылыту элементі, оны пайдалану 
кезінде, қазандағы қысымды ұстап 
тұру үшін əлсін-əлсін қосылады. 
Осы кезде бақылау шамы (қызғылт 
сары түсті) жанып тұр - Қызу.

Жұмыс кезінде бу мөлшері азайып, жəне 
соңында бу шықпай қойған кезде, бу 
қазанына суды еселеп құю қажет.
Нұсқау: Қауіпсіздік қалпақшасы бу 
қазанының ішінде əлі аз да болса, 
қысым болса, ашылмайды.
 Бу шығуы тоқтамағанша, бу берудің 

деңгейін реттегішін басыңыз. Енді 
бұйымның бу қазанында қысым жоқ.

 Электр ашасын электр розеткасынан 
шығарып алыңыз.

 Бұйымнан қауіпсіздік қалпақшасын 
бұрап шығарыңыз.

� Қауіп
Қауіпсіздік қалпақшасын ашқан кезде, 
будың қалдық мөлшері шығуы мүмкін. 

Су құю

Бұйымды өшіру

Бу мөлшерін реттеу

Будың ең көп мөлшері

Будың қысқартылған мөлшері

Бусыз ۔ балалардың қосуынан 
қорғау
Нұсқау: Осы позицияда бу берудің 
деңгейін реттегіші қолданыла 
алмайды.

Суды еселеп құю
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Қауіпсіздік қалпақшасын байқап 
ашыңыз, буға шалынып қалу қаупі бар.
 Қазанға ең көп дегенде 1 литр таза 

құбыр суын құйыңыз.
� Қауіп
Қазан ыстық болған кезде, буға 
шалынып қалу қаупі бар, себебі су 
толтырған кезде, су артқа шашырауы 
мүмкін. Тазартқыш заттарды немесе 
басқа қоспаларды құймаңыз!
 Бұйымға қауіпсіздік қалпақшасын 

нығыз бұрап жабыңыз.
 Электр ашасын электр розеткасына 

салыңыз.
 Қызғылт сары түсті бақылау шамы 

сөнгенге дейін күтіңіз. 
Бу тазалағыш жұмысқа дайын.

 Электр ашасын электр розеткасынан 
шығарып алыңыз.

 Бұйымның электр розеткасының 
қақпағын төмен қарай басып, 
бұйымның электр розеткасынан бу 
штекерін тартып алу керек.

 Сурет 
– Ұзартқыш түтіктерді жабдықтар үшін 

үлкен ұстауыштарға енгізіңіз.
– Қол шүмегі мен нүктелі ағын шүмегін 

ұзартқыш түтіктерге енгізіңіз.
– Дөңгелек қылшақты жабдықтар үшін 

орта ұстауышқа енгізіңіз.
– Еден жууға арналған шүмегін парк 

ұстауышына іліңіз.
– Бу жіберуге арналған шлангіні 

ұзартқыш түтіктерді айналдыра 
ораңыз жəне бу тапаншаны еден 
жууға арналған шүмегіне енгізіңіз.

Тоқыма бұйымдарын тазалауды 
бастамас бұрын, алдымен көрінбейтін 
учаскеде тоқыманың бу əсеріне 
тұрақтылығын тексеру қажет. Алдымен 
бұйым бетін бумен жақсылап тазалаңыз 
да, матаны кептіріп, матаның түсі, пішіні 
өзгеруін тексеріңіз.

Ас бөлмесін жəне үй жиһаздарын, 
есіктерді, паркетті, лакталған немесе 
жасанды материалдармен қапталған 
беттерді тазалаған кезде, балауыз, 
жиһаз политурасы, жасанды 
материалдардан жасалған беттер жəне 
сыр бөлініп, түсіп қалуы, дақтар пайда 
болуы мүмкін. Сондықтан осындай 
беттерді тек қана бумен өңделген 
шүберекпен ғана тазалау қажет.
Сақтық нұсқауы
Жапсырылған жиектерге буды 
бағыттамаңыз, себебі жабыстырғыш 
түсіп қалуы мүмкін. Бұйымды лак 
жағылмаған ағаш немесе паркет 
едендерді тазалау үшін 
пайдаланбаңыз.

Суық ауа райы кезінде, əсіресе қыста, 
терезе əйнектерін, əйнек бетін бумен 
ақырындап өңдеп, жылытыңыз. 
Осылайша, əйнекте жарықшақтардың 
пайда болуына əкелуі мүмкін əйнек 
бетінің деформациялану кернеуі түседі.
Сақтық нұсқауы
Терезе жақтауының лакпен қапталған 
жерлеріне нұқсан келтіріп алмас үшін, 
буды оған қарай бағыттамаңыз.

Бұйымды істен шығару

Бұйымды сақтау

Жабдықтарды қолдану

Маңызды қолдану тұралы 
нұсқаулары

Тоқыма бұйымдарын тазалау

Қапталған, жалатылған немесе 
лакталған беттерді тазалау

Əйнектерді тазалау



– 11

Сіз бу пистолетін саптамаларсыз да 
пайдалана аласыз, мысалы:
– ілулі тұрған киімдегі иістер мен 

бүрмелерді кетіру үшін оларды 10-20 
см қашықтықтан бумен өңдеңіз.

– өсімдіктерден шаңды кетіру үшін. 
Сол үшін 20-40 см қашықтығын 
сақтаңыз.

– шаңды ылғалды кетіру үшін, осы 
мақсатта шүберекті аздап бумен 
өңдеп, онымен жиһазды сүртіңіз.

Тазалау сапасы нүктелі ағын шүмегінің 
кірленген жерге жақындығына тəуелді 
жоғарылайды, себебі температура мен 
қысым шүмегінің шыға берісінде ең 
жоғары болып табылады. Қол жетуге 
қиын жерлерді, фугаларды, 
арматураларды, суағарларды, 
шұңғылшаларды, дəретханаларды, 
жалюзилерді жəне жылыту 
батареяларын тазалауға əсіресе тиімді 
болып табылады. Əктің қатып қалған 
жерлерін бумен тазалаудың алдында 
сірке суымен немесе лимон 
қышқылымен сулап, сірке суы 5 минут 
ішінде əсер ету үшін тосып, содан кейін 
бумен тазалап, кетіруге болады.

Цилиндрлік қылшақты қосымша ретінде 
нүктелі ағын шүмегіне орнатуға болады. 
Қылшақпен тазалаудың арқасында, 
тұрып қалған кірлерді оңайырақ кетіруге 
болады.
Сақтық нұсқауы
Тез ақауланатын беттерді тазалауға 
келмейді.
 Сурет 

Цилиндрлік қылшақты шүмегіне 
орнатыңыз.

Түкті матадан жасалған тысқапты қол 
шүмегіне тартып кигізіңіз. Əсіресе үлкен 
емес, жууға болатын аудандар үшін 
жақсы келеді, мысалы душ кабиналары, 
айналар немесе жиһаз маталары үшін.

Жууға болатын барлық қабырға немесе 
еденді төсемдер үшін жақсы келеді, 
мысалы тас едендер, кафель плиталары 
жəне ПВХ жасалған еден төсемдері 
үшін. Өте кірленген беттерде бу 
ұзағырақ əсер ету мақсатында баяу 
жұмыс істеңіз.
Нұсқау:Егер тазаланатын төсем 
үстінде жуғыш заттың немесе 
полирлейтін эмульсиялардың 
қалдықтары қалса, онда бумен тазалау 
кезінде, еденде сызықтар пайда болуы 
мүмкін, олар əдетте бумен тазалауды 
бірнеше рет қолданғаннан кейін 
жойылады.
 Сурет 

Еден шүберекті еден жууға арналған 
шүмегіне бекітіңіз.

1 Еден жууға арналған шүберекті 
ұзынынан екіге бүктеңіз де, оның 
үстінде еден жууға арналған шүмегін 
қойыңыз.

2 Қысқыштарды ашыңыз.
3 Шүберек шеттерін саңылауларға 

салып, тығыздап тартыңыз.
4 Қысқыштарды жабыңыз.
Сақтық нұсқауы
Саусақтарыңыздың қысқыш арасына 
түсіп қалмауын қадағалаңыз.

 Сурет 
Жұмысты тоқтатқан кезде, еден 
жууға арналған шүмегін парк 
ұстауышына іліңіз.

Бу пистолеті

Нүктелі ағын шүмегі

Цилиндрлік қылшақ

Қол шүмегі

Еден жууға арналған шүмегі

Еден жууға арналған шүмегін парк 
позициясына қойыңыз.
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Нұсқау: Біз буды белсенді түрде 
жұтатын KÄRCHER үтіктеу үстелін 
қолдануды ұсынамыз (2.884-933.0). Осы 
үтіктеу үстелі сіз сатып алған аспапқа 
оптималды түрде сəйкес келеді. Оның 
арқасында үтіктеу үрдісі жеңілдеп, 
тездетіледі. Қандай жағдайда 
болмасын, үтіктеуге арналған асты 
бар, бу өткізе алатын жəне торлы 
құрылымды үтіктеу үстелін қолдану 
қажет.
� Сақтандыру
Ыстық үтігі мен ыстық бу 
ағыны!Басқа адамдарды күю қаупі бар 
екендігі туралы ақпараттандырыңыз. 
Бу ағынын адамдар немесе 
жануарларға қарай бағыттамаңыз 
(ыстық будың күйдіру қаупі бар). 
Ыстық үтікті электр сымдары немесе 
жанғыш заттарға тигізбеңіз.
 Үтіктегі бу штекерін бұйымның электр 

розеткасына тығыздап енгізіңіз. 
Сонымен қатар штекер шертпек 
естілетіндей болып орнатылуы 
қажет.

Барлық тоқыма бұйымдар бумен 
үтіктеліне алады. Оңай күйгіш 
маталарды немесе басылған өрнектерді 
ішкі жағынан немесе жасап 
шығарушының нұсқаулары бойынша 
үтіктеу қажет.
 Бумен тазалағыштың ішінде таза, 

құбырлы су бар екендігіне көзіңізді 
жеткізіңіз.
Электр ашасын электр розеткасына 
салыңыз.
Бақылау шамының екеуі де жану 
қажет.

 Үтіктегі температура реттеуішін (•••/
MAX) штрихті диапазон ішінде 
орнатыңыз. 

 Үтіктің бақылау шамы мен қызғылт 
сары түсті бақылау шамы - Бу 
тазартқышының қызу - сөнген кезде 
үтіктеуді бастауға болады. 

Нұсқау:Бу үтік табанында 
конденсат ретінде шөгіп қалмауы 
жəне сіз үтіктеп тұрған матаның 
үстіне тамшыламауы үшін, үтік 
табаны ыстық болуы тиіс.

 Бумен үтіктеу үшін, үтік қосқышын 
басыңыз - Бумен үтіктеу.

– Буды интервалды жіберу: 
Қосқышыны алдыңғы позицияға 
басыңыз. Басу уақыты кезінде бу 
ағыны шығады.

– Ұзақ уақытты бу жіберу: Қосқышты 
артқы позицияға басыңыз. Қосқышы 
белгіленіп, бу тоқтаусыз ағынмен 
шығады. Аяқтаған кезде, қосқышты 
алдыңғы позицияға басыңыз.

 Бу бір қалыпты шыққанша, будың 
бірінші ағынын матаға бағыттаңыз.

 Перделерді, киімді, т. б. бумен өңдеу 
үшін, үтікті тік ұстауға болады.

Нұсқау:Құрғақ үтіктеу кезінде де бу 
қазанда су болу керек.
 Үтіктегі температура реттеуішін 

өңделіп жатқан киімнің затына 
байланысты орнатыңыз.

Үтік

Бумен үтіктеу

Құрғақ үтіктеу

• Синтетика, жібек
•• Жүн
••• Мақта, зығыр
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� Қауіп
Техникалық қызмет көрсету бойынша 
жұмыс істеу тек қана шығарылған желі 
ашасы жəне суыған бу тазалағышы 
кезінде ғана рұқсат етіледі.

Бу тазалағышының қазанды əрбір 5 рет 
толтырған сайын жуып отырыңыз. 
 Бу қазанды сумен толтырып 

белсенді түрде сілкіңіз. Осының 
нəтижесінде қазан түбіне шөгіп 
қалған тат түседі. 

 Судан босатып алыңыз.

Нұсқау: Сатылымдағы дистильденген 
суды үнемі қолданған кезде, бу 
қазанының татын жоюдың қажеті жоқ.
Тат қазан қабырғаларында да 
болатындықтан, біз татты келесі 
интервалмен кетіріп отыруды ұсынамыз 
(KF=қазанды толтыру):

Нұсқау: Құбырлы судың қаттылығын 
сумен қамтамасыз ету басқармасынан 
немесе коммуналды шаруашылық 
ведомстволарынан білуге болады.
 Электр ашасын электр розеткасынан 

шығарып алыңыз.
 Бұйым суығанша тосыңыз.
 Бұйымнан қауіпсіздік қалпақшасын 

бұрап шығарыңыз.
 Қазандағы судың барлығын 

толығымен төгіп тастаңыз (Суретке 
қараңыз ).

� Сақтандыру
Бұйымның сынуын болдырмау үшін, тек 
қана KARCHER ұсынған өнімдерді 
қолданыңыз.

 Татты кетіру үшін KARCHER тат 
кетіруге арналған затты қолданыңыз 
(Bestell-Nr. 6.295-047). Тат кетіруге 
арналған затты пайдаланған кезде, 
орауышында келтірілген мөлшерлеу 
бойынша нұсқауларға назар 
аударыңыз.

Сақтық нұсқауы
Толтыру жəне босату кезінде абай 
болыңыз. Татты кетіруге арналған 
ерітінді сезімтал жерлерді бұзуы 
мүмкін.
 Татты кетіруге арналған ерітіндіні 

қазанға құйып, оны сол жерде 8 
сағатқа қалдырыңыз.

� Сақтандыру
Татты кетіру барысында, бұйымға 
қауіпсіздік қалпақшасын бұрамаңыз.
Бу тазалағышын қазанда татты 
кетіруге арналған зат бар болғанға 
дейін қолданбаңыз.
 8 сағаттан кейін татты кетіруге 

арналған ерітіндіні төгіңіз. Қазанда 
ерітіндінің қалдық мөлшері қалады, 
сондықтан татты кетіруге арналған 
ерітіндінің барлық қалдықтарынан 
арылу үшін, қазанды 2-3 рет суық 
сумен жуыңыз.

 Қазандағы судың барлығын 
толығымен төгіп тастаңыз (Суретке 
қараңыз ).

Нұсқау: Еден жууға арналған шүберек 
пен түкті матадан жасалған тысқап 
алдын ала жуылған жəне оларды бірден 
жұмысқа пайдалануға болады.
 Кір еден жууға арналған шүберектер 

мен түкті матадан жасалған 
тысқаптарды 60°C температурада 
жуу машинасында жуыңыз. 
Шүберектерді жуу кезінде, олардың 
сору қасиетін сақтау мақсатында, 
кірді шаюға арналған заттарды 
пайдаланбаңыз. Шүберектерді 
кептіру аппараттарында кептіруге 
болады.

Күту мен техникалық 
тексеру жұмыстары

Қазанды шаю

Қазандағы татты тазалау 

Су қаттылығы dH ммоль/л KF
I жұмсақ 0- 7   0-1,3 55
II орташа 7-14 1,3-2,5 45
III кермек 14-21 2,5-3,8 35
IV аса кермек >21 >3,8 25

Жабдықтарды күту
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Кемшіліктердің себебін астыда 
көрсетілген тізімге сəйкес Өзіңіз жоя 
алуыңыз мүмкін. Күдікті жағдайларда 
немесе осында аталған емес себебі 
жағдайларда Қызмет Көрсету бөлімінің 
арнайы мамандарымен хабарласыңыз.
� Қауіп
Техникалық қызмет көрсету бойынша 
жұмыс істеу тек қана шығарылған желі 
ашасы жəне суыған бу тазалағышы 
кезінде ғана рұқсат етіледі.
Бұйымды жөндеу жұмыстары тек қана 
осы жұмыстар үшін рұқсаты бар 
арнайы мамандар арқылы 
ауыстыртып алуыңыз тиіс.

 Қазаннан татты кетіру

 Бұйымды істен шығарыңыз. 
 Қараңыз  “Суды еселеп құю” Бет 9.

Сақтандырғышпен / балалардың қосып 
жіберуінен қорғаумен жабылып қалды.
 Көппозициялы бу шығының 

қосқышын алдыңғы позицияға 
орнатыңыз.

Егер үзілістер ұзаққа созылса, 
буқұбырындағы бу конденсацияланады.
 Будың бірінші ағынын жеке матаға 

бағыттаңыз.

 Температуралар қосқышын ••• 
фазаға қойыңыз.

 Бу тазалағышынын қазанды 
шайыңыз немесе татты  кетіріңіз.

 Бу пистолетіне кішкене су шыққанша 
басыңыз.

 Қазаннан татты кетіру

Тек қана түпнұсқалық KARCHER 
қосалқы бөлшектер қолданыңыз. 
Қосалқы бөлшектердің суреттемесі осы 
нұсқаулықтың соңында берілген.

Бұйымдарымыз үшін əр елде жауапты 
өтім серіктестеріміз тарапынан 
шығарылатын кепілдеме шарттары 
күште болады. Егер материалдардың 
ақаулығы немесе дайындау 
барысындағы қателіктер табылса, біз 
ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі 
ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі 
ішінде наразылықтарыңыз болса, 
аспапты сатқан сауда мекемесіне 
немесе жақындағы өкілетті сервистік 
қызмет көрсету орнына сатып алу чегін 
көрсетіп, хабарласыңыз.
(Мекенжайы артқы жағында берілген)

Кедергілер болғанда көмек 
алу

Ыстық су жылыну уақыты ұзақ 
Бу қазанында тат пайда болды.

Бу жоқ
Бу қазанында бу жоқ.

Бу берудің деңгей реттегішін басу 
мүмкін емес.

Үтіктеуде үзілістен кейін бу үтігінен су 
тамшылары шығуы мүмкін.

Бу үтігі суды «түкіреді»!

Судың биік шығуы
Бу қазаны тым толы.

Бу қазанында тат пайда болды.

Қосалқы бөлшектер

Кепілдеме
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Техникалық өзгерістер пайда болып 
қалуы мүмкін!

Техникалық мағлұматтар
Электр қуатқа қосу

Электр кернеуі
220-240
1~ 50/60

V
Hz

Қорғау дəрежесі IP X4
Қорғау классы I
Жұмыс параметрлері
Жылу өнімділігі 1500 Вт
Үтіктің жылу өнімділігі 750 Вт
Қысымның ең жоғарғы 
деңгейі 0,32

MPa 
(бар)

Ыстық су жылыну уақыты 
бір литрге су 8 Минут
Ең жоғарғы бу мөлшері 40 г/мин
Көлемі
Бу қазаны 1,0 л
Ұзындығы 380 мм
Жалпақтығы 254 мм
Биіктігі 260 мм
Бұйымның керек-
жарақтарсыз салмағы 2,9 кг
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	Nikdy do vodnÌ n·drûky nevlÈvejte rozpouötÏdla, tekutiny obsahujÌcÌ rozpouötÏdla nebo nez¯edÏnÈ kyseliny (nap¯. ËisticÌ prost¯edky, benzÌn, ¯edidla na barvy a aceton), napadly by materi·ly pouûitÈ na p¯Ìstroji.
	Za¯ÌzenÌ musÌ st·t na pevnÈm podkladu.
	P¯Ìstroj nikdy neskladujte ani neuv·dÏjte do provozu ve vodorovnÈ poloze!
	P·kov˝ spÌnaË p·ry se nesmÌ za provozu vzp¯ÌËit.
	Za¯ÌzenÌ chraÚte p¯ed deötÏm. Neskladujte ve venkovnÌm prostoru.
	BezpeËnostnÌ za¯ÌzenÌ
	Pozor
	BezpeËnostnÌ mechanismy slouûÌ na ochranu uûivatele a nesmÏjÌ b˝t mÏnÏny Ëi obch·zeny.
	Regul·tor tlaku
	Regul·tor tlaku udrûuje bÏhem provozu p¯Ìstroje pokud moûno konstantnÌ tlak v kotli. P¯i dosaûenÌ maxim·lnÌho provoznÌho tlaku v kotlÌku se oh¯ev vypne a p¯i poklesu tlaku v kotlÌku v d˘sledku odbÏru p·ry se opÏt zapne.
	BezpeËnostnÌ termostat
	Jestliûe vypadne termostat kotlÌku a p¯Ìstroj se p¯eh¯eje, vypne bezpeËnostnÌ termostat p¯Ìstroj.
	OhlednÏ opÏtovnÈho nastavenÌ bezpeËnostnÌho termostatu na p˘vodnÌ hodnotu se obrat'te na p¯Ìsluönou sluûbu pro z·kaznÌky firmy KƒRCHER.
	BezpeËnostnÌ uz·vÏr
	BezpeËnostnÌ uz·vÏr uzavÌr· kotlÌk proti vzniklÈmu tlaku p·ry. Je-li regul·tor tlaku poökozen˝ a v kotlÌku vznikne p¯etlak, otev¯e se v bezpeËnostnÌm uz·vÏru p¯etlakov˝ bezpeËnostnÌ ventil a p·ra unikne uz·vÏrem ven.
	Obrat'te se p¯ed znovuuvedenÌm p¯Ìstroje do provozu na p¯Ìsluönou servisnÌ sluûbu firmy KƒRCHER.
	PouûÌv·nÌ v souladu s urËenÌm
	Tento parnÌ ËistiË pouûÌvejte v˝hradnÏ v soukrom˝ch dom·cnostech. P¯Ìstroj je urËen˝ k ËiötÏnÌ pomocÌ p·ry lze ho pouûÌvat se vhodn˝m p¯ÌsluöenstvÌm, jak je pops·no v tomto n·vodu k obsluze. Respektujte zejmÈna bezpeËnostnÌ pokyny a informace.
	Symboly na za¯ÌzenÌ
	P·ra
	POZOR ñ NebezpeËÌ opa¯enÌ
	Provoz
	Mont·û p¯ÌsluöenstvÌ
	ilustrace
	NasaÔte a zaaretujte vodicÌ kladku a transportnÌ koleËka.
	ParnÌ z·strËku pevnÏ zasuÚte do z·suvky na za¯ÌzenÌ. Z·strËka p¯itom musÌ slyöitelnÏ zaskoËit.
	ilustrace
	Pot¯ebnÈ p¯ÌsluöenstvÌ p¯ipojte na parnÌ pistoli. K tomu nasaÔte otev¯en˝ konec p¯ÌsluöenstvÌ na parnÌ pistoli a posunujte po parnÌ pistoli, dokud odjiöt'ovacÌ tlaËÌtko parnÌ pistole nezaskoËÌ.
	ilustrace
	V p¯ÌpadÏ pot¯eby pouûijte prodluûovacÌ trubku. V p¯ÌpadÏ pot¯eby namontujte jednu pop¯. obÏ prodluûovacÌ trubky na parnÌ pistoli. Pot¯ebnÈ p¯ÌsluöenstvÌ nasuÚte na voln˝ konec prodluûovacÌ trubky.
	OdpojenÌ p¯ÌsluöenstvÌ
	m Pozor!
	P¯i odpojov·nÌ dÌl˘ p¯ÌsluöenstvÌ m˘ûe odkap·vat hork· voda! Nikdy neodpojujte dÌly p¯ÌsluöenstvÌ, dokud ven proudÌ p·ra - nebezpeËÌ opa¯enÌ!
	ZajiötÏnÌ p·kovÈho spÌnaËe p·ry posuÚte dop¯edu (p·kov˝ spÌnaË p·ry je zajiötÏn).
	ilustrace
	Za ˙Ëelem oddÏlenÌ dÌl˘ p¯ÌsluöenstvÌ stisknÏte odjiöùovacÌ tlaËÌtko a dÌly tahem oddÏlte.
	NaplÚov·nÌ vodou
	UpozornÏnÌ: PouûÌv·te-li p¯i provozu p¯Ìstroje vûdy v˝hradnÏ obvyklou destilovanou vodu, nenÌ nutnÈ n·drû odv·pÚovat.
	Pozor
	NepouûÌvejte kondenzovanou vodu z pr·delnÌ suöiËky!
	NevlÈvejte ËisticÌ prost¯edek ani jinÈ p¯Ìsady!
	Odöroubujte ze za¯ÌzenÌ bezpeËnostnÌ uz·vÏr.
	Vylijte vodu z kotlÌku.
	NaplÚte do kotlÌku maxim·lnÏ 1,2 litry ËerstvÈ vody z vodovodu.
	UpozornÏnÌ: Tepl· voda zkracuje dobu oh¯evu.
	BezpeËnostnÌ uz·vÏr naöroubujte znovu pevnÏ na za¯ÌzenÌ.
	ZapnutÌ p¯Ìstroje
	P¯Ìstroj pokl·dejte na pevn˝ povrch.
	Pozor
	Za¯ÌzenÌ se nesmÌ v pr˘bÏhu ËisticÌch pracÌ p¯en·öet.
	Zapojte sÌt'ovou z·strËku do z·suvky.
	ObÏ kontrolnÌ û·rovky musejÌ svÌtit.
	Pozor
	Za¯ÌzenÌ zapÌnejte jen tehdy, kdyû je v kotlÌku voda. Za¯ÌzenÌ se jinak m˘ûe p¯eh¯·t (viz n·povÏda p¯i poruch·ch).
	Po cca 8 minut·ch zhasne oranûov· kontrolka - topenÌ.
	ParnÌ ËistiË je p¯ipraven k pouûitÌ.
	ZajiötÏnÌ p·kovÈho spÌnaËe p·ry posuÚte dozadu.
	UpozornÏnÌ: Posunete-li zajiötÏnÌ dop¯edu, ned· se p·kov˝ spÌnaË p·ry stisknout (dÏtsk· pojistka).
	StisknÏte p·kov˝ spÌnaË p·ry, p¯itom nejprve nami¯te parnÌ pistoli na kus tkaniny a poËkejte, dokud nezaËne p·ra proudit rovnomÏrnÏ.
	UpozornÏnÌ: BÏhem pouûÌv·nÌ se oh¯ev parnÌho ËistiËe st·le znovu zapÌn·, aby se udrûel tlak v kotlÌku na spr·vnÈ hodnotÏ. P¯itom svÌtÌ oranûov· kontrolka - topenÌ.
	Regulace mnoûstvÌ p·ry
	PomocÌ p·kovÈho spÌnaËe p·ry regulujte vych·zejÌcÌ mnoûstvÌ p·ry.
	ZajiötÏnÌ p·kovÈho spÌnaËe p·ry umoûÚuje jeötÏ dalöÌ regulaci mnoûstvÌ p·ry.
	- äoup·tko dop¯edu: bez p·ry (dÏtsk· pojistka)
	- äoup·tko uprost¯ed: omezenÈ mnoûstvÌ p·ry
	- äoup·tko dozadu: maxim·lnÌ mnoûstvÌ p·ry
	DoplÚov·nÌ vody
	Je nezbytnÈ doplÚovat vodu do kotlÌku, kdyû p¯i pr·ci ub˝v· mnoûstvÌ p·ry a ke konci nevych·zÌ p·ra v˘bec.
	UpozornÏnÌ: Dokud je v kotlÌku byù jen nepatrn˝ tlak, ned· se otev¯Ìt bezpeËnostnÌ uz·vÏr.
	Vyt·hnÏte z·strËku ze sÌtÏ.
	TisknÏte p·kov˝ spÌnaË p·ry, dokud nep¯estane vych·zet p·ra. KotlÌk za¯ÌzenÌ je nynÌ bez tlaku.
	Odöroubujte ze za¯ÌzenÌ bezpeËnostnÌ uz·vÏr.
	m Pozor!
	P¯i otev¯enÌ bezpeËnostnÌho uz·vÏru m˘ûe z p¯Ìstroje jeötÏ uniknout zbytkov· p·ra. OtevÌrejte proto bezpeËnostnÌ uz·vÏr opatrnÏ, jinak hrozÌ nebezpeËÌ opa¯enÌ.
	NaplÚte do kotlÌku maxim·lnÏ 1,2 litry ËerstvÈ vody z vodovodu.
	m Pozor!
	Je-li kotlÌk hork˝, hrozÌ nebezpeËÌ opa¯enÌ, neboù voda m˘ûe p¯i plnÏnÌ vyst¯Ìknout zp·tky! Nep¯id·vejte do vody û·dn˝ ËisticÌ prost¯edek Ëi jinÈ p¯Ìsady!
	BezpeËnostnÌ uz·vÏr naöroubujte znovu pevnÏ na za¯ÌzenÌ.
	Zapojte sÌt'ovou z·strËku do z·suvky.
	Po cca 8 minut·ch zhasne oranûov· kontrolka - topenÌ.
	ParnÌ ËistiË je p¯ipraven k pouûitÌ.
	Zaparkov·nÌ podlahovÈ hubice
	ilustrace
	P¯i p¯eruöenÌ pr·ce zavÏste podlahovou hubici do parkovacÌho ˙chytu.
	VypnutÌ p¯Ìstroje
	Vyt·hnÏte z·strËku ze sÌtÏ.
	Kryt z·suvky na p¯Ìstroji stisknÏte dol˘ a parnÌ n·strËku vyt·hnÏte ze z·suvky p¯Ìstroje.
	UloûenÌ p¯Ìstroje
	ilustrace
	- ProdluûovacÌ trubku zasuÚte do velkÈho drû·ku na p¯ÌsluöenstvÌ.
	- RuËnÌ hubici a bodovou post¯ikovacÌ hubici nasaÔte vûdy na jednu prodluûovacÌ trubku.
	- Kulat˝ kart·Ë zasuÚte do st¯ednÌho drû·ku na p¯ÌsluöenstvÌ.
	- Podlahovou hubici zavÏste do parkovacÌho ˙chytu.
	- ParnÌ hadici obtoËte kolem prodluûovacÌ trubky a parnÌ pistoli zasuÚte do podlahovÈ hubice.
	PouûÌv·nÌ p¯ÌsluöenstvÌ
	D˘leûitÈ pokyny pro pouûÌv·nÌ
	»iötÏnÌ textiliÌ
	P¯ed oöet¯ov·nÌm parnÌm ËistiËem vyzkouöejte prosÌm vûdy na skrytÈm mÌstÏ sn·öenlivost s textiliemi: nejprve silnÏ napa¯te, pak nechte uschnout a n·slednÏ zkontrolujte, zda nedoölo ke zmÏnÏ barvy nebo tvaru.
	»iötÏnÌ povrstven˝ch nebo lakovan˝ch povrch˘
	P¯i ËiötÏnÌ kuchyÚskÈho nebo obytnÈho n·bytku, dve¯Ì, parket, lakovan˝ch povrch˘ nebo povrch˘ s plastov˝m povlakem se m˘ûe rozpu...
	Pozor
	Nikdy nemi¯te p·rou na klÌûenÈ hrany, protoûe by se mohl n·kliûek uvolnit. NepouûÌvejte za¯ÌzenÌ k ËiötÏnÌ d¯evÏn˝ch nebo parketov˝ch podlah neuzav¯en˝ch lakem.
	»iötÏnÌ skla
	P¯i nÌzk˝ch venkovnÌch teplot·ch, p¯edevöÌm pak v zimÏ, je t¯eba okennÌ tabuli nejprve nah¯·t tak, ûe celou jejÌ plochu lehce napa¯Ìte. Tak se odstranÌ pnutÌ na povrchu, kterÈ by mohlo vÈst v prasknutÌ skla.
	Pozor
	Nemi¯te parou na lakem uzav¯en· mÌsta okennÌch r·m˘, abyste je nepoökodili.
	ParnÌ pistole
	ParnÌ pistoli m˘ûete pouûÌvat i bez p¯ÌsluöenstvÌ, nap¯Ìklad:
	- k odstranÏnÌ pach˘ a z·hyb˘ z visÌcÌch kus˘ odÏv˘ tak, ûe je napa¯Ìte ze vzd·lenosti 10- 20 cm.
	- k odstraÚov·nÌ prachu z rostlin. Zde udrûujte vzd·lenost 20-40 cm.
	- k vlhkÈmu utÌr·nÌ prachu napa¯enÌm utÏrky a n·sledn˝m utÌr·nÌm n·bytku.
	Bodov· post¯ikovacÌ hubice
	»Ìm blÌûe je hubice ke zneËiötÏnÈmu mÌstu, tÌm vyööÌ je ˙Ëinek ËiötÏnÌ, protoûe na v˝stupu z hubice je teplota a p·ra na nejvyöö...
	Kulat˝ kart·Ë
	Kulat˝ kart·Ë se nasazuje p¯Ìmo na bodovou post¯ikovacÌ hubici. Je zvl·ötÏ vhodn˝ pro öpatnÏ p¯Ìstupn· mÌsta, armatury nebo odtoky.
	Pozor
	NehodÌ se k ËiötÏnÌ choulostiv˝ch ploch.
	RuËnÌ hubice
	Nat·hnÏte prosÌm p¯es ruËnÌ hubici frotÈ n·vlek. Je zvl·ötÏ dob¯e vhodn˝ na malÈ om˝vatelnÈ plochy, sprchovacÌ kabiny, zrcadla nebo n·bytkovÈ tkaniny.
	Podlahov· hubice
	HodÌ se na om˝vatelnÈ obklady stÏn a podlahoviny, nap¯. kamennÈ podlahy, dlaûdice a podlahy z PVC. Na silnÏ zneËiötÏn˝ch ploch·ch pracujte pomalu, aby mohla p·ra dÈle p˘sobit.
	UpozornÏnÌ:zbytky ËisticÌch prost¯edk˘ nebo oöet¯ovacÌch emulzÌ, kterÈ se nach·zejÌ na ploch·ch urËen˝ch k ËiötÏnÌ, mohou p¯i parnÌm ËiötÏnÌ zp˘sobovat pruhy, kterÈ vöak p¯i nÏkolikan·sobnÈ aplikaci mizÌ.
	ilustrace
	K podlahovÈ trubici p¯ipevnÏte podlahovou utÏrku.
	Podlahovou utÏrku podÈlnÏ p¯ehnÏte a podlahovou hubici postavte na ni.
	Otev¯ete p¯ÌdrûnÈ svorky.
	Poloûte konce utÏrky do otvor˘.
	P¯ÌdrûnÈ svorky zav¯ete.
	Pozor
	Ned·vejte mezi svorky prsty.
	éehliËka
	UpozornÏnÌ: DoporuËujeme pouûÌvat ûehlicÌ st˘l firmy KƒRCHER, kter˝ disponuje aktivnÌm ods·v·nÌm p·ry (2.884-933.0). Tento ûehli...
	P¯ipravte si ûehlicÌ st˘l (nenÌ obsaûen v dod·vce)
	PouûÌv·te-li ûehlicÌ st˘l s upevÚovacÌmi h·ky (nap¯. ûehlicÌ st˘l firmy KƒRCHER), je t¯eba pouûÌt ke stabilizaci napa¯ovacÌ stanice gumovÈ podloûky.
	Ilustrace viz str·nka 3
	Ilustrace -
	ObÏ gumovÈ podloûky p¯ilepte na upevÚovacÌ h·ky ûehlicÌho stolu.
	éehlenÌ
	n UpozornÏnÌ
	Hork· napa¯ovacÌ ûehliËka a horkÈ proudÏnÌ p·ry!PouËte t¯etÌ osoby o moûn˝ch nebezpeËÌch pop·lenÌ. Nikdy nemi¯te proudem p·ry na...
	ParnÌ z·strËku pevnÏ zasuÚte do z·suvky na za¯ÌzenÌ. Z·strËka p¯itom musÌ slyöitelnÏ zaskoËit.
	éehlenÌ p·rou
	P·rou m˘ûete ûehlit veökerÈ textilie. ChoulostivÈ l·tky Ëi potisky byste mÏli ûehlit na rubu resp. se ¯iÔte p¯i jejich ûehlenÌ pokyny v˝robce.
	Nastavte regul·tor teploty na ûehliËce v Ë·rkovanÈ oblasti (ïïï/MAX).
	éehliËka je p¯ipraven· k provozu, jakmile zhasne kontrolnÌ svÏtlo na ûehliËce.
	UpozornÏnÌ:SpodnÌ plocha ûehliËky musÌ b˝t hork·, aby se na nÌ nesr·ûela a nekondenzovala p·ra, a aby potom kondenzovan· voda nekapala na ûehlenÈ pr·dlo.
	ilustrace
	K ûehlenÌ s napa¯ov·nÌm pouûÌvejte parnÌ tlaËÌtko na ûehliËce.
	- IntervalovÈ napa¯ov·nÌ: StisknÏte tlaËÌtko. ParnÌ r·z vych·zÌ po dobu, kdy je tlaËÌtko stisknuto.
	- TrvalÈ napa¯ov·nÌ: StisknÏte tlaËÌtko a p¯esuÚte blokovacÌ mechanismus dozadu. Nakonec vraùte blokovacÌ mechanismus do polohy vp¯edu.
	PrvnÌ prudk˝ proud p·ry nasmÏrujte na nÏjakou utÏrku a poËkejte, aû zaËne p·ra vystupovat rovnomÏrnÏ.
	K napa¯ov·nÌ z·clon, öat˘, odÏv˘ apod. je rovnÏû moûno ûehliËku drûet v poloze kolmo.
	éehlenÌ nasucho
	UpozornÏnÌ:TakÈ p¯i ûehlenÌ na sucho se v n·dobÏ musÌ nach·zet voda.
	Nastavte tepeln˝ regul·tor vaöÌ ûehliËky podle druhu ûehlenÈ l·tky.
	ï
	Syntetika, Hedv·bÌ
	ïï
	Vlna
	ïïï
	Bavlna, Len
	Oöet¯ov·nÌ a ˙drûba
	m Pozor!
	VeökerÈ ˙drûb·¯skÈ pr·ce prov·dÏjte z·sadnÏ jen s vytaûenou sÌùovou z·strËkou a na vychladlÈm parnÌm ËistiËi.
	Vyplachov·nÌ kotlÌku
	KotlÌk parnÌho ËistiËe byste mÏli vypl·chnout nejpozdÏji po kaûdÈm 5. naplnÏnÌ.
	KotlÌk naplÚte vodou a silnÏ zat¯epejte. TÌm se uvolnÌ zbytky v·penn˝ch usazenin, kterÈ se usadily na dnÏ kotlÌku.
	Vodu vylijte.
	Odv·pÚov·nÌ kotlÌku
	UpozornÏnÌ: PouûÌv·te-li p¯i provozu p¯Ìstroje vûdy v˝hradnÏ obvyklou destilovanou vodu, nenÌ nutnÈ n·drû odv·pÚovat.
	Jelikoû se v·penec usazuje i na stÏn·ch kotlÌku, doporuËujeme odv·pÚovat kotlÌk v n·sledujÌcÌch intervalech (PK=plnÏnÌ kotlÌku):
	Oblast tvrdosti
	° dH
	mmol/l
	PK
	I
	mÏkk·
	0- 7
	0-1,3
	55
	II
	st¯ednÌ
	7-14
	1,3-2,5
	45
	III
	tvrd·
	14-21
	2,5-3,8
	35
	IV
	velmi tvrd·
	>21
	>3,8
	25
	UpozornÏnÌ: Tvrdost vody ze svÈho vodovodu, m˘ûete zjistit na vodohospod·¯skÈm ˙¯adÏ, kter˝ je pro V·s p¯Ìsluön˝, nebo v mÏstskÈ vod·rnÏ.
	Vyt·hnÏte z·strËku ze sÌtÏ.
	Vodu zcela vylijte z parnÌho kotle
	n UpozornÏnÌ
	Abyste se vyvarovali poökozenÌ za¯ÌzenÌ, pouûÌvejte v˝hradnÏ v˝robky, kterÈ jsou schv·leny firmou K‰rcher.
	K odv·pnÏnÌ pouûijte odv·pÚovacÌ tyËky KƒRCHER (obj. Ë. 6.295-206). P¯i pouûitÌ odv·pÚovacÌho roztoku se ¯iÔte d·vkovacÌmi pokyny uveden˝mi na obalu.
	Pozor
	Pozor p¯i plnÏnÌ a vyprazdÚov·nÌ parnÌho ËistiËe. Roztok odv·pÚovacÌho p¯Ìpravku m˘ûe napadat citlivÈ povrchy.
	NaplÚte kotlÌk odv·pÚovacÌm roztokem a roztok nechte p˘sobit po dobu asi 8 hodin.
	n UpozornÏnÌ
	P¯i odv·pÚov·nÌ neöroubujte na p¯Ìstroj bezpeËnostnÌ uz·vÏr.
	NepouûÌvejte parnÌ ËistiË, dokud je odv·pÚovacÌ prost¯edek st·le v kotlÌku.
	Po 8 hodin·ch odv·pÚovacÌ prost¯edek vylijte. V kotlÌku za¯ÌzenÌ z˘stane jeötÏ zbytkovÈ mnoûstvÌ roztoku, vypl·chnÏte proto kotlÌk dvakr·t aû t¯ikr·t studenou vodou, aby se odstranily vöechny zbytky odv·pÚovacÌho prost¯edku.
	Oöet¯ov·nÌ p¯ÌsluöenstvÌ
	UpozornÏnÌ: Hadr na vytÌr·nÌ a potah z frotÈ byly jiû p¯edem p¯edepr·ny a mohou se ihned pouûÌt k pr·ci s p¯Ìstrojem.
	ZneËiötÏnÈ hadry na vytÌr·nÌ a potahy z frotÈ perte v praËce p¯i 60°C . NepouûÌvejte û·dn˝ zmÏkËovacÌ prost¯edek, aby mohl hadr a potah dob¯e zachycovat neËistoty. Hadry jsou vhodnÈ do suöiËky.
	Pomoc p¯i poruch·ch
	Poruchy majÌ Ëasto jednoduchÈ p¯ÌËiny, kterÈ m˘ûete odstranit sami s pomocÌ n·sledujÌcÌch ˙daj˘. V p¯ÌpadÏ nejistoty nebo p¯i zde nevyjmenovan˝ch poruch·ch se laskavÏ obrat'te na autorizovanou servisnÌ sluûbu firmy K‰rcher.
	m Pozor!
	VeökerÈ ˙drûb·¯skÈ pr·ce prov·dÏjte z·sadnÏ jen s vytaûenou sÌùovou z·strËkou a na vychladlÈm parnÌm ËistiËi.
	VeökerÈ oprav·¯skÈ pr·ce na za¯ÌzenÌ smÌ prov·dÏt pouze autorizovan˝ z·kaznick˝ servis.
	Dlouh· doba oh¯evu
	ParnÌ kotlÌk je zaneöen˝ v·pnem.
	Odv·pnÏte parnÌ kotlÌk.
	Bez p·ry
	V parnÌm kotli nenÌ voda.
	VypnÏte p¯Ìstroj.
	Viz "DoplÚov·nÌ vody" str·nka 113
	SpÌnaË p·ry se ned· stisknout
	P·kov˝ spÌnaË p·ry je blokov·n zajiötÏnÌm / dÏtskou pojistkou.
	ZajiötÏnÌ p·kovÈho spÌnaËe p·ry posuÚte dozadu.
	Po p¯est·vk·ch p¯i ûehlenÌ vych·zÌ z napa¯ovacÌ ûehliËky kapky vody.
	P¯i delöÌch p¯est·vk·ch m˘ûe p·ra ve vedenÌ p·ry kondenzovat.
	NasmÏ¯ujte proto vûdy prvnÌ proud p·ry na zvl·ötnÌ had¯Ìk.
	Napa¯ovacÌ ûehliËka "prsk·" vodu!
	Tepeln˝ regul·tor nastavte na ïïï.
	P¯Ìstroj na tvorbu p·ry vypl·chnÏte a odv·pnÏte.
	N·hradnÌ dÌly
	PouûÌvejte v˝hradnÏ origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly firmy KƒRCHER. P¯ehled n·hradnÌch dÌl˘ najdete na konci tohoto provoznÌho n·vodu.
	Z·ruka
	V kaûdÈ zemi platÌ z·ruËnÌ podmÌnky vydanÈ p¯Ìsluönou distribuËnÌ spoleËnostÌ. P¯ÌpadnÈ poruchy za¯ÌzenÌ odstranÌme bÏhem z·ruËn...
	(Adresy poboËek najdete na zadnÌ stranÏ)
	TechnickÈ ˙daje
	P¯Ìvod el. proudu
	NapÏtÌ
	220-240
	1~50/60
	V
	Hz
	T¯Ìda krytÌ
	I
	StupeÚ krytÌ
	IPX4
	V˝konnostnÌ parametry
	Topn˝ v˝kon
	1500
	W
	Topn˝ v˝kon zehliËka
	750
	W
	Maxim·lnÌ provoznÌ tlak
	0,32
	MPa
	Doba oh¯evu na litr vody
	7
	minut
	Maxim·lnÌ mnoûstvÌ p·ry
	65
	g/min
	RozmÏry
	ParnÌ kotel
	1,2
	l
	Hmotnost (bez p¯ÌsluöenstvÌ)
	3,2
	kg
	äÌ¯ka
	250
	mm
	DÈlka
	381
	mm
	V˝öka
	260
	mm
	TechnickÈ zmÏny vyhrazeny.
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