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Vážený zákazníku,
Před prvním použitím svého 
zařízení si přečtěte tento původ-

ní návod k používání, řiďte se jím a uložte 
jej pro pozdější použití nebo pro dalšího 
majitele.

Tento přístroj byl navržen pro domácí 
použití a není určen pro nároky profesionál-
ního používání.
– Zakoupením tohoto zařízení jste získali 

postřikovací zařízení určené k udržova-
címu popř. základnímu čištění koberco-
vých podlah s hloubkovým čisticím 
účinkem.

– S nástavcem na tvrdé povrchy, který se 
nasadí na umývací hubici (je součástí 
dodávky) lze čistit i tvrdé povrchy.

– S odpovídajícím příslušenstvím (je sou-
částí dodávky) je lze používat i jako 
mokrý a suchý vysavač.

Obalové materiály jsou recyklovatel-
né. Obal nezahazujte do domácího 

odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovné-
mu zužitkování.

Přístroj je vyroben z hodnotných 
recyklovatelných materiálů, které se 
dají dobře znovu využít. Likvidujte 

proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto 
účelu určených.
Informace o obsažených látkách 
(REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách 
naleznete na adrese: 
www.kaercher.com/REACH

Kromě pokynů v návodu na použití musí 
být dodržena i všeobecná, zákonem stano-
vená bezpečnostní ustanovení za účelem 
zabránění vzniku nehody či ohrožení živo-
ta.
Každé použití, které nesouhlasí s před-
loženými pokyny, vede ke zneplatnění 
záruky.
� Přípojka proudu
 Přístroj zapojujte pouze do předpisově 

uzemněných zásuvek.
 Údaje o napětí uvedené na typovém 

štítku přístroje musí souhlasit s napětím 
zásuvky.

 Používáte-li přístroj ve vlhkých prosto-
rách jako např. koupelně, zapojujte jej 
zásadně do zástrčky s předřazeným 
proudovým chráničem. Pokud si nejste 
jistí, poraďte se s elektroodborníkem.

 Nikdy se nedotýkejte sít'ového kabelu 
vlhkýma rukama.

 Používejte pouze prodlužovací kabel 
chráněný proti postříkání o průměru 
nejméně 3x1 mm˛. 

 Nikdy nepoužívejte vadný sít'ový kabel! 
Je-li sít'ový kabel poškozený, musí být 
vyměněn za jinéý Obrat'te se za tímto 
účelem na výrobce či servisní službu fir-
my Kärcher.

 Dbejte, aby nedošlo k poškození 
sít'ového či prodlužovacího kabelu 
následkem přejetí vedení, jeho skřípnu-
tím či taháním za něj trhavým pohybem. 
Sít'ový kabel chraňte před žárem, sty-
kem s olejem či ostrými hranami.

 Při výměně připojení na sí't nebo pro-
dlužovací kabel musí být zajištěna 
ochrana před odstřikující vodou a 
mechanická pevnost.

 Před odpojení přístroje ze sítě ho vždy 
napřed vypněte hlavním spínačem.

 Nevytahujte za připojovací kabel, ale za 
zástrčku.

Správné používání přístroje

Ochrana životního prostředí

Bezpečnostní pokyny
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� Použití
 Toto zařízení není určeno k tomu, aby 

je používaly osoby (včetně dětí) s ome-
zenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi 

 nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/
nebo znalostmi, pokud ne ně nebude 
dohlížet osoba odpovědná 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 nebu-
dou hrát.

 Uživatel 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..

 Před použitím zařízení zkontrolujte 
zařízení a příslušenství, zda jsou v 
pořádku. Pokud jejich stav není bez 
závad, nesmí se zařízení používat.

 Přístroj, kabel ani zástrčku nikdy nepo-
nořujte do vody ani jiných tekutin.

 Nikdy nepracujte s vysokotlakým čisti-
čem v prostorách, ve kterých hrozí 
nebezpečí exploze! Používáte-li přístroj 
v nebezpečných prostorách, dodržujte 
bezpodmínečně příslušné bezpečnost-
ní předpisy. 

 Přístroj chraňte před extrémními vlivy 
počasí, vlhkostí a zdroji tepla.

 Toto zařízení není určeno k tomu, aby 
je používaly osoby (včetně dětí) s ome-
zenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo s nedo-
statečnými zkušenostmi a/nebo zna-
lostmi, pokud ne ně nebude dohlížet 
osoba odpovědná 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 nebu-
dou hrát. 

 Zařízení musí stát na pevném podkla-
du.

 Pokud přístroj upadne, musí být zkont-
rolován autorizovaným zákaznickým 

servisem, může dojít k poruchám uvnitř, 
které mohou narušit bezpečnost výrob-
ku.

 Nenasávejte žádné jedovaté látky.
 Nenasávejte žádné pálící ani hořící 

objekty, např. nedopalky, cigaretový 
popel nebo jiné pálící nebo hořící mate-
riály.

 Látky jako je např. sádra, cement atd. 
nenasávejte, při kontaktu s vodou 
mohou ztuhnout a ohrozit funkci přístro-
je.

 Při provozu přístroje jej postavte vodo-
rovně.

 Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, 
je-li v provozu.

 Doporučené čisticí prostředky se nesmí 
používat neředěné. Výrobky jsou z hle-
diska provozu bezpečné, neobsahují 
žádné látky škodlivé životnímu prostře-
dí. Pokud se čisticí prostředek dostane 
do kontaktu se zrakem, vymyjte oči 
důkladně větším množstvím vody. Při 
požití ihned vyhledejte lékaře.

 Používejte pouze čisticí prostředky 
doporučované výrobcem a respektujte 
rovněž pokyny k použití, likvidaci a upo-
zornění výrobců čisticích prostředků.

� Pozor!
V kontaktu s nasávaným vzduchem může u 
určitých látek dojít ke tvorbě explozivních 
par či směsí.
Níže uvedené látky se nesmí nasávat:
– výbušné nebo hořlavé plyny, tekutiny a 

prach (reaktivní prach)
– reaktivní kovový prach (např. hliník, 

hořčík, zinek) ve spojení se silně alka-
lickými a kyselými čisticími prostředky

– nezředěné silné kyseliny a louhy
– organická rozpouštědla (např. benzin, 

ředidla barev, aceton, topný olej).
Kromě toho mohou tyto látky způsobit 
nežádoucí škody na materiálu přístroje.
� Údržba
 Než začnete provádět jakékoli údržbář-

ské práce na přístroji, vytáhněte zástrč-
ku ze sítě.
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 Aby nedošlo k ohrožení, smějí být opra-
vy a výměna náhradních dílů na přístroji 
prováděny pouze autorizovanou zákaz-
nickou službou.

 Používejte pouze originální náhradní 
díly a příslušenství schválené výrob-
cem, aby nedošlo k ohrožení bezpeč-
nosti přístroje.

Při vybalování přístroje zkontrolujte, zda 
jsou přítomny všechny díly. 
Pokud zjistíte, že některé díly chybí či že 
během přepravy došlo k poškození přístro-
je, uvědomte o tom laskavě ihned obchod-
níka, u kterého jste přístroj zakoupili.
Upozornění: Ilustrace zařízení a k jeho 
obsluze najdete na předních stránkách 
obalu, je třeba je nejprve rozložit.

Obrázek 
1 Blok motoru
2 Držadlo
3 Pěnový filtr
4 Filtrační uzávěr
5 Síťový kabel se zástrčkou
6 Úchytka, sít'ový kabel
7 Spínač sání (0 / I)
8 Spínač postřikování (0 / I)
9 Odemknutí, zásobník na čerstvou vodu
10 Nádrž na čistou vodu
11 Nádrž
12 Kolečka
13 Přípojka pro sací hadici mokrého a 

suchého vysavače 
14 Připojení, postřikovací hadice
15 Stříkací / sací hadice
16 Rukojeť
17 Šoupátko přídavného vzduchu
18 Postřikovací páčka
19 Západka stříkací páky

20 Zajišťovací páka
21 Stříkací - sací trubka 2 x 0,5 m
22 Úchytka pro sací trubici a příslušenství
23 Podlahová umývací hubice na čištění 

kobercových podlah s nástavcem na 
tvrdé povrchy

24 Ruční umývací hubice na čištění polštá-
řů

Příslušenství na mokré / suché sání
25 Nástavec na mokré / suché sání
26 Hubice na podlahy s nástavcem na tvr-

dé povrchy
27 Hubice na štěrbiny
28 Hubice na čalounění
29 Filtrační sáček

Obrázek 
 Odstraňte zásobník na čerstvou 

vodu. Stiskněte odemykací mechanis-
mus a zásobník sejměte.
Upozornění: Skříň motoru lze sejmout 
pouze poté, co byl odstraněn zásobník 
na čerstvou vodu.

Obrázek 
 Odstraňte skříň motoru. Držadlo pře-

klopte dopředu, čímž se odjistí nádoba.  
Z nádoby vyjměte příslušenství a vodicí 
kladky.

Obrázek 
 Nádobu otočte a kolečka úplně zasuňte 

do otvorů v jejím dně.
Obrázek 
 Skříň motoru otočte a na koš filtru 

nasaďte filtr z pěnové hmoty.
 Nasaďte uzávěr filtru a otáčením jej 

zajistěte.
 Nasaďte skříň motoru. Držadlo zajistí-

te tahem nahoru.
Obrázek 
 Nasaďte zásobník na čerstvou vodu. 

Nejprve nasaďte spodní část, potom 
nahoře zatlačte na skříň motoru a pro-
věřte, zda řádně zapadla.

Uvedení přístroje do provozu

Popis přístroje

Pokyny před uvedením přístroje do 
provozu
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Obrázek 
 Sací hadici a postřikovací hadici nasaď-

te na přípojky na zařízení.
Upozornění: Sací hadici natlačte 
napevno do přípojky tak, aby zapadla.

Obrázek 
 Sestavte stříkací / sací trubku a nasaď-

te ji na držadlo. Zajišťovací páka je při 
skládání uprostřed, k zajištění jí otočte 
ve směru pohybu hodinových ručiček.

 Podlahovou hubici nasuňte na stříkací / 
sací trubku a vše zabezpečte zajišťova-
cí pákou.

Nyní je zařízení připraveno k mokrému 
čištění.

� Vždy pracujte s nasazeným filtrem z 
pěnové hmoty, a to jak při mokrém 
čištění tak při mokrém / suchém 
sání!

� Nebezpečí úrazu, nebezpečí poško-
zení!

Před použitím zařízení vyzkoušejte před-
mět určený k čištění na nenápadném mís-
tě, pokud jde o stálost barev a odolnost vůči 
vodě.
Nečistěte obklady citlivé na vodu, jakými 
jsou například parketové podlahy (může do 
nich proniknout vlhkost a podlahu poško-
dit).
Informace
Teplá voda (ohřátá na max. 50 °C) zvyšuje 
čisticí účinek.

 Používejte podlahovou umývací hubici.
 Pracujte bez nástavce na tvrdé plochy.
Prosíme Vás, abyste při čištění používali 
pouze prostředek na čištění koberců RM 
519 od firmy KÄRCHER.

 Používejte podlahovou umývací hubici.
 Nástavec na tvrdé povrchy nasuňte ze 

strany na podlahovou postřikovací 
hubici Ex. Štětiny musejí směřovat 
dozadu.

 Používejte ruční umývací hubici.

Upozornění: Zásobník na čerstvou vodu 
se za účelem plnění sejme nebo jej lze plnit 
přímo na zařízení.
Obrázek 
 Víko zásobníku odklopte nahoru.
 100 - 200 ml (množství se liší podle 

stupně znečištění) z RM 519 do zásob-
níku na čerstvou vodu, naplňte vodou z 
vodovodu, nepřeplňujte.

 Víko zásobníku znovu zavřete.

Obrázek 
 Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
 Stiskněte spínač sání (poloha I), sací 

turbína běží.
Obrázek 
 Zcela uzavřete šoupátko přídavného 

vzduchu na držadle.
Obrázek 
 Stiskněte postřikovací spínač (poloha 

I), čerpadlo na čisticí prostředek je při-
praveno.

Obrázek 
 Chcete-li nastříkat čisticí roztok, stisk-

něte stříkací páku na rukojeti.
Obrázek 
 K trvalému postřiku lze stříkací páku 

zafixovat tak, že se stiskne stříkací 
páka a západka se zatáhne dozadu.

 Plochu určenou k očištění přejíždějte v 
překrývajících se drahách. Přitom hubi-
ci tahejte směrem vzad (nestrkejte do 
ní).

Obsluha

Mokré čištění kobercových podlah / 
tvrdých povrchů / čalounění

Mokré čištění kobercových podlah

Mokré čištění tvrdých povrchů

Mokré čištění čalounění

Naplňte zásobník na čerstvou vodu

Začněte s prací
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Upozornění: Je-li nádoba plná, uzavře se 
sací otvor plovákem a zařízení běží na zvý-
šené obrátky.
 Zařízení vypněte stiskem vypínače sání 

a postřiku (poloha 0). 
 Stříkací / sací hadici a stříkací hadici 

oddělte od zařízení.
Upozornění: Eventuálně stále přítom-
ná zbytková voda může kapat ven, pro-
to zařízení odložte nejlépe do sprchy 
nebo do vany.

 Sejměte příslušenství a zásobník na 
čerstvou vodu a odjistěte skříň motoru.

 Sejměte skříň motoru a vyprázdněte 
nádobu.

– Vždy pracujte ze světla do stínu (od 
okna ke dveřím).

– Vždy pracujte z očištěné plochy smě-
rem k neočištěné.

– Celopodlahový koberec s jutovým 
rubem se může při práci namokro srazit 
a barvy mohou vyblednout.

– Dlouhovlasé koberce po čištění v mok-
rém stavu vykartáčujte ve směru vlasu 
(např. vlasovým smetákem nebo kartá-
čem).

– Impregnace pomocí Care Texu RM 762 
provedená po čištění namokro zabrání 
rychlému opětnému znečištění textilní 
povrchové vrstvy. 

– Abyste předešli vzniku vytlačených míst 
nebo rezavých skvrn, začněte po vyčiš-
těné ploše chodit nebo na ni stavte ná-
bytek až po uschnutí.

 Zapněte sání a postřik (poloha I).
 Nastříkejte a současně v jednom pra-

covním kroku odsajte čisticí roztok.
 Poté vypněte spínač pro postřik a 

odsajte zbytky čisticího roztoku.
 Po vyčištění koberců přečistěte kober-

ce ještě jednou čistou teplou vodou a 
podle přání je naimpregnujte.

 Zapněte postřik (poloha I).
 Naneste čisticí prostředek a nechte 

působit 10 až 15 minut (při vypnutém 
sání).

 Potom plochu čistěte jako při mírném / 
běžném znečištění.

 Po vyčištění koberců přečistěte kober-
ce ještě jednou čistou teplou vodou a 
podle přání je naimpregnujte.

 Vymývání postřikovacího vedení v pří-
stroji provádějte takto:
Nádobu na čisticí prostředek naplňte 
asi 1 litrem čisté vody.
Hubici držte nad odtokem a postřikova-
cí čerpadlo držte zapnuté, dokud se 
nespotřebuje všechna čistá voda.

� Pozor!
Pracujte vždy s nasazeným filtračním sáč-
kem, kromě případu, kdy se používá filtrač-
ní vložka (zvláštní příslušenství).
Nádoba i příslušenství musejí být suché, 
aby se nic neslepilo.
Obrázek 
 Nasaďte filtrační sáček.
Obrázek 
 Použijte nástavec na mokré / suché 

sání. Nástavec nasuňte na rukojeť 
nebo sací trubku a otočte zajišťovací 
pákou, čímž provedete zajištění.

Během práce vyprázdněte nádobu

Tipy k čištění / způsob práce se zaří-
zením

Čisticí metody

Mírné / běžné znečištění

Silné znečištění nebo skvrny

Ukončení mokrého čištění

Vysávání za sucha
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 Zvolte požadované příslušenství a 
nasaďte je na stříkací / sací trubku 
popř. přímo na nástavec.

 Zapněte sání (poloha I).

Obrázek 
 Nasaditelný kartáč na čištění tvrdých 

podlah zatlačte do hubice na čištění 
podlah. Štětiny by měly ukazovat 
dopředu.

Obrázek 
 Pracujte bez nástavce na tvrdé plochy.
 K úpravě sacího výkonu použijte šou-

pátko přídavného vzduchu.
Upozornění: Po použití šoupátko pří-
davného vzduchu zase zavřete!

� Pozor!
Nepoužívejte filtrační sáček!
Přístroj bezpodmínečně okamžitě vypněte, 
začne-li se tvořit pěna či uniká-li z přístroje 
kapalina!
Upozornění: Je-li nádoba plná, uzavře se 
sací otvor plovákem a vysavač běží při zvý-
šených otáčkách. Přístroj v tomto případě 
okamžitě vypněte a sběrnou nádobu 
vyprázdněte.
 K nasátí vlhkosti resp. mokra použijte 

umývací hubici.
Při použití hubice pro spáry:
 Nasaďte a zajistěte nástavec na mokré 

/ suché sání. Hubici na spáry nasaďte 
přímo na nástavec.

 Zapněte sání (poloha I).
Obrázek 
 Šoupátko přídavného vzduchu otevře-

te, kdykoliv se nasává voda z nádoby. 
Po použití je zase zavřete.

 Vyprázdněte naplněnou nádobu (viz 
kapitolu „Vyprázdnění nádoby“).

 Vypněte přístroj. 
 Vyprázdněte naplněnou nádobu (viz 

kapitolu „Vyprázdnění nádoby“).
 Nádobu důkladně vypláchněte čistou 

vodou.
 Rukojeť, stříkací / sací trubku a umýva-

cí hubici od sebe oddělte, k tomu je tře-
ba povolit zajišťovací páku (do střední 
polohy),

 Součásti příslušenství jednotlivě 
vypláchněte pod tekoucí vodou a 
následně nechte vyschnout.

 Filtr z pěnové hmoty vyčistěte pod 
tekoucí vodou, před zpětnou montáží 
nechte vyschnout.

 Zařízení musí při vysychání stát otevře-
né.

 Ukládání zařízení. Příslušenství sbalte 
spolu se zařízením a vše uložte do 
suchých prostor. 

� Nebezpečí poranění
Než začnete provádět jakékoli údržbářské 
práce na přístroji, vytáhněte zástrčku ze 
sítě.

Při nerovnoměrném postřikovacím 
paprsku.
Obrázek 
 Povolte a vyjměte upevnění hubice, 

postřikovací trysku vyčistěte nebo 
vyměňte.

1 x ročně nebo v případě potřeby.
Obrázek 
 Otáčením uvolněte zámek. Síto vyjmě-

te tahem nahoru a vyčistěte je v čisté 
tekoucí vodě.

Vysávání tvrdých ploch

Vysávání koberců

Vysávání za mokra

Zastavení provozu

Ošetřování, údržba

Čištění postřikovací trysky

Vyčistěte síto v zásobníku na čers-
tvou vodu
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 naplňte nádrž na čerstvou vodu
 Zkontrolujte, zda je zásobník na čers-

tvou vodu správně uložen.
 Závada na čerpadle na čisticí prostře-

dek, vyhledejte zákaznickou službu.

 Vyčistěte postřikovací hubici.

 Zavřete šoupátko přídavného vzduchu 
na držadle.
Viz rovněž obrázek 11

 Příslušenství, sací hadice nebo sací 
trubka jsou ucpané, odstraňte ucpání.

 Filtrační sáček je plný, vložte nový 
sáček (obj. č. viz seznam náhradních 
dílů na konci tohoto návodu).

 Vyčistěte filtr z pěnového materiálu.

 nádrže na čerstvou vodu.

 Zasuňte sít'ovou zástrčku do zásuvky.
 Sepnula ochrana proti přehřátí, nechte 

zařízení vychladnout.

V každé zemi platí záruční podmínky vyda-
né naší příslušnou distribuční společností. 
Eventuální poruchy vzniklé na přístroji 
odstraníme během záruční doby bezplatně 
v případě, je-li příčinou poruchy chyba 
materiálu nebo výrobce. V případě záruky 
se prosím obraťte i s příslušenstvím a pro-
dejním účtem na Vašeho obchodníka nebo 
na nejbližší autorizovanou servisní službu.
(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Budete-li mít otázky nebo v případě poru-
chy Vám naše zastoupení KÄRCHER rádo 
pomůže.
(Adresy poboček najdete na zadní straně)

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

Technické změny vyhrazeny.

Poruchy

z hubice nevychází voda

Postřikovací paprsek je nerovno-
měrný

Nedostatečný sací výkon

Čerpadlo na čisticí prostředek 
naplňte podle

Přístroj neběží

Obecná upozornění

Záruka

Oddělení služeb zákazníkům

Objednávka náhradních dílů a 
zvláštního příslušenství

Technické parametry

Napětí
1~ 50/60 Hz

220 - 240V

Síťová pojistka (pomalá) 10 A
Objem sběrné nádoby 18 l
Odběr vody, max. 4 l
Výkon Pjmen 1200 W
Výkon Pmax 1400 W
Sít'ový kabel H05-VV-

F2x0,75
Hladina akustického tla-
ku (EN 60704-2-1)

73 dB(A)

Zvláštní příslušenství

Objednací č.
Filtrační sáček (5 ks) 6.959-130.0
Patronový filtr 6.414-552.0
RM 519 Čisticí prostředek na 
koberce (láhev 1 l)

6.295-271.0

RM 762 Care Tex Impregna-
ce (láhev 0,5 l)

6.290-003.0
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