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A készülék első használata előtt
olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a
következő tulajdonos számára.
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Biztonsági tanácsok
Az első használat előtt olvassa el és vegye
figyelembe ezt az üzemeltetési utasítást és
a mellékelt brossurában szereplő biztonsági előírásokat a 5.956-251 sz. kefés tisztítóberendezések és szóróberendezések
számára, és ezek alapján járjon el.
A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha a ház és minden fedél zárva
van.
Minden funkció azonnali üzemen kívül
helyezéséhez ki kell venni az Intelligent
Key-t (Vész-Ki).
A készüléket csak olyan felületen szabad
üzemeltetni, amely nem haladja meg a maximális megengedett emelkedést, lásd a
„Műszaki adatok“ részt.
몇 Figyelem!
A készüléket ne használja lejtős felületen.

Biztonsági berendezések
A biztonsági berendezések a felhasználó
védelmét szolgálják, ezért ezeket nem szabad üzemen kívül helyezni vagy a működésükbe beleavatkozni.

Szimbólumok az üzemeltetési
útmutatóban

 Balesetveszély
Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos
testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.
몇 Figyelem!
Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos
testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
Vigyázat
Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Funkció
Ez a súroló-szívó gép sík padlók nedves
tisztítására vagy polírozására használható.
– A készüléket a vízmennyiség, a kefék
nyomáserőssége, a tisztítószer mennyisége, valamint a menetsebesség
beállításával könnyen az adott tisztítási
feladathoz lehet igazítani.
– A készülék friss- és szennyvíz tartállyal
rendelkezik (amelyek egyenként 40 literesek). Ez hatékony tisztítást tesz lehetővé hosszú alkalmazási időtartam
mellett.
– A kiválasztott tisztítófejnek megfelelően
a munkaszélesség a B 40 esetén 430
mm és 550 mm között van.
– B 40 C Bp
Ez a készülékváltozat nem rendelkezik
hajtóművel. Az előremenet kézzel tolással történik a kefék forgása által támogatva. A kefemeghajtót két
akkumulátor táplálja.
– B 40 W Bp
Ez a készülékváltozat rendelkezik hajtóművel. A menetsebességet egy forgógombbal lehet előre beállítani.
– A töltő készülék minden készülékbe
már be van építve. Az akkumulátorokat
a konfigurációnak megfelelően lehet kiválasztani (lásd ehhez az „Ajánlott akkumulátorok“ fejezetet).
Megjegyzés
A mindenkori tisztítási feladatnak megfelelően a készüléket különböző tartozékokkal
lehet ellátni.
Kérje katalógusunkat vagy keressen meg
bennünket az interneten a www.kaercher.com címen.

Biztonsági kapcsoló (B 40 C Bp)
Ha elengedi a biztonsági kapcsolót, a kefemeghajtó kikapcsol.

Ezt a készüléket kizárólag a jelen kezelési
útmutatóban megadottaknak megfelelően
használja.
– A készüléket csak nedvességre és polírozásra nem érzékeny sima padlón
szabad használni.
– A készülék fagyott padlózat tisztítására
nem alkalmas (pl. hűtőházakban).
– A készüléket csak eredeti alkatrészekkel és eredeti tartozékokkal szabad ellátni.
– A készülék nem alkalmas robbanásveszélyes környezetben való üzemeltetésre.
– A készülékkel nem szabad éghető gázokat, hígítatlan savakat vagy oldószereket felszívni.
Ebbe beletartozik a benzin, a hígító
vagy a fűtőolaj, amelyek a beszívott levegővel robbanékony keverékeket alkothatnak. Továbbá az aceton,
hígítatlan savak és oldószerek, mivel
ezek a készülékben lévő anyagokat
megtámadják.
– A készüléket csak olyan maximális
emelkedőn szabad üzemeltetni, amely
a „Műszaki adatok“ részben meg van
adva.

Környezetvédelem
A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi
szemétbe, hanem vigye el egy
újrahasznosító helyre.
A használt készülékek értékes
újrahasznosítható anyagokat
tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és
hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért
kérjük, a használt készülékeket
megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.
Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)
Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen
talál:
www.kaercher.com/REACH

Garancia
Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat a
tartozékokon a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyagvagy gyártási hiba az oka. Garanciális
esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Vezetőkar (B 40 W Bp)
Ha elengedi a vezetőkart, a hajtómű és a
kefemeghajtó kikapcsol.
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Rendeltetésszerű használat
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Kezelési- és funkciós elemek

Súroló-szívó gép ábra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kar a szívófej leeresztéséhez
Szennyvíztartály fedele
Tartósín a Homebase számára
Szálszűrő
Szennyvíztartály öblítőrendszer (opcionális)
Hajlékony záródugó öblítőrendszer (opcionális)
Szennyvíztartály retesze
Úszó
Tolókengyel
Durva szennyeződés szűrő
Szennyvíz tartály
Tisztavíz tartály betöltő nyílása
Tisztítószer szívótömlő (csak DOSE
változat esetén)
Tisztítószer flakon (csak DOSE változat
esetén)
Frissvíz tartály szűrővel retesze
Tisztítószer flakon tartó
Friss víz tartály
Tartály zárja
lemezzel és csavarral is biztosítva van

19 Tisztítófej (szimbolikus ábra) *
20 Kefehengerek (BR változat), kefekorongok (BD változat) *
21 Durva szennytartály (csak BR)
22 Akkumulátor pólusbiztosíték
23 Akkumulátor *
24 A friss víz mennyiségének kijelzője
25 Pedál a tisztítófej felemeléséhez/leeresztéséhez
26 Forgó markolat a szívópofa elfordításához
27 Szárnyas anyák a szívópofa rögzítéséhez
28 Szívócső
29 Szívófej *
30 Csatlakozókábel a töltőkészülékhez
31 Friss víz tartály feltöltő automatikája
(opcionális)
32 Vízmennyiség szabályozó gomb
33 Vezetőkar (B 40 W Bp)
Biztonsági kapcsoló (B 40 C Bp)
34 Kezelőpult
35 Tartótálca a „Homebase Box“ tisztító
készlethez
36 Kábel tartó
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37 Szennyvízleeresztő tömlő adagolóberendezéssel
* nem része a szállítási tételnek
Szín megjelölés
– A tisztítási folyamat kezelő elemei sárgák.
– A karbantartás és szerviz kezelő elemei
világos szürkék.

3

Kezelőpult

Üzembevétel előtt
Kefék felszerelése
BD változat
Üzembevétel előtt fel kell szerelni a tárcsakefét (lásd „Karbantartási munkák“).
BR változat
A kefék fel vannak szerelve.

Akkumulátorok beszerelése
Akkumulátorok behelyezése (lásd az „Ápolás és karbantartás / Akkumulátorok behelyezése és csatlakoztatása“ részeket).

1
2

3
4
5

Menetsebesség szabályozó gomb
(csak B 40 W)
Intelligent Key
sárga - kezelő
szürke - előmunkás
Display
Programválasztó kapcsoló
Info gomb

Programválasztó kapcsoló

Töltési jelleggörbe beállítása
Az első üzembevétel előtt, szerviz utáni
visszaállítás után vagy másik akkumulátorra váltás után feltétlenül be kell állítani a töltési jelleggörbét.
 Használja a szürke Intelligent Key-t.
 Töltési jelleggörbe beállítása (lásd a
„Szürke Intelligent Key/Töltési jelleggörbe beállítása“ részeket).
Más gyártók akkumulátorának használata
Saját akkumulátoraink használatát ajánljuk, amelyek az „Ápolás és karbantartás/
Ajánlott akkumulátorok“ részben vannak
felsorolva.
Megjegyzés
Más akkumulátorok alkalmazása esetén
(pl. más gyártó) a mélykisülési védelmet az
adott akkumulátorhoz a Kärcher szakszerviznek újra be kell állítani.

Akkumulátor töltése

1
2

3

4

5

6
7

4

OFF
A készülék ki van kapcsolva.
Szállítási üzemmód
(csak B 40 W)
Vezesse a bevetési helyre.
Eco üzemmód
Padló nedves tisztítása (csökkentett
kefe fordulatszámmal) és szennyvíz felszívása (csökkentett szívóteljesítménnyel).
Normál üzemmód
Padló nedves tisztítása és a szennyvíz
felszívása.
Intenzív üzemmód
Padlót nedvesen tisztítása és a tisztítószert hagyja hatni.
Szívó üzemmód
Szennyeződés felszívása.
Polírozó üzemmód
Padlózatok folyadék felvitel nélküli polírozása.

Tudnivaló
A készülék mélykisülés elleni védelemmel
rendelkezik, azaz ha a kapacitás a még engedélyezett legkisebb mértéket eléri, akkor
a kefemotor és a turbinák kikapcsolnak.
 Vezesse a készüléket egyenesen a töltőállomáshoz, közben kerülje az emelkedőket.
 Balesetveszély
Sérülésveszély áramütés által. A hálózati
feszültséget és a biztosítékot a készülék típus tábláján figyelembe kell venni.
A töltő készüléket csak száraz, megfelelő
szellőzéssel rendelkező helyiségekben
használja!
Töltési folyamat
A töltési idő átlagosan kb. 10-15 óra.
A beépített töltőkészülék elektronikusan
vezérelt és minden ajánlott akkumulátorhoz alkalmas, automatikusan befejezi a töltési eljárást.
A beépített akkumulátort töltéskor a kijelzőn mutatja, ha nem így van, akkor ki kell
választani a töltési jelleggörbét (lásd a „Töltési jelleggörbe beállítása“ részt).
A készüléket a töltési eljárás alatt nem lehet használni.
Megjegyzés az első feltöltéshez
Az első feltöltésnél a vezérlés még nem ismeri fel, hogy milyen akkumulátor típus van
beépítve. Addig töltse az akkumulátorokat,
amíg a kijelzőn a teljes feltöltöttség jelenik
meg (az akkumulátorok esetlegesen ennek
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ellenére sincsenek teljesen feltöltve). A következő feltöltésnél a kijelző és a töltőáram
már pontos, és az akkumulátorokat teljesen feltölti.
몇 Fontos megjegyzés
Kevés karbantartást igénylő akkumulátorok töltése előtt a tartályt felfelé kell fordítani (lásd az „Akkumulátor behelyezése
és csatlakoztatása“ fejezetet). Ezáltal megakadályozható, hogy a töltési eljárás alatt
veszélyes gázok képződjenek a tartály
alatt.
Felhajtott víztartály mellett semmilyen vízzel történő tisztítást nem szabad végezni.
Kevés karbantartást igénylő akkumulátorok töltése esetén nem kell felhajtani a
víztartályt.
 Dugja be a csatlakozókábel hálózati
dugóját a dugaljba. A töltési eljárás elkezdődik.
Megjegyzés: A kiválasztott akkumulátort mutatja a töltés alatt.
 Addig töltse, amíg a kijelzőn a teljes feltöltöttséget kijelzi.
Kevés karbantartást igénylő akkumulátorok (ólomakkumulátorok)
몇 Figyelem!
Marásveszély!
– Víz utántöltése a lemerült állapotú akkumulátornál sav kifolyáshoz vezethet.
– Az akkumulátorsavval való érintkezésnél viseljen védőszemüveget és vegye
figyelembe az előírásokat, hogy elkerülje a sérüléseket és a ruházat megrongálódását.
– Esetleges savfröccsenéseket a bőrön
és a ruházaton azonnal mossa le bő
vízzel.
Vigyázat
Rongálódásveszély!
– Az akkumulátor utántöltéséhez csak
desztillált vizet vagy sótalanított vizet
(EN 50272-T3) használjon.
– Ne használjon idegen adalékot (úgynevezett feljavítószert), különben minden
garancia megszűnik.
– Az akkumulátorokat csak ugyanolyan
típusú akkumulátorra cserélje ki. Különben a töltés jelleggörbéjét a szerviz
szolgálattal újra be kell állíttatni.

Szívófej felszerelése
 A szívófejet úgy helyezze be a szívófej
felfüggesztésbe, hogy a formalemez a
felfüggesztés fölött legyen.
 Húzza meg a szárnyas anyát.

 A szívócső felhelyezése.

Lerakás

 Balesetveszély
Sérülésveszély. A helyes üzemen kívül helyezéshez az Intelligent Key minden funkcióját le kell húzni.
 Helyezze és kösse be az akkumulátort
(lásd "Üzembevétel előtt").
 A csomagolás hosszú oldalsó deszkáit
rámpaként fektesse a raklapra.

 A rámpákat szögekkel erősítse a raklapra.
 Fektessen rövid deszkákat alátámasztásként a rámpa alá.
 Távolítsa el a faléceket a kerekekről.
 Tisztítófejet megemelni, ehhez a pedált
lefelé nyomni.
Az R tisztítófejről vegye le a kartont.
B 40 C Bp
 A készüléket a palettáról a rámpán keresztül tolja le.
B 40 W Bp
 Intelligent Key-t behelyezni.
 A programválasztó kapcsolót fordítsa
szállítás üzemmódra.
 Hozza működésbe a vezetőkart és lassan
hajtson le a készülékkel a rámpáról.
 Intelligent Key kihúzni.

Üzem
 Balesetveszély
Sérülésveszély. A tisztítófej megemelése/
leeresztése pedált mindig csak egy lábbal
nyomja. A másik lábnak mindig szilárdan
és biztosan a padlón kell maradni.
Veszély esetén el kell engedni a biztonsági
kapcsolót/vezetőkart.
Menet motor támogatással
(csak B 40 W Bp)
Vigyázat
Rongálódásveszély. A hátramenethez fel
kell emelni a szívófejet.
Megjegyzés
A készülék úgy van felépítve, hogy a kefefej jobb oldalra kiáll. Ez átlátható, szegélyközeli munkát tesz lehetővé.
 Intelligent Key-t behelyezni.
 A sebességet a menetsebesség szabályozó gombján válassza meg.
 A programválasztó kapcsolót állítsa
szállítás üzemmódra.
 Készülék vezetése.
Előre:
Nyomja előre a vezetőkart.
Hátra:
Nyomja hátra a vezetőkart.

Megjegyzés
A készülék csak akkor mozdul, ha a vezetőkart 15°-kal elmozdítja.
 Készülék megállítása: Engedje el a vezetőkart.

Üzemanyagok betöltése

Megjegyzés
Az adagoló berendezéssel maximum 3%
tisztítószert lehet hozzáadni. Magasabb
adagolás esetén az tisztítószert a friss víz
tartályba kell önteni.
 Állítsa a tisztítószeres flakont a tartóba.
 Csavarja le a flakon kupakját.
 Helyezze be az adagoló berendezés
szívócsövét a flakonba.
Megjegyzés
Üres friss víz tartály esetén a tisztítószer
hozzáadása leáll. A tisztítófej folyadék hozzáadása nélkül működik tovább.

Friss víz
 A friss víz tartály zárát kinyitni.
 Töltse be a friss vizet (maximum 60 °C)
a beöntőcső alsó pereméig.
 A friss víz tartály zárát bezárni.
Friss víz tartály feltöltő automatikával
(opcionális)
 A tömlőt a töltő automatikával összekötni és a vízellátást (maximum 60 °C,
max. 5 bar) kinyitni.
 A készüléket felügyelni, a töltő automatika leállítja a vízellátást, ha a tartály
megtelt.
 Zárja el a vízellátást és válassza le ismét a tömlőt a készülékről.

Adagoló berendezés nélküli változatok
 Töltse be a tisztítószert a tiszta víz tartályba.

Tisztítószer
몇 Figyelmeztetés
Rongálódásveszély. Csak ajánlott tisztítószereket használjon. Más tisztítószerek
esetén az üzemeltető viseli a magasabb
kockázatot az üzembiztonság és a sérülésveszély tekintetében.
Csak olyan tisztítószereket használjon,
amelyek oldószer-, só- és fluorsav-mentesek.
Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó biztonsági előírásokat.
Megjegyzés
Ne használjon erősen habzó tisztítószereket.
Javasolt tisztítószerek:

Szívófej beállítása

Alkalmazás
Tisztítószer
Minden vízálló padlózat kar- RM 746
bantartó tisztítása
RM 780
Fényes felületek (pl. gránit) RM 755 es
karbantartó tisztítása
Ipari padlózatok karbantartó RM 69 ASF
és alap tisztítása
Finom kőburkolatok karban- RM 753
tartó és alap tisztítása
Szaniter területek csempé- RM 751
zetének karbantartó tisztítására
Szaniter területek csempé- RM 732
zetének tisztítására és fertőtlenítésére
Minden alkáli ellenálló pad- RM 752
lózat (pl. PVC) felületi tisztítása
Linóleum padlók felületi tisz- RM 754
títása
DOSE változat adagoló berendezéssel
(opcionális)
A friss vízhez egy adagoló berendezés által
tisztítószer keveredik a tisztítófejhez vezető úton.
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Vízmennyiség beállítása
 Állítsa be a vízmennyiséget a padlózat
szennyeződésének megfelelően a szabályozó gombbal.
Megjegyzés
Az első tisztítási kísérleteket kevés vízmennyiséggel végezze. A vízmennyiséget
fokozatosan emelje, amíg a kívánt tisztítási
eredményt eléri.
Az adagoló berendezés tisztítószer szivattyúja csak egy bizonyos minimális vízmennyiség mellett működik.

Ferde fekvés
A felszívási eredmény javításához csempézett padlózaton a szívófejet 5°-os dőlésszögben el lehet fordítani.
 Szárnyas csavarokat kioldani.
 Fordítsa el a szívófejet.

 A szárnyas anyákat meghúzni.
Dőlésszög
Elégtelen felszívási eredménynél az egyenes szívófej dőlésszögét meg lehet változtatni.
 A forgó markolatot a szívópofa elfordításához elfordítani.

Paraméterek beállítása
Sárga Intelligent Key-vel
A készülékben a különböző tisztító programok paraméterei előre be vannak állítva.
A sárga Intelligent Key jogosultságának
megfelelően az egyes paramétereket meg
lehet változtatni.
Ha a paramétereket tartósan meg szeretné
változtatni, akkor a beállításhoz egy szürke
Intelligent Key-t kell használni. A beállítás a
„Szürke Intelligent Key“ részben van leírva.
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Megjegyzés:
A paraméter beállítások kijelzőn megjelenő
majdnem minden szövege magától értetődő. Az egyetlen kivétel a FACT paraméter:
– Fine Clean: Alacsony kefe fordulatszám szürkeség eltávolításához finom
kőpadlóról.
– Whisper Clean: Közepes kefe fordulatszám alacsony zajszintű karbantartó
tisztításhoz.
– Power Clean: Magas kefe fordulatszám
polírozáshoz, kristályosításhoz és sepréshez.
 A programválasztó gombot a kívánt tisztítóprogram jelöléshez kell elforgatni.
 Az Info gombot addig fordítsa el, amíg a
kívánt paraméter megjelenik.
 Nyomja meg az Info gombot – a beállított érték villog.
 A kívánt értéket az Info nyomógomb elfordításával állíthatja be.
 A megváltoztatott beállítást az info gomb
megnyomásával erősítse meg vagy várjon, amíg a beállított értéket 10 másodperc után automatikusan átveszi.

Tisztítás
Vigyázat
Padlózat rongálódásveszélye. A készüléket ne üzemeltesse egy helyben.
 A programválasztó gombot a kívánt tisztítóprogram jelöléshez kell elforgatni.
Tisztítófej leeresztése
 A pedált a tisztítófej leeresztéséhez
nyomja egy kicsit lefelé, azután mozgassa balra. Ezáltal kioldódik a pedál. A
pedált lassan engedje fel.
A tisztítófejet leereszti.
Tudnivaló
A gép leállításánál és túlterhelésnél a kefemotor megáll.
Szívófej leengedése
 Húzza ki a kapcsolókart és nyomja lefelé; a szívópofa lesüllyed.
Megjegyzés
Csempézett padlózatok tisztításánál az
egyenes szívófejet úgy állítsa be, hogy a
fugára ne merőlegesen takarítson.
A leszívási eredmény javításához a szívófej ferde fekvését és dőlészögét be lehet állítani (lásd „Szívófej beállítása“).
Ha a szennyvíztartály tele van az úszó
elzárja a szívónyílást, és a szívóturbina nagyobb fordulatszámmal forog. Ebben az
esetben ki kell kapcsolni a szívást és a
szennyvíztartály kiürítéshez kell hajtani.
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A hajtássebesség beállítása (csak BD
tisztítófej)

 A sebesség csökkentése: Forgassa a
gombot a „–“ irányba.
 A sebesség növelése: Forgassa a gombot a „+“ irányba.

Megállás és leállítás
 Zárja el a vízmennyiség beállításának
szabályozó gombját.
 Engedje el a vezetőkart/biztonsági kapcsolót.
 A programválasztó kapcsolót szívás
helyzetbe állítani.
 Emelje fel a tisztítófejet.
 Kicsit menjen előre és szívja fel a maradék vízmennyiséget.
 Emelje fel a szívófejet.
A szívóturbina még 10 másodpercig
megy, hogy a szívófejből és a szívócsőből a maradék vizet leszívja.
 Intelligent Key kihúzni.
 Adott esetben töltse fel az akkumulátort.

Szennyvíz leeresztése

몇 Figyelmeztetés
Vegye figyelembe a szennyvíz kezelésével
kapcsolatos helyi előírásokat.
 Vegye ki a leeresztő csövet a tartóból
és egy erre alkalmas gyűjtőberendezés
fölött engedje le.

Friss víz leeresztése

 A gyors ürítés érdekében vegye le egészen a fedelet.
 A friss víz tartály kiöblítéséhez vegye le
egészen a fedelet és vegye ki a friss víz
szűrőt.

Szürke Intelligent Key
 Intelligent Key-t behelyezni.
 A kívánt funkciót az Info gomb elfordításával kiválasztani.
Az egyes funkciók a következőkben vannak leírva.

Kulcs menü >>
Ebben a menüpontban a sárga Intelligent
Key jogosultságait lehet engedélyezni.
 A „Kulcs menü >>“ kijelzése alatt nyomja meg az Info gombot.
 A szürke Intelligent Key-t kihúzni és a
programozni kívánt sárga Intelligent
Key-t bedugni.
 A megváltoztatni kívánt menüpontot az
Info gomb elfordításával kiválasztani.
 Nyomja meg az Info gombot.
 A menüpont beállítását az Info gomb elfordításával kiválasztani.
 A beállítását a menüpont megnyomásával jóváhagyni.
 Következő, a megváltoztatni kívánt menüpontot az Info gomb elfordításával kiválasztani.
 Az engedélyezések elmentéséhez a
„Beállítások elmentése“ menüt az Info
gomb elfordításával előhívni és az Info
gombot megnyomni.
 Kilépéshez hívja elő a „Kilépés a menüből“ kijelzést az Info gomb elfordításával és nyomja meg az Info gombot.

Cleaning App >>
 Az adagolóberendezést nyomja vagy
hajlítsa össze.
 Az adagolóberendezés fedőjét nyissa ki.
 A szennyvizet eressze le - szabályozza
a nyomás vagy meghajlítás segítségével a vízmennyiséget.
 A szennyvíz tartályt tiszta vízzel kiöblíteni vagy a szennyvíz tartály öblítő
rendszerrel (opcionális) kitisztítani.
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Azok a paraméterek, amelyeket a szürke
Intelligent Key-vel állítanak be megmaradnak, amíg másik beállítást választanak.
 A programválasztó gombot a kívánt tisztítóprogram jelöléshez kell elforgatni.
 Az Info gombot elfordítani, amíg a „Cleaning App >>“ megjelenik.
 Info gombot megnyomni - az első beállítható paramétert jelzi ki.
 Nyomja meg az Info gombot – a beállított érték villog.
 A kívánt értéket az Info nyomógomb elfordításával állíthatja be.
 A megváltoztatott beállítást az info gomb
megnyomásával erősítse meg vagy vár-

jon, amíg a beállított értéket 10 másodperc után automatikusan átveszi.
 A következő paramétert az Info gomb
elfordításával kiválasztani.
 Minden kívánt paraméter megváltoztatása után az Info gombot elfordítani
amíg a „Kilépés a menüből„ felirat megjelenik.
 Info gombot megnyomni - kilép a menüből.

Nyelv beállítása
 Nyomja meg az Info gombot – a beállított érték villog.
 A kívánt nyelvet az Info nyomógomb elfordításával beállítani.
 A megváltoztatott beállítást az info gomb
megnyomásával erősítse meg vagy várjon,
amíg a beállított értéket 10 másodperc után
automatikusan átveszi.

Kefe utánfutás
A kefék utánfutási idejét beállítani.
 A beállítást úgy végezze el, mint a
„Nyelv beállítása“résznél.

Töltési jelleggörbe beállítása
 Az Info gombot elfordítani, amíg az Akkumulátor menü funkció meg nem jelenik.
 Nyomja meg az Info gombot – a töltési
jelleggörbét a beépített akkumulátornak
megfelelően válassza ki.
Megjegyzés: A töltési jelleggörbét a
Kärcher szerviz szolgálattal történő
konzultáció után kell beállítani. Különösen akkor, ha az akkumulátor nincs felsorolva a menüben.
 A megváltoztatott beállítást az info gomb
megnyomásával erősítse meg vagy várjon,
amíg a beállított értéket 10 másodperc után
automatikusan átveszi.

LOAD DEFAULT
Az alapbeállítás visszaállítása.

Transport
 Balesetveszély
Sérülésveszély! A készüléket a be- és lerakodásnál csak maximális dőlésszögű felületen (lásd „Műszaki adatok“) szabad
üzemeltetni. Lassan vezesse.
Vigyázat
Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
 Emelje fel a tisztítófejet, hogy elkerülje
a kefék rongálódását.
 Vegye ki a kefét, hogy elkerülje a kefe
megsérülését.
 Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúszás és borulás ellen
biztosítani.

Tárolás
Vigyázat
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben
szabad tárolni.

Ápolás és karbantartás
 Balesetveszély
Sérülésveszély! A készüléken történő minden munka előtt ki kell húzni az Intelligent
Key-t és a töltő készülék hálózati dugóját.
 Szennyvíz és maradék friss víz leeresztése és eltávolítása.
Karbantartási terv
Minden üzem után
Vigyázat
Rongálódásveszély. A készüléket ne permetezze le vízzel és ne használjon erős
tisztítószereket.
 Szennyvíz leeresztése.
 A szennyvíz tartályt tiszta vízzel kiöblíteni vagy a szennyvíz tartály öblítő
rendszerrel (opcionális) kitisztítani.
 A durva szennyeződés szűrőjét a szennyvíz tartályból kivenni és megtisztítani.
 A készüléket kívülről nedves, enyhe
mosólúgba áztatott ronggyal tisztítsa.
 Ellenőrizze a szálszűrőt, szükség esetén tisztítsa.
 Csak BR változat: Ürítse ki a durva
szennytartályt.
 Csak BR változat: Tisztítsa ki a vízelosztó lefolyót (lásd a "Karbantartási
munkák" fejezetet).
 Tisztítsa meg a gumiéleket és a lehúzógumikat, ellenőrizze kopásukat és
szükség esetén cserélje ki őket.
 Ellenőrizze a kefék kopását, szükség
esetén cserélje ki őket.
 A szennyvíz tartály fedelét nyomja befelé és a szennyvíz tartály fedelét úgy
zárja be, hogy egy kis rés maradjon a
száradáshoz.

 A karbantartást igénylő akkumulátoroknál, ellenőrizze a cellák savzáróságát.
 Kefealagút tisztítása (csak BR változat).
Évente
 A szervizzel végeztesse el az előírt inspekciót.

Karbantartási munkák
Szennyvíztartály öblítőrendszer (opcionális)
 Szennyvíz leeresztése, lásd a „Szennyvíz leeresztése“ részt.
 Nyissa ki a szennyvíz tartály fedelét.
 Húzza le az öblítőrendszerről a hajlékony dugót.
 Kösse össze a víztömlőt az öblítőrendszerrel.

 Zárja le a szennyvíz tartály fedelét,
amíg a hajlékony dugóra ráfekszik.
 Nyissa ki a vízellátást és 30 másodpercig öblítse át a szennyvíz tartályt.
Az öblítést szükség esetén 2 vagy 3szor ismételje meg.
 Zárja el a vízellátást és válassza le ismét a tömlőt a készülékről.
 A hajlékony dugót helyezze fel ismét a
csatlakozóra. A szennyvíz tartály fedelét hagyja résnyire nyitva a száradáshoz.
Gumiélek cseréje vagy megfordítása

Havonta
 Ellenőrizze az akkumulátorok pólusait,
hogy nem oxidálódtak-e, szükség esetén kefével tisztítsa meg. Ügyeljen a
csatlakozókábelek biztos elhelyezkedésére.
 Tisztítsa meg a tömítéseket a szennyvíz tartály és a fedél között és ellenőrizze vízzáróságukat, szükség esetén
cserélje ki őket.
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1
2

Kopásjel
Szívóajak

A szívóéleket ki kell cserélni vagy meg kell
fordítani, ha a kopásjelig elhasználódtak.
 Vegye le a szívófejet.
 Csavarja ki a csillagfogantyúkat.
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Kefetárcsa cseréje
 Emelje fel a tisztítófejet.
 A kefecsere pedált az ellenálláson túl
lefelé nyomni.







Húzza le a műanyag alkatrészeket.
Húzza le a gumiéleket.
Az új vagy megfordított szívóélet betolni.
Tolja fel a műanyag alkatrészeket.
Csavarja be, majd húzza meg a csillagfoganytúkat.

A vízelosztó lefolyó tisztítása
 Húzza le a gumiélet és a lefolyót egy
ronggyal tisztítsa ki. A tisztítás után a
gumiélet egyenletesen nyomja vissza.

Tisztítófej kiszerelése
A kiszerelés a beépítéssel ellentétes sorrendben történik.
Vigyázat
A tisztítófej kiszerelésénél a gép állása instabillá válhat, ügyeljen a biztos állásra.
Esetlegesen hátul alátámasztani és így borulás ellen biztosítani.

Akkumulátorok
 A kefetárcsát oldalt a tisztítófej alatt kihúzni.
 Az új kefetárcsát a tisztítófej alatt tartani, felfelé nyomni és bekattintani.
Tisztítófej beépítése
 A készüléket kb. 2 méterre előre tolni,
hogy a kormánygörgők hátra álljanak.
 A pedált a tisztítófej leeresztéséhez
nyomja egy kicsit lefelé, azután mozgassa balra. Ezáltal kioldódik a pedál. A
pedált lassan engedje fel.
A tisztítófej emelőkarja lefelé megy.
 Ürítse ki a friss- és a szennyvíz tartályt.
 Oldja ki a tartály zárját és fordítsa felfelé.

Vegye figyelembe az akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetéseket a
használati útmutatóban és a jármű
üzemeltetési utasításában
Szemvédőt viselni

Gyerekeket a savtól és az akkumulátoroktól távol tartani
Robbanásveszély

Marásveszély

1

2
3

Kioldógomb csapágyfedél
Kefe
Nyomógomb

 A csapágyfedél kioldó gombját megnyomni.
 A csapágyfedelet elfordítani.
 Kefehengereket kihúzni.
Megjegyzés: A kefehengert ki kell cserélni, ha a sörtehosszúság elérte a 10
mm-t.
 Új kefehengereket behelyezni.
 A csapágyfedelet visszafordítani és a
nyomógombot benyomni.

Elsősegély
1
2
3
4

Rugós elem
Biztosító pecek
Kapocs szekrény fedele
Rögzítőpecek biztosítópecke

 Fektesse a tisztítófejet középen a készülék elé.
 A kapocs szekrény fedelét levenni.
 A tisztítófej áramellátó kábelét kösse
össze a készülékkel.
 A kapocs szekrény fedelét felhelyezni.
 A tisztítófej tömlőcsatlakozóját kösse
össze a készülék tömlőjével.

Figyelmeztető megjegyzés
Hulladék elszállítás

Az akkumulátort ne dobja a szemeteskukába

 Veszély
Robbanásveszély. Ne helyezzen semmilyen szerszámot vagy hasonló tárgyat az
akkumulátorra, azaz az végpólusokra és
cellák összekötésére.
Sérülésveszély. A sebek soha ne érintkezzenek ólommal. Az akkumulátoron való
munka után mindig tisztítsa meg a kezét.
Ajánlott akkumulátorok B 40

1
2

Rugós elem
Tolókengyel

Megrendelé- Leírás
si szám

 A tolókengyelt a tisztítófej befogójába
tolni.
 Rugós elemet lefelé tolni és bekattintani.
 A tisztítófej emelőkarját a tisztítófej felső oldalán lévő befogó felé fordítani.
 A biztosító pecket behelyezni és bekattintani.

8

Az akkumulátorokkal való érintkezésnél feltétlenül vegye figyelembe a következő figyelmeztetéseket:

Tilos tűz, szikra, nyílt láng használata és a dohányzás

Kefehengerek cseréje
 Emelje fel a tisztítófejet.

1
2
3

 Tisztítófej beállítása: az állítócsavarral a kívánt állásra beállítani.
 A víztartályt egészen lefelé fordítani, a
reteszt ellenőrizni.

HU

-7

6.654-141.01) 105 Ah, karbantartást 12 V*
nem igényel
6.654-093.02) 70 Ah, karbantartást 12 V*
nem igényel
6.654-097.03) 80 Ah - kevés karbantartást igényel

12 V*

* A készülékhez 2 akkumulátor szükséges
1) Teljes készlet (24 V/105 Ah) csatlakozókábellel együtt, megrend. sz.: 4.035-449.0
2)
Teljes készlet (24 V/70 Ah) csatlakozókábellel együtt, megrend. sz.: 4.035-447.0
3)
Teljes készlet (24 V/80 Ah) csatlakozókábellel együtt, megrend. sz.: 4.035-450.0
Helyezze be és kösse be az akkumulátort
 A készüléket kb. 2 méterre előre tolni,
hogy a kormánygörgők hátra álljanak.
 Tisztítófejet leengedni.
 Ürítse ki a friss- és a szennyvíz tartályt.
 Oldja ki a tartály zárját és fordítsa felfelé.
 Az akkumulátorokat a tisztítófejhez igazítva helyezze a kádba, biztosításhoz
helyezze be a mellékelt tartóékeket.
Vigyázat
Az akkumulátorok be- és kiépítése esetén
a gép állása instabillá válhat, ügyeljen a
biztos állásra.
 Csíptesse rá a mellékelt összekötőkábelt a még szabad (+) és (-) akkumulátor pólusokra.
 A mellékelt összekötőkábelekkel kösse
össze a pólusokat.
몇 Figyelmeztetés
Figyeljen a helyes pólusokra.

Akkumulátorok kiszerelése
Vigyázat
Rongálódásveszély felboruló készülék által, az akkumulátorokat csak akkor szerelje
ki, ha a készüléken tisztítófej van.
 Intelligent Key kihúzni.
 A készüléket kb. 2 méterre előre tolni,
hogy a kormánygörgők hátra álljanak.
 Tisztítófejet leengedni.
 Oldja ki a tartály zárját és fordítsa felfelé.
 A kábelt kösse le az akkumulátor negatív pólusáról.
 A többi kábelt csíptesse le az akkumulátorokról.
 A tartóékeket vagy a szivacs részeket
levenni.
 Vegye ki az akkumulátorokat.
Vigyázat
Az akkumulátorok be- és kiépítése esetén
a gép állása instabillá válhat, ügyeljen a
biztos állásra.
 A használt akkumulátort az érvényes
előírásoknak megfelelően távolítsa el.

Karbantartási szerződés
A készülék megbízható üzemeltetésére az
illetékes Kärcher-kereskedővel karbantartási szerződést köthet.

Fagyás elleni védelem
Fagyveszély esetén:
 Ürítse ki a friss- és a szennyvíz tartályt.
 A készüléket fagytól védett helyiségben
állítsa le.

Beépítési vázlat 2 akkumulátorhoz

 A víztartályt egészen lefelé fordítani, a
reteszt ellenőrizni.
Megjegyzés
A készülék üzembe helyezése előtt töltse
fel az akkumulátorokat.
Ehhez lásd az „Akkumulátor feltöltése“
részt.
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Üzemzavarok
 Balesetveszély
Sérülésveszély! A készüléken történő minden munka előtt ki kell húzni az Intelligent
Key-t és a töltő készülék hálózati dugóját.
 Szennyvíz és maradék friss víz leeresztése és eltávolítása.
Üzemzavarok kijelzéssel a display-en
Képernyő-kijelző
ERR_I_BÜRSTE_049
ERR_I_TURB_050
ERR_U_BATT_001

Elhárítás
Ellenőrizze, hogy idegen test nem gátolja a keféket, adott esetben távolítsa el az idegen testet.
A szívóturbina szennyeződését ellenőrizni, adott esetben tisztítani.
Ellenőrizze az akkumulátort, szükség esetén töltse fel.

Ha a kijelző más üzemzavar üzeneteket jelez ki vagy az üzemzavart nem lehet elhárítani:
 Intelligent Key kihúzni.
 Várjon 10 másodpercet.
 Intelligent Key-t behelyezni.
 Ha továbbra is hiba lép fel, hívja a vevőszolgálatot.

Üzemzavarok kijelzés nélkül a display-en
Üzemzavar
Elhárítás
A készüléket nem lehet Stand-by. A készüléket kikapcsolni és az Intelligent Key-t ismét behelyezni.
beindítani
A programválasztó kapcsolót a kívánt programra állítani.
Ellenőrizze az akkumulátort, szükség esetén töltse fel.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor pólusok csatlakoztatva vannak-e.
Nem elegendő vízmen- Ellenőrizze a friss víz állást, szükség esetén töltse utána a tartályt.
nyiség
A vízmennyiséget a vízmennyiség szabályozó gombon beállítani.
A friss víz tartály fedelét lecsavarni. Vegye ki a tiszta víz szűrőjét és tisztítsa meg. Szűrőt behelyezni és a fedelét becsavarni.
Húzza le a vízelosztó lécet a tisztítófejről és tisztítsa ki a vízcsatornát (csak R tisztítófej esetén).
Ellenőrizze, hogy a csövek nincsenek-e eldugulva, szükség esetén tisztítsa.
Nincs tisztítószer hoz- Vízmennyiséget növelni, hogy az adagoló szivattyút aktiválja.
záadás
Tisztítószer szintjét ellenőrizni
Nem elegendő szívótel- Tisztítsa meg a tömítéseket a szennyvíz tartály és a fedél között és ellenőrizze vízzáróságukat, szükség esejesítmény
tén cserélje ki őket.
A szennyvíztartály megtelt, készüléket leállítani és a szennyvíztartályt kiüríteni
Tisztítsa ki a szálszűrőt.
Tisztítsa meg a gumiéleket a szívófejen, szükség esetén cserélje ki.
Ellenőrizze, hogy a szívócső nincs-e eldugulva, szükség esetén tisztítsa.
Ellenőrizze a szívócső vízzáróságát, szükség esetén cserélje ki.
Ellenőrizze, hogy a fedél a szennyvíz leeresztő csövön be legyen zárva.
Ellenőrízze a szívófej beállítását.
Nem megfelelő tisztítá- Ellenőrizze a kefék kopását, szükség esetén cserélje ki őket.
si eredmény
A kefék nem forognak Ellenőrizze, hogy idegen test nem gátolja a keféket, adott esetben távolítsa el az idegen testet.
Ha a túláram kapcsoló az elektronikában kioldott, a programválasztó kapcsolót fordítsa „OFF“ -ra, ezután ismét
állítsa be a kívánt programot.
Rezgések tisztítás ese- Esetlegesen puhább keféket használni.
tén
Olyan üzemzavar esetén, amelyet ennek a táblázatnak a segítségével nem tud elhárítani, hívja a szervizt.
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Tartozék B 40

Alkatrész
szám
Munkaszélesség
450 mm

Alkatrész
szám
Munkaszélesség
550 mm

Leírás

Csomagolási egység

Megnevezés

A készüléknek a következőre van szüksége:

BR készülékek B 40 (kefehenger tartozék)

Kefehenger, piros (közepes, stan- 4.762-392.0 4.762-393.0 Erősebben szennyezett padlózatok karbantartó tisztítá- 1
dard)
sára is.

2

Kefehenger, fehér (puha)

2

4.762-405.0 4.762-409.0 Érzékeny padlózatok polírozására és karbantartó tisztí- 1
tására.

Kefehenger, narancs (magas/ala- 4.762-406.0 4.762-410.0 Strukturált padlózat súrolására (biztonsági csempe
csony)
stb.).

1

2
2

Kefehenger, szürke (1 mm grit)

4.762-407.0 4.762-411.0 Erősen szennyezett padlózat alap és felületi tisztításá- 1
4.762-408.0 4.762-412.0 ra (pl.viasz, akrilát).
1

2

Pad-hengertengely

4.762-413.0 4.762-415.0 Henger pad-ek helye.

1

2

Henger pad, fehér (nagyon puha) 6.367-108.0 6.369-735.0 Érzékeny padlózatok polírozására és tisztítására.

20

60
80

Henger pad, sárga (puha)

6.367-105.0 6.369-732.0 Padlózatok polírozására.

20

60
80

Henger pad, piros (közepes)

6.367-107.0 6.369-734.0 Enyhén szennyezett padlózatok tisztítására.

20

60
80

Henger pad, zöld (kemény)

6.367-106.0 6.369-733.0 Átlagos vagy erősen szennyezett padlózatok tisztításá- 20
ra.

60
80

Kefehenger, zöld (grit)

Alkatrész
szám
Munkaszélesség
430 mm

Alkatrész
szám
Munkaszélesség
510 mm

Leírás

Kefekorong, natúr (puha)
Kefekorong, fehér

4.905-023.0
4.905-024.0

4.905-027.0
4.905-028.0

Kefehenger, piros (közepes, standard)

4.905-022.0

4.905-026.6

Kefekorong, fekete (kemény)
Pad-Hajtótányér

4.905-025.0
4.762-533.0

4.905-029.0
4.762-534.0

Padlózatok polírozására.
Érzékeny padlózatok polírozására és karbantartó tisztítására.
Enyhén szennyezett vagy érzékeny padlózatok tisztítására.
Erősen szennyezett padlózatok tisztítására.
Henger pad-ek helye.
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A készüléknek a következőre van szüksége:

Megnevezés

Csomagolási egység

BR készülékek B 40 (kefekorong tartozék)

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
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BR/BD készülékek B 40 (szívópofa tartozék)
Megnevezés

Leírás
Alkatrész
szám
Munkaszélesség 850 mm

Gumiél, kék
Gumiél, átlátszó, hornyolt
Gumiél, átlátszó
Gumiél, átlátszó
Szívófej, egyenes
Szívófej, hajlított

6.273-213.0
6.273-207.0
6.273-229.0
6.273-290.0
4.777-401.0
4.777-411.0

Csoma- A készügolási léknek a
egység következőre van
szüksége:
pár
1 pár
pár
1 pár
pár
1 pár
pár
1 pár
1
1
1
1

standard
olajálló
Csík ellen
Problémás padlókhoz
standard
standard

Műszaki adatok
BR készülék B
40
R 45
R 55
Teljesítmény
Névleges feszültség
Akkumulátor kapacitás
Közepes teljesítmény felvétel B 40 W (B 40 C)
Névleges teljesítmény felvétel hajtómotor B 40 W (B 40 C)
Szívómotor teljesítmény
Kefemotor teljesítmény
Szívás
Szívóteljesítmény, légmennyiség (max.)
Szívóteljesítmény, nyomáshiány (max.)
Tisztító kefék
Kefe fordulatszáma
Méretek és súly
Elméleti területi teljesítmény
Munkaterület max. emelkedése
B 40 C; B 40 W
Friss-/szennyvíz tartály térfogata
max. víz hőmérséklet
max. víznyomás
Önsúly (szállítási súly)
Összsúly (üzemkész)
Az EN 60335-2-72 szerint megállapított értékek
Teljes rezgési érték
Bizonytalanság K
Hangnyomás szint LpA
Bizonytalanság KpA
Hangnyomás szint LWA + bizonytalanság KWA
A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!
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V
Ah (5h)
W
W
W
W

12,0 (120)

11,5 (115)

1/min

600 - 1200

180

l
°C
MPa (bar)
kg
kg
m/s2
m/s2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
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24
70, 80; 105
1400 (1300)
130 (---)
500
600

l/s
kPa (mbar)

m2/h
%

HU

BD készülék B
40
D 43
D 51

22

1800

2200

1800

2200

2
40/40
60
0,5 (5)
164 (105 Ah akkumulátorokkal)
204 (105 Ah akkumulátorokkal)
0,3
0,1
68
2
85

EK konformitási nyiltakozat
Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban
megnevezett gép tervezése és építési
módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek
vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén
ez a nyilatkozat elveszti érvényességet.
Padlótisztító-gép
B 40 C Bp
B 40 W Bp
Vonatkozó európai közösségi irányelvek:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK
Alkalmazott harmonizált szabványok:
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–29
EN 60335–2–72
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Alkalmazott összehangolt normák:
-

Alkatrészek
–

–

Termék:
Típus:

–

Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a
gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket
biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
Az üzemeltetési útmutató végén talál
egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
További információkat az alkatrészekről a www.kaercher.com címen talál a
'Service' oldalakon.

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és
felhatalmazásával lépnek fel.

CEO

Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2011/05/01
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AE Karcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone
(South), Dubai, United Arab Emirates,
+971 4 886-1177, www.kaercher.com
AR Kärcher S.A., Urugguay 2887 (1646) San Fernando,
Pcia. de Buenos Aires
+54-11 4506 3343, www.karcher.com.ar
AT Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien,
+43-1-25060-0, www.kaercher.at
AU Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179,
Victoria,
+61-3-9765-2300, www.karcher.com.au
BE Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten,
+32-3-340 07 11, www.karcher.be
BR Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedicto Montenegro no 419, Betel, Paulínia - Estado de Sao
Paulo, CEP 13.140-000
+55-19-3884-9100, www.karcher.com.br
CA Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67,
Mississauga, ON, L5N 2M2,
+1-905-672-8233, www.karcher.ca
CH Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA,
Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix,
0844 850 864, www.kaercher.ch
CN Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F,
2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road,
Waigaogiao Free Trade, Pudong, Shanghai, 200131
+86-21 5076 8018, www.karcher.cn

JP Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2,
Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun,
Miyagi 981-3408,
+81-22-344-3140, www.karcher.co.jp
KR Karcher (Korea) Co. Ltd., 162 Gukhoe-daero, (872-2 Sinjeong-Dong), Seoul, Korea
02-322 6588, A/S. 1544-6577, www.karcher.co.kr
MX Karcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz No. 29-C,
Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México,
C.P. 53000 México,
+52-55-5357-04-28, www.karcher.com.mx
MY Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan
TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2,
47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia,
+603 8073 3000, www.karcher.com.my
NL Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur,
0900-33 666 33, www.karcher.nl
NO Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway,
+47 815 20 600, www.karcher.no
NZ Karcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki,
Auckland, New Zealand,
+64 (9) 274-4603, www.karcher.co.nz
PL Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków,
+48-12-6397-222, www.karcher.pl
RO Karcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1,
RO-013606 BUKAREST,
+40 37 2709001, www.kaercher.ro

CZ Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ-251 01 Ricany,
+420/323/606 014, www.kaercher.cz

RU Karcher Ltd. Service Center, ,  . .  , . 40
+7-495 789 90 76, www.karcher.ru

DE Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4,
71364 Winnenden,
+49-7195/903-0, www.kaercher.de

SE Kärcher AB, Tagenevägen 31, 42502 Hisings-Kärra,
+46 (0)31-577 300, www.karcher.se

DK Kärcher Rengøringssystemer A/S, Helge Nielsens Alle 7A,
8723 Løsning,
+45-70206667, www.karcher.dk
ES Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium,
Calle Josep Trueta, 6-7, 08403 Granollers (Barcelona),
+34-902 17 00 68, www.karcher.es
F Kärcher S.A.S., Z.A. des Petits Carreaux,
5, avenue des Coquelicots, 94865 Bonneuil-sur-Marne,
+33-1-4399-6770, www.karcher.fr
FI Kärcher OY, Yrittäjäntie 17, 01800 Klaukkala,
+358-207 413 600, www.karcher.fi
GB Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road,
Banbury, Oxon OX16 1TB,
+44-1295-752-000, www.karcher.co.uk
GR Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. &
Konstantinoupoleos str., 136 71 Aharnes,
+30-210-2316-153, www.karcher.gr
HK Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza,
49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,
++(852)-2357-5863, www.karcher.com.hk

SGP Karcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road
East, #01-00 Freight Links Express Distripark,
Singapore 608831,
+65-6897-1811, www.karcher.com.sg
SK Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniakova 2, SK-94901 NITRA,
+421 37 6555 798, www.kaercher.sk
TR Kärcher Servis Ticaret A.S., 9 Eylül Mahallesi,
307 Sokak No. 6, Gaziemir / Izmir,
+90-232-252-0708, +90-232-251-3578,
www.karcher.com.tr
TW Karcher Limited, 7/F, No. 66, Jhongijheng Rd.,
Sinjhuang City, Taipei County 24243, Taiwan,
+886-2-2991-5533, +886-800-666-825, www.karcher.com.tw
UA Kärcher TOV, Kilzeva doroga, 9, 03191 Kiew,
+380 44 594 7576, www.karcher.com.ua
USA To locate your local dealer please visit our web site at
http://www.karchercommercial.com or call us at 888.805.9852
ZA Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale,
Edenvale, 1614,
+27-11-574-5360, www.karcher.co.za

HU Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét ut 2., (Vendelpark),
2051 Biatorbagy,
+36-23-530-64-0, www.kaercher.hu
I Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, 21013 Gallarate (VA),
+39-848-998877, www.karcher.it
IE Kärcher Limited (Ireland), 12 Willow Business Park,
Nangor Road, Dublin 12,
(01) 409 7777, www.kaercher.ie
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