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Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ-
σκευή σας για πρώτη φορά, δια-

βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρή-
σης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρα-
τήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον 
επόμενο ιδιοκτήτη.

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλει-
στικά και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία σ' 
αυτές τις οδηγίες χειρισμού.
– Αυτό το σάρωθρο προορίζεται για τη

σάρωση ακάθαρτων επιφανειών σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

– Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγ-
γελματική χρήση σε ξενοδοχεία, σχο-
λεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, κατα-
στήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικιά-
σεως.

– Προτού την χρησιμοποιήσετε, ελέγχετε
την κατάσταση και την ασφάλεια λει-
τουργίας της μηχανής και των εξαρτη-
μάτων της. Μην χρησιμοποιείτε τη μη-
χανή εάν η κατάσταση της δεν είναι
άψογη.

– Η μηχανή δεν ενδείκνυται για τη σάρω-
ση σκόνης που είναι επικίνδυνη για την
υγεία.

– Η μηχανή δεν πρέπει να υποστεί οποι-
αδήποτε τροποίηση.

– Η μηχανή είναι κατάλληλη μόνο για τα
δάπεδα που αναφέρονται στις οδηγίες
χρήσης.

– Η μηχανή επιτρέπεται να κινείται μόνο
στις εγκεκριμένες από τον επιχειρημα-
τία ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν άτο-
μα επιφάνειες.

– Γενικά ισχύει: Κρατάτε μακριά από το
μηχάνημα εύφλεκτα υλικά (κίνδυνος
έκρηξης και πυρκαγιάς).

– Μην σκουπίζετε/αναρροφάτε ποτέ
εκρηκτικά υγρά, εύφλεκτα αέρια και πυ-
κνά οξέα και διαλύτες! Σε αυτά ανήκουν
η βενζίνη, το νέφτι ή το πετρέλαιο θέρ-
μανσης, τα οποία μπορούν να αναμει-
χθούν με τον αέρα αναρρόφησης και να
δημιουρήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή
μείγματα. Επιπλέον, η ακετόνη, τα αδι-
άλυτα οξέα και διαλυτικά μέσα, τα
οποία μπορούν να προκαλέσουν διά-
βρωση στο υλικό της μηχανής.

– Μην σκουπίζετε/αναρροφάτε αντιδρα-
στικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμί-
νιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος), καθώς
δημιουργούν εκρηκτικά αέρια σε συν-
δυασμό με ισχυρά αλκαλικά ή όξινα
απορρυπαντικά.

– Μην σκουπίζετε/αναρροφάτε αντικείμε-
να που καίγονται ή έχουν σχηματίσει 
καύτρα.

– Απαγορεύεται η παραμονή στην περιο-
χή κινδύνου. Απαγορεύεται η χρήση σε
χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος έκρη-
ξης.

– Άσφαλτος
– Βιομηχανικά δάπεδα
– Δάπεδα χωρίς αρμούς
– Σκυρόδεμα
– Λιθόστρωτο

Το μηχανικό σάρωθρο λειτουργεί σύμφωνα 
με την αρχή του σαρώματος.
– Η πλευρική σκούπα (1) καθαρίζει γωνί-

ες και άκρες της επιφάνειας σκουπί-
σματος και μεταφέρει τους ρύπους στην
πορεία του κυλίνδρου σκουπίσματος.

– Ο περιστροφικός κύλινδρος σκουπί-
σματος (2) ωθεί τα απορρίμματα απευ-
θείας στον κάδο απορριμμάτων (3).

– Η στροβιλιζόμενη στο δοχείο σκόνη δι-
αχωρίζεται στο φίλτρο σκόνης (4) και ο
φιλτραρισμένος καθαρός αέρας αναρ-
ροφάται μέσω του αναρροφητήρα (5).

Αν κατά την αφαίρεση της συσκευασίας δι-
απιστώσετε ζημίες που προκλήθηκαν κατά 
τη μεταφορά, ειδοποιήστε αμέσως τον 
προμηθευτή σας.
– Διαβάστε και τηρείτε τις οδηγίες λει-

τουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας
των διατάξεων εργασίας που είναι το-
ποθετημένες στη συσκευή.

– Οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι πι-
νακίδες υποδείξεων που είναι τοποθε-
τημένες στο μηχάνημα, παρέχουν ση-
μαντικές υποδείξεις για την ακίνδυνη
λειτουργία.

– Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο
λειτουργίας πρέπει να λάβετε παράλλη-
λα υπόψη και τους γενικούς κανονι-
σμούς ασφάλειας και πρόληψης ατυχη-
μάτων που προβλέπει ο νομοθέτης.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων, οι
επιδιορθώσεις και η τοποθέτηση ανταλλα-
κτικών θα πρέπει να εκτελούνται μόνον από
την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτη-
σης πελατών.

– Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο
εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία
έχουν την έγκριση του κατασκευαστή.
Τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά
παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς
και άψογης λειτουργίας της μηχανής.

– Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη
διεύθυνση www.kaercher.com, τομέας
Εξυπηρέτησης.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστα-
τικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 
www.kaercher.com/REACH

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης 
που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπρο-
σωπεία μας. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη 
συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία 
υλικού ή κατασκευής, εντός της προθεσμί-
ας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτω-
ση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγ-
γύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την 
απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το 
οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην 
πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποί-
ος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυ-
ματισμό ή υλικές βλάβες.

Χρήση σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 1
Λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . EL 1
Γενικές υποδείξεις . . . . . . . . . . EL 1
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . . . . EL 2
Στοιχεία χειρισμού και λειτουργί-
ας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 3
Πριν τη θέση σε λειτουργία  . . . EL 4
Έναρξη λειτουργίας . . . . . . . . . EL 5
Λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . EL 5
Διακοπή της λειτουργίας . . . . . EL 6
Φροντίδα και συντήρηση . . . . . EL 6
Εξαρτήματα . . . . . . . . . . . . . . . EL 8
Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕEEL 9
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . . . . EL 10
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . EL 11

Χρήση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς

Προβλέψιμη κακή χρήση

Κατάλληλα δάπεδα

Λειτουργία

Γενικές υποδείξεις

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Προστασία περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι 
ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις 
συσκευασίες στα οικιακά απορ-
ρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστη-
μα επαναχρησιμοποίησης.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν 
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία 
θα πρέπει να μεταφέρονται σε 
σύστημα επαναχρησιμοποίη-
σης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και 
παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται 
να καταλήγουν στο περιβάλλον. 
Για το λόγο αυτόν η διάθεση πα-
λιών συσκευών πρέπει να γίνε-
ται σε κατάλληλα συστήματα 
συλλογής.

Εγγύηση

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

Σύμβολα στη συσκευή

Μην σκουπίζετε καιγόμενα ή 
πυρακτωμένα αντικείμενα, 
π.χ. τσιγάρα, σπίρτα ή πα-
ρόμοια αντικείμενα.

Κίνδυνος σύνθλιψης και 
θραύσης στον ιμάντα, την 
πλευρική σκούπα, το δοχείο 
και τη λαβή μεταφοράς.
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– Προτού την χρησιμοποιήσετε, ελέγχετε
την κατάσταση και την ασφάλεια λει-
τουργίας της μηχανής και των εξαρτη-
μάτων της. Μην χρησιμοποιείτε τη μη-
χανή εάν η κατάσταση της δεν είναι
άψογη.

– Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίν-
δυνους χώρους (π.χ. σε πρατήρια καυ-
σίμων) πρέπει να τηρούνται οι ανάλογες
προδιαγραφές ασφαλείας. Απαγορεύε-
ται η χρήση της συσκευής σε χώρους
όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.

– Ο χειριστής της συσκευής πρέπει να την
χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς. Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις το-
πικές συνθήκες και και λάβετε υπόψη
την παρουσία άλλων ανθρώπων, και
ιδιαίτερα παιδιών, κατά την χρήση της
συσκευής.

– Πριν την έναρξη της εργασίας, ο χειρι-
στής πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλες οι
προστατευτικές διατάξεις είναι σωστά
τοποθετημένες και λειτουργούν.

– Ο χειριστής της συσκευής είναι υπεύθυ-
νος για ατυχήματα σε άλλα άτομα ή την
περιουσία τους.

– Ο χειριστής πρέπει να φορά στενά ρού-
χα. Φοράτε σταθερά παπούτσια και
αποφεύγετε τα φαρδιά ρούχα.

– Πριν βάλετε μπρος ελέγξτε το χώρο
γύρω από τη συσκευή (π.χ. για παιδιά).
Φροντίστε να έχετε καλή ορατότητα!

– Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτη-
μένη χρήση της συσκευής, βγάλτε το
κλειδί.

– Κατά την εγκατάλειψη, η συσκευή πρέ-
πει να ασφαλίζεται έναντι ακούσιας κί-
νησης.

– Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποι-
είται μόνο από άτομα, τα οποία έχουν
γνώση του χειρισμού ή έχουν αποδείξει
την ικανότητά τους για χειρισμό και
έχουν λάβει ρητή εντολή για τη χρήση
της συσκευής.

– Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρη-
σιμοποιείται από άτομα (και από παιδιά)
με περιορισμένες φυσικές, αισθητηρια-
κές ή νοητικές ικανότητες ούτε από άτο-
μα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις.

– Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.

� Κίνδυνος
Κίνδυνος τραυματισμού!
Κίνδυνος ανατροπής, όταν η κλίση του εδά-
φους είναι πολύ ανοδική.
– Επιτρέπεται η κίνηση προς τα εμπρός

σε επιφάνειες με κλίση μόνον έως 12%.
Κίνδυνος ανατροπής, όταν το έδαφος είναι 
ασταθές.
– Οδηγείτε το μηχάνημα μόνο σε σταθερό

έδαφος.
Κίνδυνος ανατροπής, όταν η κλίση στα 
άκρα είναι μεγάλη.

– Η ανοδική κλίση, εγκάρσια προς τη δι-
εύθυνση της κίνησης, μπορεί να είναι
μόνο έως 12%.

Η ταχύτητα κίνησης πρέπει να προσαρμό-
ζεται στις εκάστοτε συνθήκες.

– Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βά-
ρος της συσκευής.

– Κατά τη μεταφορά της συσκευής, απο-
συνδέστε την μπαταρία και στερεώστε
καλά τη συσκευή.

Υπόδειξη: Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον 
χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες και τους φορ-
τιστές που συνιστά η εταιρία Kärcher.
– Πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι

οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή
του συσσωρευτή. Λαμβάνετε υπόψη τις
συστάσεις του νομοθέτη σχετικά με το
χειρισμό των συσσωρευτών.

– Ποτέ μην αφήνετε τους συσσωρευτές
εκφορτισμένους αλλά φορτίζετέ τους το
συντομότερο δυνατό.

– Οι συσσωρευτές πρέπει να διατηρού-
νται πάντοτε καθαροί και στεγνοί προς
αποφυγή τυχόν ρευμάτων διαρροής.
Προστατέψτε τους συσσωρευτές από
ρύπους, π.χ. από μεταλλικές σκόνες.

– Μην τοποθετείτε εργαλεία ή παρόμοια
αντικείμενα επάνω στον συσσωρευτή.
Κίνδυνος βραχυκυκλώματος και έκρη-
ξης.

– Χρησιμοποιείτε πάντα 2 μπαταρίες ίδι-
ου τύπου!

– Απαγορεύεται η χρήση ακάλυπτης φλό-
γας, ο σχηματισμός σπινθήρων ή το κά-
πνισμα πλησίον του συσσωρευτή ή στο
χώρο επαναφόρτισής του. Κίνδυνος
έκρηξης.

– Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες με κά-
λυμμα πόλων. Αντικαταστήστε το κά-
λυμμα πόλων σε περίπτωση απώλειας.

– Μην αγγίζετε καυτά εξαρτήματα, π.χ.
τον κινητήρα (κίνδυνος πρόκλησης
εγκαυμάτων).

– Προσοχή κατά το χειρισμό των υγρών
των συσσωρευτών. Τηρείτε τις σχετικές
προδιαγραφές ασφαλείας!

– Οι μεταχειρισμένοι συσσωρευτές πρέ-
πει να διατίθενται με οικολογικό τρόπο
σύμφωνα με την οδηγία 91/ 157 ΕΟΚ.

– Πριν από το καθάρισμα και τη συντήρη-
ση της συσκευής, την αντικατάσταση
εξαρτημάτων ή την αλλαγή σε άλλο τρό-
πο λειτουργίας, πρέπει να απενεργο-
ποιείται η συσκευή και εν ανάγκη να
αφαιρείται το κλειδί της μίζας.

– Κατά την εκτέλεση εργασιών στο ηλε-
κτρικό σύστημα πρέπει να αποσυνδέετε
τη μπαταρία.

– Το καθάρισμα της συσκευής δεν επιτρέ-
πεται να γίνεται με λάστιχο ή με ψεκα-
σμό νερού υψηλής πίεσης (κίνδυνος
βραχυκυκλωμάτων ή άλλων ζημιών).

– Εργασίες συντήρησης και αποκατάστα-
σης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο
από εξουσιοδοτημένα συνεργεία εξυπη-
ρέτησης πελατών ή από εξειδικευμένο
προσωπικό, το οποίο έχει εξοικειωθεί
με όλες τις σημαντικές προδιαγραφές
ασφαλείας.

– Δώστε προσοχή στον έλεγχο ασφαλεί-
ας, σύμφωνα με τις τοπικά ισχύουσες
προδιαγραφές, σχετικά με τις μεταβαλ-
λόμενες κατά τόπο συσκευές βιομηχανι-
κής χρήσης.

– Εκτελείτε τις εργασίες στη συσκευή φο-
ρώντας πάντα τα κατάλληλα γάντια.

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας για το 
χειρισμό

Υποδείξεις ασφαλείας για την
κίνηση

Υποδείξεις ασφαλείας για τη 
μεταφορά της συσκευής

Υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές 
που λειτουργούν με μπαταρία

Υποδείξεις ασφαλείας για φροντίδα 
και συντήρηση
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1 Κοχλίας συγκράτησης της λαβής ώθη-
σης (2x)

2 Φίλτρο σκόνης
3 Δοχείο απορριμμάτων
4 Οπίσθια μονωτική λωρίδα (στο δοχείο 

ρύπων)
5 Φορτιστής

(Μόνο KM 75/40 W Bp Pack)
6 Μπαταρίες

(Μόνο KM 75/40 W Bp Pack)
7 Κινητήριοι τροχοί
8 Πλευρική μονωτική λωρίδα
9 Κυλινδρική βούρτσα
10 Εμπρόσθια λωρίδα στεγανοποίησης
11 Κλαπέτο απορριμμάτων
12 Τροχαλία διεύθυνσης με φρένο ακινη-

τοποίησης
13 Στερέωση της πλευρικής σκούπας
14 Πλευρική σκούπα
15 Ασφάλεια καπακιού
16 Κάλυμμα μηχανής
17 Φις φόρτισης μπαταρίας

(Μόνο KM 75/40 W Bp)
18 Λαβή μεταφοράς
19 Μοχλός κίνησης προς τα εμπρός
20 Μοχλός για ανύψωση και βύθιση του 

καπακιού μεγάλων απορριμμάτων

1 Κύριος διακόπτης
2 Μοχλός για χαμήλωμα και ανύψωση 

πλευρικής σκούπας
3 Κοχλίας ασφάλισης του καλύμματος 

φίλτρου σκόνης
4 Ράβδος ασφάλισης κάδου απορριμμά-

των
5 Καθαρισμός φίλτρου σκόνης
6 Κλαπέτο υγρού/ξηρού σκουπίσματος

Βγάλτε το κλειδί
 Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού δια-

κόπτη πέρα από τη θέση "0" και αφαι-
ρέστε το.

Στοιχεία χειρισμού και λειτουργίας

17
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Πεδίο χειρισμού

6 1
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Γενικός διακόπτης

0/OFF Κινητήρας εκτός λειτουργίας

1 Κινητήρας σε λειτουργία

A Βγάλτε το κλειδί

B Ένδειξη βλάβης

C Ενδειξη συσσωρευτή
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Υπόδειξη
Το καπό της συσκευής ξεκλειδώνει με το 
κλειδί του γενικού διακόπτη.

 Εισάγετε το κλειδί του γενικού διακόπτη
στο σφράγιστρο του καπό και περι-
στρέψτε το κατά 90° προς τα δεξιά.

 Τραβήξτε το σφράγιστρο του καπό στο
κλειδί.

 Ανοίξτε το καπό της συσκευής.

 Κλείστε το καπό της συσκευής, το μά-
νταλο του καπό ασφαλίζει αυτόνομα.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος βλάβης!
Κατά τη φόρτωση λάβετε υπόψη το βάρος
της συσκευής!

 Αφαιρέστε τη χάρτινη συσκευασία.
 Αφαιρέστε τους ξύλινους τάκους ασφά-

λισης των τροχών και ανυψώστε το μη-
χάνημα από την παλέτα με τα χέρια.

 Λύστε το φρένο ακκινητοποίησης.

 Ξεβιδώστε τους κοχλίες.
 Ρυθμίστε τη λαβή μεταφοράς.
 Σφίξτε τους κοχλίες.

Υπόδειξη: Πριν την ανατροπή της συσκευ-
ής αφαιρέστε το δοχείο απορριμμάτων και 
μετακινήστε τη λαβή ώθησης προς τα 
εμπρός. Μην στηρίζετε το μηχάνημα πάνω 
στη λαβή ώθησης.
 Προσαρμόστε την πλευρική βούρτσα

στον υποδοχέα και βιδώστε σφιχτά.

Κατά τη χρήση συσσωρευτών λάβετε 
οπωσδήποτε υπόψη τις ακόλουθες προει-
δοποιητικές υποδείξεις:

� Κίνδυνος
Κίνδυνος έκρηξης! Μην τοποθετείτε εργα-
λεία ή παρόμοια αντικείμενα πάνω στη μπα-
ταρία, δηλ. στους τερματικούς πόλους και
στη σύνδεση των στοιχείων.
� Κίνδυνος
Κίνδυνος τραυματισμού! Μην φέρνετε ποτέ
τραύματα σε επαφή με μόλυβδο. Μετά την
εκτέλεση εργασιών σε μπαταρίες πλένετε
πάντοτε τα χέρια σας.
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πυρκαγιάς και κίνδυνος έκρηξης!
– Απαγορεύεται το κάπνισμα και η πα-

ρουσία γυμνής φλόγας.
– Οι χώροι μέσα στους οποίους φορτίζο-

νται οι συσσωρευτές πρέπει να αερίζο-
νται καλά, διότι κατά τη φόρτιση δημι-
ουργείται εκρηκτικό αέριο.

� Κίνδυνος
Κίνδυνος τραυματισμού από οξέα!
– Ξεπλένετε τις σταγόνες οξέων που

έχουν διεισδύσει στα μάτια ή στο δέρμα
με άφθονο καθαρό νερό.

– Μετά, επισκεφθείτε αμέσως το γιατρό.
– Πλύνετε με νερό την ακάθαρτη στολή.

* Η συσκευή χρειάζεται 2 μπαταρίες
** σε m3

*** σε m3/h

Υπόδειξη
Το KM 75/40 W Bp Pack περιλαμβάνει εν-
σωματωμένη μπαταρία και φορτιστή.
 Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
 Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο φορέα

του κινητήρα.
 Ασφαλίστε τη μπαταρία με την κατάλλη-

λη ταινία συγκράτησης.

 Συνδέστε τον ακροδέκτη πόλου (κόκκι-
νο καλώδιο) στο θετικό πόλο (+).

 Βιδώστε τον αγωγό σύνδεσης στις μπα-
ταρίες.

 Συνδέστε τον ακροδέκτη πόλου στον
αρνητικό πόλο (-).

Υπόδειξη: Ελέγξτε εάν οι πόλοι της μπατα-
ρίας και οι ακροδέκτες των πόλων έχουν 
επαρκές προστατευτικό γράσο.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες με κάλυμ-
μα πόλων. Αντικαταστήστε το κάλυμμα πό-
λων σε περίπτωση απώλειας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα 
φορτίστε τις μπαταρίες.

� Κίνδυνος
Κίνδυνος τραυματισμού! Ο φορτιστής μπο-
ρεί να τεθεί σε λειτουργία μόνον εάν το κα-
λώδιο ρεύματος δεν παρουσιάζει βλάβη.
Εάν το καλώδιο ρεύματος παρουσιάσει

Άνοιγμα του καπό της συσκευής

Κλείσιμο του καπό του 
μηχανήματος

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Υποδείξεις εκφόρτωσης

Απόβαρο (βάρος μεταφοράς)

KM 75/40 W Bp 79 kg 

KM 75/40 W Bp Pack 125 kg

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος

KM 75/40 W Bp 205 kg 

KM 75/40 W Bp Pack 205 kg

Εκφόρτωση

Συναρμολόγηση της λαβής
μεταφοράς

Συναρμολόγηση πλευρικής
σκούπας

Μπαταρίες

Υποδείξεις ασφαλείας για τους 
συσσωρευτές

Προσέξτε τις υποδείξεις πάνω 
στον συσσωρευτή, στις οδηγίες 
χρήσης και στις οδηγίες λει-
τουργίας του οχήματος!

Να φοράτε προστατευτικά γυα-
λιά!

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από 
οξέα και συσσωρευτές!

Κίνδυνος έκρηξης!

Απαγορεύονται η φωτιά, οι 
σπινθήρες, το ακάλυπτο φως 
και το κάπνισμα!

Κίνδυνος τραυματισμού από 
οξέα!

Πρώτες βοήθειες!

Προειδοποιητική παρατήρηση!

Απόσυρση!

Μην ρίχνετε τον συσσωρευτή 
στον κάδο απορριμμάτων!

Προτεινόμενες μπαταρίες

Κωδ. πα-
ραγγελίας

Όγκος Ρεύμα 
αέρα

60 Ah,
Χωρίς 
συντήρη-
ση

6.654-
226.0*

1,65** 0,66***

Μέγιστες διαστάσεις συσσωρευτή

Μήκος Πλάτος Ύψος

267 mm 177 mm 190 mm

Προτεινόμενοι φορτιστές

Κωδ. παραγγελίας

Φορτιστής 6.654-225.0

Εγκατάσταση και σύνδεση μπαταρίας

Φόρτιση μπαταριών
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βλάβη, να αντικατασταθεί το συντομότερο 
δυνατό από τον κατασκευαστή, την υπηρε-
σία εξυπηρέτησης πελατών ήα πό εξειδι-
κευμένο τεχνίτη.
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Λάβετε υπόψη
το δίκτυο παροχής ρεύματος και την ασφά-
λεια. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνον σε
ξηρούς χώρους με επαρκή εξαερισμό.
Υπόδειξη: Η διάρκεια φόρτισης για έναν
άδειο συσσωρευτή ανέρχεται σε περ. 12
ώρες.
� Κίνδυνος
Κίνδυνος τραυματισμού! Τηρείτε τους κανο-
νισμούς ασφαλείας κατά το χειρισμό των
συσσωρευτών. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης
του κατασκευαστή του φορτιστή.

Προσοχή: Οι μπαταρίες πρέπει να φορτί-
ζονται μόνο σε θερμοκρασία δωματίου!
Υπόδειξη: Η συσκευή διαθέτει εξ εργοστα-
σίου μπαταρίες που δεν έχουν ανάγκη συ-
ντήρησης.
 Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
 Συνδέστε το φις του καλωδίου του φορ-

τιστή στην πρίζα.
Υπόδειξη: Ο φορτιστής ελέγχεται ηλεκτρο-
νικά και τερματίζει αυτόματα τη διαδικασία 
φόρτισης. Όλες οι λειτουργίες της συσκευ-
ής διακόπτονται αυτόματα κατά τη διαδικα-
σία φόρτισης.
Όταν το φις είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, 
η ένδειξη του συσσωρευτή σηματοδοτεί την 
πρόοδο της διαδικασίας φόρτισης:

Ένδειξη βλάβης:

 Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
 Εισαγωγή του καλωδίου φόρτισης του

φορτιστή στην υποδοχή της σκούπας
 Εισάγετε το φις του φορτιστή και θέστε

σε λειτουργία το φορτιστή.

 KM 75/40 W Bp Pack
 Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
 Τυλίξτε το καλώδιο δικτύου γύρω από

το άγκιστρο καλωδίου του φορτιστή.
 Κλείστε το κάλυμμα της μηχανής.
 KM 75/40 W Bp
 Σβήστε το φορτιστή και αποσυνδέστε

τον από το ηλεκτρικό δίκτυο.
 Βγάλτε το καλώδιο φόρτισης της συ-

σκευής.
 Κλείστε το κάλυμμα της μηχανής.

 Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
 Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη από τον

αρνητικό πόλο (-).
 Ξεβιδώστε τον αγωγό σύνδεσης των

μπαταριών.
 Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη από το θε-

τικό πόλο (+).
 Χαλαρώστε τον ιμάντα συγκράτησης.
 Βγάλτε έξω τη μπαταρία.
 Διαθέστε τις χρησιμοποιημένες μπατα-

ρίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού! Απενεργοποιήστε
τη συσκευή, πριν αφαιρέστε το δοχείο ρύ-
πων.
Υπόδειξη: Ενεργοποίηση μόνο με κλειστό
καπό συσκευής.
 Σταθμεύστε το μηχανικό σάρωθρο σε

επίπεδη επιφάνεια.
 Σβήστε τον κινητήρα.
 Ασφαλίστε το χειρόφρενο.

 Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας.

 Ελέγξτε τις πλευρικές βούρτσες.
 Ελέγξτε τον κύλινδρο σκουπίσματος.
 Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης.
 Αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων.
Υπόδειξη: Για περιγραφή, βλ. κεφάλαιο
Φροντίδα και συντήρηση.

� Κίνδυνος
Η χρήση της συσκευής για μεγάλο χρονικό
διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει διαταρα-
χές κυκλοφορίας αίματος στα χέρια, που
οφείλονται σε κραδασμούς.
Η γενική διάρκεια χρήσης δεν μπορεί να
προδιοριστεί, διότι αυτή εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες:
– Ατομική προδιάθεση για διαταραχή κυ-

κλοφορίας αίματος (συχνά κρύα χέρια,
μούδιασμα δακτύλων).

– Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Χρησιμοποιείτε ζεστά γάντια για την
προστασία των χεριών.

– Το δυνατό σφίξιμο της λαβής εμποδίζει
την καλή κυκλοφορία του αίματος.

– Η αδιάκοπη λειτουργία έχει αρνητικότε-
ρα αποτελέσματα απ' ότι η λειτουργία
με διακοπές.

Κατά την τακτική, μακρόχρονη χρήση της 
συσκευής και εφόσον εκδηλώνονται επα-
νειλημμένα τα συμπτώματα (για παράδειγ-
μα μούδιασμα δακτύλων, κρύα χέρια) συνι-
στάται να υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση.

 Λύστε το φρένο ακκινητοποίησης.
Βάλτε μπρος τον κινητήρα.
 Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη στη θέση

"1".
Υπόδειξη: Ο κύλινδρος σάρωσης και η 
πλευρική σκούπα περιστρέφονται.

 Τραβήξτε το μοχλό κίνησης προς τα
εμπρός.

Υπόδειξη: Η ταχύτητα οδήγησης μπορεί 
να ρυθμιστεί χωρίς διαβαθμίσεις ανάλογα 
με τη θέση του μοχλού εμπροσθοπορείας.

 Αφήστε το μοχλό κίνησης προς τα
εμπρός. Το μηχάνημα ακινητοποιείται.

Υπερπήδηση σταθερών εμποδίων ύψους 
έως 30 mm:
 Ανυψώστε τη θυρίδα ογκωδών απορ-

ριμμάτων.
 Υπερκεράστε το εμπόδιο οδηγώντας

προς τα εμπρός αργά και προσεκτικά.
Υπερπήδηση σταθερών εμποδίων ύψους 
άνω των 30 mm:
 Πρέπει να περνάτε επάνω από τα

εμπόδια μόνο με κατάλληλη ράμπα.

� Κίνδυνος
Κίνδυνος τραυματισμού! Όταν είναι ανοιχτό
το κλαπέτο μεγάλων απορριμμάτων, μπο-
ρεί ο κύλινδρος σκουπίσματος να εκτοξεύ-
σει πέτρες ή χαλίκια προς τα εμπρός. Προ-
σέχετε ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για
άλλα άτομα, ζώα ή αντικείμενα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αναρροφάτε ταινίες συσκευασίας,
σύρματα ή παρόμοια υλικά, διότι μπορεί να
καταστραφεί ο μηχανισμός σάρωσης.
Υπόδειξη: Για να επιτύχετε το βέλτιστο
αποτέλεσμα καθαρισμού, η ταχύτητα οδή-
γησης πρέπει να προσαρμόζεται στις εκά-
στοτε συνθήκες.

Υπόδειξη: Για το σκούπισμα μεγάλων 
αντικειμένων ύψους μέχρι 50 mm, π.χ. πα-
κέτα τσιγάρων, θα πρέπει να ανασηκώσετε 
για λίγο τη θυρίδα μεγάλων απορριμμάτων.
Ανυψώστε το κλαπέτο απορριμμάτων:
 Τραβήξτε το μοχλό ανύψωσης της θυρί-

δας ογκωδών απορριμμάτων.
Κατέβασμα της θυρίδας ογκωδών απορ-
ριμμάτων:
 Αφήστε το μοχλό ανύψωσης της θυρί-

δας ογκωδών απορριμμάτων.
Υπόδειξη: Το καλύτερο δυνατό αποτέλε-
σμα καθαρισμού επιτυγχάνεται μόνο όταν 
είναι κατεβασμένη εντελώς η θυρίδα μεγά-
λων απορριμμάτων.

 Μετακινήστε το μοχλό βύθισης της
πλευρικής σκούπας προς τα πάνω. Η
πλευρική σκούπα χαμηλώνει.

Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της λειτουργί-
ας θα πρέπει να γίνεται τακτική εκκένωση 
των δοχείων απορριμμάτων.

Διαδικασία φόρτισης - KM 75/40 W Bp 
Pack

Οι μπαταρίες φορτίζονται κίτρινο φως

Οι μπαταρίες φορτίζονται πράσινο φως

Βλάβη στο φορτιστή ή 
στο σύστημα ελέγχου 
του κινητήρα

κόκκινο φως

Διαδικασία φόρτισης - KM 75/40 W Bp

Μετά τη φόρτιση

Αφαίρεση της μπαταρίας

Έναρξη λειτουργίας

Γενικές υποδείξεις

Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

Λειτουργία

Εκκίνηση της μηχανής

Οδήγηση της μηχανής

Κίνηση προς τα εμπρός

Ρελαντί

Υπερκέραση εμποδίων

Λειτουργία σάρωσης

Σάρωση με ανυψωμένο κλαπέτο 
απορριμμάτων

Σάρωση με πλευρικές βούρτσες

Σάρωση στεγνών δαπέδων
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Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της λειτουργί-
ας θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το φίλ-
τρο σκόνης.

 Κλείστε τη θυρίδα υγρής/ξηρής λειτουρ-
γίας.

 Ανοίξτε τη θυρίδα υγρής/ξηρής λειτουρ-
γίας.

Υπόδειξη: Έτσι προστατεύεται το φίλτρο 
από την υγρασία.

Η ένδειξη της μπαταρίας εμφανίζει την κα-
τάσταση φόρτισης της μπαταρίας στη διάρ-
κεια της εργασίας:

 Μετακινήστε πολλές φορές μέσα έξω τη
λαβή καθαρισμού του φίλτρου.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού! Απενεργοποιήστε
τη συσκευή, πριν αφαιρέστε το δοχείο ρύ-
πων.
Υπόδειξη: Κατά την εκκένωση του δοχείου
απορριμμάτων προσέξτε να μην υποστεί
βλάβη η μονωτική λωρίδα.
Υπόδειξη: Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορ-
τίο του δοχείου απορριμμάτων ανέρχεται
σε 40 kg.
 Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης.
 Τραβήξτε προς τα πάνω το μοχλό

ασφάλισης του δοχείου ρύπων.
 Τραβήξτε προς τα έξω τον κάδο απορ-

ριμμάτων.
 Αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων.
 Σπρώξτε προς τα μέσα τον κάδο απορ-

ριμμάτων.
 Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό ασφάλι-

σης του δοχείου ρύπων.

Σβήστε τον κινητήρα.
 Περιστρέψτε το γενικό διακόπτη στη

θέση "0".

 Ανυψώστε τις πλευρικές βούρτσες.

 Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
 Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού δια-

κόπτη πέρα από τη θέση "0" και αφαι-
ρέστε το.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της
συσκευής.
 Σβήστε τον κινητήρα.
 Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού δια-

κόπτη πέρα από τη θέση "0" και αφαι-
ρέστε το.

 Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
 Ασφαλίστε τη μηχανή με τάκους στους

τροχούς.
 Ασφαλίστε το μηχάνημα με ιμάντες ή

σχοινιά.
 Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλί-

στε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολί-
σθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες
οδηγίες.

1 Περιοχή στερέωσης πάνω από τη λαβή 
μεταφοράς

2 Περιοχή στερέωσης κάτω από το καπό 
του μηχανήματος

Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη τα σημάδια για 
τα σημεία στερέωσης στο πλαίσιο (σύμβο-
λα αλυσίδας).
Υπόδειξη: Μην κάμπτετε τα συρματόσχοι-
να.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά
την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος
της συσκευής.

Όταν το μηχανικό σάρωθρο δεν χρησιμο-
ποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, λά-
βετε υπόψη τα εξής σημεία:
 Σταθμεύστε το μηχανικό σάρωθρο σε

επίπεδη επιφάνεια.
 Σβήστε τον κινητήρα.
 Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού δια-

κόπτη πέρα από τη θέση "0" και αφαι-
ρέστε το.

 Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
 Ασφαλίστε τη σκούπα ώστε να μην

μπορεί να κυλήσει.
 Ανυψώστε τον κύλινδρο σκουπίσματος.

Για το σκοπό αυτό ασφαλίστε τους δύο
μοχλούς ρύθμισης στην ανώτατη οπή.

 Ανυψώστε τις πλευρικές βούρτσες.
 Καθαρίστε το μηχανικό σάρωθρο εσω-

τερικά και εξωτερικά.
 Σταθμεύστε τη μηχανή σε ασφαλές και

στεγνό μέρος.

 Αποσυνδέστε τις μπαταρίες.
 Φορτίστε τη μπαταρία και επαναφορτί-

ζετέ την ανά περίπου 2 μήνες.

– Εργασίες συντήρησης και αποκατάστα-
σης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο
από εξουσιοδοτημένα συνεργεία εξυ-
πηρέτησης πελατών ή από εξειδικευμέ-
νο προσωπικό, το οποίο έχει εξοικειω-
θεί με όλες τις σημαντικές προδιαγρα-
φές ασφαλείας.

– Τα προσαρμοζόμενα ανά τόπους επαγ-
γελματικά οχήματα υπόκεινται στον
έλεγχο ασφαλείας του VDE 0701.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης! Το καθάρισμα της συ-
σκευής δεν επιτρέπεται να γίνεται με λάστι-
χο ή με ψεκασμό νερού υψηλής πίεσης (κίν-
δυνος βραχυκυκλωμάτων ή άλλων ζημι-
ών).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από εργασίες καθαρισμού, τραβήξτε 
το βύσμα του φορτιστή από την πρίζα.
Πριν από εργασίες καθαρισμού, αποσυνδέ-
στε τον θετικό πόλο της μπαταρίας.

� Κίνδυνος
Κίνδυνος τραυματισμού! Φοράτε μάσκα
προστασίας από τη σκόνη και προστατευτι-
κά γυαλιά.
 Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
 Καθαρίστε τη μηχανή με ένα πανί.
 Καθαρίστε τη μηχανή με πεπιεσμένο

αέρα.
 Κλείστε το κάλυμμα της μηχανής.

 Καθαρίζετε τη μηχανή με υγρό πανί
εμποτισμένο σε διάλυμα ήπιου απορ-
ρυπαντικού.

Υπόδειξη: Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά 
απορρυπαντικά.

Καθημερινή συντήρηση:
 Ελέγξτε τον κύλινδρο σκουπίσματος για

φθορές και μπερδεμένους ιμάντες.
 Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των στοιχεί-

ων χειρισμού.
 Ελέγξτε όλες τις ενδεικτικές λυχνίες.
Εβδομαδιαία συντήρηση:
 Ελέγξτε την τάση, τη φθορά και τη λει-

τουργία των ιμάντων κίνησης.
 Ελέγξτε αν τα σύρματα Bowden και τα

κινούμενα μέρη κινούνται ελεύθερα.
 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τις φθορές των

στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων
στο σημείο σάρωσης.

 Ελέγξτε το κάτοπτρο του κυλίνδρου
σκουπίσματος.

 Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης.
Υπόδειξη: Για περιγραφή, βλ. κεφάλαιο
Εργασίες συντήρησης.
Υπόδειξη: Όλες οι εργασίες σέρβις και συ-
ντήρησης, σε περίπτωση συντήρησης από
τον πελάτη, πρέπει να γίνονται από εξειδι-

Σάρωση υγρών ή βρεγμένων δαπέδων

Ενδειξη συσσωρευτή

πλήρως πράσινο φως

30% φορτισμένος κίτρινο φως

10% φορτισμένος κόκκινο χρώμα 
που αναβοσβή-
νει

Προστασία από πλήρη 
εκφόρτιση, η συσκευή 
απενεργοποιείται

κόκκινο φως

Καθαρισμός φίλτρου σκόνης

Άδειασμα του κάδου απορριμμάτων

Απενεργοποίηση της μηχανής

Μεταφορά

Αποθήκευση

Διακοπή της λειτουργίας

Φροντίδα και συντήρηση

Γενικές υποδείξεις

Καθαρισμός

Εσωτερικός καθαρισμός της συσκευής

Εξωτερικός καθαρισμος της μηχανής

Διαστήματα συντήρησης

Συντήρηση από τον πελάτη
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κευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση ανάγκης 
μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη 
βοήθεια ενός αντιπροσώπου της εταιρίας 
Kärcher.

Εργασίες συντήρησης μετά τον πρώτο 
μήνα ή μετά από 5 ώρες λειτουργίας:
 Διεξαγωγή της πρώτης επιθεώρησης.
Συντήρηση κάθε 50 ώρες λειτουργίας
Εργασίες συντήρησης κάθε 100 ώρες λει-
τουργίας ή κάθε έξι μήνες
Συντήρηση κάθε 300 ώρες λειτουργίας
Εργασίες συντήρησης κάθε 500 ώρες λει-
τουργίας ή κάθε χρόνο
Υπόδειξη: Προς διαφύλαξη των εγγυητι-
κών αξιώσεων, κατά τη διάρκεια του χρό-
νου εγγύησης όλες οι εργασίες σέρβις και
συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από
την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτη-
σης πελατών της Kärcher σύμφωνα με το
βιβλίο συντήρησης.

Προετοιμασία:
 Σταθμεύστε το μηχανικό σάρωθρο σε

επίπεδη επιφάνεια.
 Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού δια-

κόπτη πέρα από τη θέση "0" και αφαι-
ρέστε το.

 Ασφαλίστε το χειρόφρενο.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού!
Ο κινητήρας χρειάζεται περίπου 3 - 4 δευτε-
ρόλεπτα μέχρι να σταματήσει μετά την απε-
νεργοποίησή του. Κατά το διάστημα αυτό
μην πλησιάζετε την περιοχή μετάδοσης κί-
νησης.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από κάθε εργασία συντήρησης και
επισκευής αφήνετε τη μηχανή να κρυώσει
επαρκώς.
Μην αγγίζετε θερμά μέρη, όπως τον κινητή-
ρα μετάδοσης κίνησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από εργασίες συντήρησης, τραβήξτε
το βύσμα του φορτιστή από την πρίζα.
Πριν από εργασίες συντήρησης, αποσυνδέ-
στε τον θετικό πόλο της μπαταρίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από την εκτροπή της συσκευής, πρέ-
πει να αφαιρούνται οι μπαταρίες και ο κά-
δος απορριμμάτων, καθώς και να στρέφεται
προς τα εμπρός η λαβή ώθησης. Μην απε-
νεργοποιείτε τη συσκευή από τη λαβή ώθη-
σης.
Πριν τον καθαρισμό, τη συντήρηση του μη-
χανήματος και την αντικατάσταση εξαρτη-
μάτων, απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνη-
μα.

Η ρύθμιση είναι απαραίτητη όταν σε περί-
πτωση ανηφορικής οδήγησης είναι ανε-
παρκής η ελκτική δύναμη του μηχανήμα-
τος.

 Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
 Λύστε το κόντρα παξιμάδι.
 Προσαρμόστε τον κοχλία ρύθμισης.
 Βιδώστε σταθερά το κόντρα παξιμάδι.

 Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
 Αφαιρέστε τον κάδο απορριμμάτων.
 Αφαιρέστε τυχόν ταινίες ή τα σχοινιά

από την κυλινδρική βούρτσα

Η αντικατάσταση είναι απαραίτητη σε περί-
πτωση που το αποτέλεσμα της σάρωσης 
υποβαθμίζεται εμφανώς λόγω φθοράς της 
τρίχας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από την εκτροπή της συσκευής, πρέ-
πει να αφαιρούνται οι μπαταρίες.
Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή από τη 
λαβή ώθησης.
 Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
 Αφαιρέστ το δοχείο ρύπων.
 Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
 Γείρετε το μηχάνημα προς τα πίσω.

 Ανασηκώστε τη θυρίδα ογκωδών ρύ-
πων, πιέστε προς τα μέσα το έδρανο
και μετακινήστε τον κύλινδρο σκουπί-
σματος προς τα εμπρός.

 Αφαιρέστε την κυλινδρική βούρτσα.
 Εισάγετε το νέο κύλινδρο σκουπίσμα-

τος στους τριβείς μετάδοσης κίνησης
(αριστερά).

 Στην αντίθετη πλευρά, ασφαλίστε το
έδρανο στην οπή του βραχίονα του κυ-
λίνδρου σκουπίσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης! Φροντίστε να μην συν-
θλιβούν οι βούρτσες στην οπή του βραχίο-
να κυλίνδρου σκουπίσματος.
Υπόδειξη: Μετά την τοποθέτηση του νέου 
κυλίνδρου σάρωσης πρέπει να ρυθμιστεί 
εκ νέου το κάτοπτρο σάρωσης.

 Ανυψώστε από μπροστά τη μηχανική
σκούπα και οδηγείστε την σε ένα χώρο
με επίπεδο και λείο δάπεδο και πολλή
σκόνη ή κιμωλία στην επιφάνειά του

 Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
 Αφήστε τον κύλινδρο σκουπίσματος να

λειτουργήσει περ. 15 -
30 δευτερόλεπτα.

 Ανυψώστε τη μηχανική σκούπα από
μπροστά και οδηγήστε προς την άκρη.

Το κάτοπτρο σκουπίσματος σχηματίζει 
ομοιόμορφο ορθογώνιο, με πλάτος που κυ-
μαίνεται μεταξύ 30 -40 mm.

Ρύθμιση του κατόπτρου σκουπίσματος:
 Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
 Προσαρμόστε τον αριστερό και το δεξιό

μοχλό ρύθμισης και ασφαλίστε τους
στην ίδια οπή.

– Ασφαλίστε το μοχλό ρύθμισης στην κα-
τώτερη οπή (+): Το κάτοπτρο σάρωσης 
μεγαλώνει

– Ασφαλίστε το μοχλό ρύθμισης στην
ανώτατη οπή (-): Το κάτοπτρο σάρω-
σης μικραίνει

 Ελέγξτε τον καθρέφτη σκουπίσματος.

Η αντικατάσταση είναι απαραίτητη σε περί-
πτωση που το αποτέλεσμα της σάρωσης 
υποβαθμίζεται εμφανώς λόγω φθοράς της 
τρίχας.
Υπόδειξη: Πριν την ανατροπή της συσκευ-
ής αφαιρέστε το δοχείο απορριμμάτων και 
μετακινήστε τη λαβή ώθησης προς τα 
εμπρός. Μην στηρίζετε το μηχάνημα πάνω 
στη λαβή ώθησης.
 Ξεβιδώστε τους 3 κοχλίες στην κάτω

πλευρά της πλευρικής σκούπας.
 Αφαιρέστε την πλευρική βούρτσα.
 Εισάγετε την πλευρική σκούπα στον

υποδοχέα και βιδώστε σφιχτά.

Συντήρηση από την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών

Εργασίες συντήρησης

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Ρύθμιση του συρματόσχοινου 
μετάδοσης κίνησης

Έλεγχος της κυλινδρικής βούρτσας

Αντικατάσταση της κυλινδρικής 
βούρτσας

Έλεγχος και ρύθμιση του κατόπτρου 
σάρωσης της κυλινδρικής βούρτσας

Εύρος ρύθμισης (-) 1...10 (+)

Μικρό κάτοπτρο σάρωσης 1

Μεγάλο κάτοπτρο σάρω-
σης

10

Νέος κύλινδρος σκουπί-
σματος

1...3

Αντικατάσταση πλευρικής βούρτσας

R

L

R

L
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Η προσαρμογή είναι απαραίτητη σε περί-
πτωση που το αποτέλεσμα της σάρωσης 
υποβαθμίζεται εμφανώς λόγω φθοράς της 
τρίχας της πλευρικής σκούπας.
 Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
 Χαλαρώστε τα περικόχλια.

 Προσαρμόστε τον κοχλία ρύθμισης.
 Σφίξτε τα περικόχλια.

– Η ρύθμιση είναι απαραίτητη εάν δεν
ανυψώνεται αρκετά η θυρίδα ογκωδών
απορριμμάτων.

– Σε περίπτωση μείωσης του αποτελέ-
σματος καθαρισμού, π.χ. λόγω φθοράς
του μετωπικού χείλους, πρέπει να μειώ-
σετε λίγο την ένταση του συρματόσχοι-
νου.

 Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
 Λύστε το κόντρα παξιμάδι.
 Προσαρμόστε τον κοχλία ρύθμισης.
 Βιδώστε σταθερά το κόντρα παξιμάδι.

Υπόδειξη: Πριν την ανατροπή της συσκευ-
ής αφαιρέστε το δοχείο απορριμμάτων και 
μετακινήστε τη λαβή ώθησης προς τα 
εμπρός. Μην στηρίζετε το μηχάνημα πάνω 
στη λαβή ώθησης.
 Μετωπικό στεγανοποιητικό παρέμ-

βυσμα
 Χαλαρώστε τη στερέωση της στεγανο-

ποιητικής λωρίδας.
 Προσαρμόστε ή αντικαταστήστε τη μο-

νωτική λωρίδα.

 Η απόσταση της μονωτικής λωρίδας
από το έδαφος πρέπει να ρυθμιστεί έτσι
ώστε να αναδιπλώνεται προς τα πίσω
με ιχνηλάτηση 0 -10 mm.

 Ευθυγραμμίστε το στεγανοποιητικό πα-
ρέμβυσμα.

 Σφίξτε τη διάταξη στερέωσης της λωρί-
δας στεγανοποίησης.

 Οπίσθιο στεγανοποιητικό παρέμβυ-
σμα

 Αφαιρέστε τον κάδο απορριμμάτων.
 Χαλαρώστε τη στερέωση της στεγανο-

ποιητικής λωρίδας.
 Προσαρμόστε ή αντικαταστήστε τη μο-

νωτική λωρίδα.
 Η απόσταση της μονωτικής λωρίδας

από το έδαφος πρέπει να ρυθμιστεί έτσι
ώστε να αναδιπλώνεται προς τα πίσω
με ιχνηλάτηση 0 -10 mm.

 Σφίξτε τη διάταξη στερέωσης της λωρί-
δας στεγανοποίησης.

 Πλευρικά στεγανοποιητικά παρεμ-
βύσματα

 Χαλαρώστε τη στερέωση της στεγανο-
ποιητικής λωρίδας.

 Προσαρμόστε ή αντικαταστήστε τη μο-
νωτική λωρίδα.

 Τοποθετήστε από κάτω ένα υπόστρω-
μα πάχους 2 mm για να ρυθμίσετε την
απόσταση από το δάπεδο.

 Ευθυγραμμίστε το στεγανοποιητικό πα-
ρέμβυσμα.

 Σφίξτε τη διάταξη στερέωσης της λωρί-
δας στεγανοποίησης.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αλλα-
γής φίλτρου σκόνης αδειάστε τον κάδο 
απορριμμάτων. Κατά την εκτέλεση εργασι-
ών στο σύστημα του φίλτρου χρησιμοποιεί-
τε μάσκα προστασίας από τη σκόνη. Λάβετε 
υπόψη τις προδιαγραφές ασφαλείας για το 
χειρισμό λεπτόκκοκης σκόνης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς!
 Μην πλένετε το φίλτρο σκόνης.
 Ασφαλίστε το χειρόφρενο.
 Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης.

 Σφίξτε τον κοχλία ασφάλισης του κα-
λύμματος του φίλτρου σκόνης προς τα
αριστερά.

 Ανασηκώστε το κάλυμμα του φίλτρου
σκόνης.

 Αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης. Φρο-
ντίστε για την σωστή τοποθέτηση του
φίλτρου σκόνης (βλ. εικόνα).

 Βιδώστε τον κοχλία ασφάλισης ως το
τέρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν ο κοχλίας ασφάλισης δεν βιδωθεί ως το 
τέρμα, είναι δυνατό να προκληθεί ζημία.
Υπόδειξη: Κατά την εγκατάσταση νέου 
φίλτρου, προσέξτε ώστε να παραμείνουν 
άθικτα τα ελάσματα.

 KM 75/40 W Bp

1 Ασφάλεια F1 (50 A)
2 Ασφάλεια F2 (2 A)
3 Ρελέ
4 Φις φόρτισης μπαταρίας

 Ανοίξτε το καπό της συσκευής.
 Αντικαταστήστε τις ελαττωματικές

ασφάλειες ή τα ρελέ.
 KM 75/40 W Bp Pack
Οι ασφάλειες βρίσκονται μέσα στο φορτι-
στή.

Ρύθμιση της καθόδου της πλευρικής 
σκούπας

Ρύθμιση ανύψωσης της θυρίδας 
ογκωδών απορριμμάτων

Ρύθμιση και αντικατάσταση των 
στεγανοποιητικών λωρίδων

Αντικατάσταση φίλτρου σκόνης

Αντικατάσταση ασφάλειας/ρελέ

Εξαρτήματα
Πλευρική σκούπα, μα-
λακή

6.905-626.0

Για λεπτή σκόνη σε εσωτερικούς χώρους, 
ανθεκτική στην υγρασία.

Κύλινδρος σκουπίσμα-
τος, μαλακός

6.906-886.0

Με φυσικές τρίχες: ειδικά για το σκούπι-
σμα λεπτής σκόνης σε λείο εσωτερικό δά-
πεδο.
Μη ανθεκτικό στην υγρασία, να μην χρησι-
μοποιείται σε τραχιές επιφάνειες!

Κύλινδρος σκουπίσμα-
τος, σκληρός

6.906-885.0

Για την αφαίρεση επίμονων λεκέδων σε 
εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικός στην 
υγρασία.

Κύλινδρος σκουπίσμα-
τος, αντιστατικός

6.906-950.0

Για επιφάνειες που αναπτύσσουν στατικό 
ηλεκτρισμό, όπως είναι τα χαλιά ή οι συν-
θετικοί χλοοτάπητες

Μονάδα σάρωσης χαλι-
ών

2.641-571.0

Περιλαμβάνει: Φίλτρο χνουδιών, αντιστα-
τικό κύλινδρο σάρωσης, 3πλό τροχίσκο 
οδήγησης
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Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχά-
νημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με 
βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, 
υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, 
πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις 
ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της 
ΕE. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε 
περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανή-
ματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση 
μαζί μας.

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ’ εντολή και 
με πληρεξούσιο από το διοικητικό συμβού-
λιο.

Υπεύθυνος εγγράφων τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01

Δήλωση Συμμόρφωσης των 
ΕE

Προϊόν: Μηχανικό σάρωθρο
Τύπος: 1.049-xxx

Σχετικές οδηγίες των ΕE
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2014/30/EE
2000/14/EΚ
Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυ-
πα
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα
---
Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφω-
σης
2000/14/EΚ: Παράρτημα V
στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)
Μετρημένη: 86
Εγγυημένη: 88

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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Αντιμετώπιση βλαβών
Βλάβη Αντιμετώπιση

Η συσκευή δεν ξεκινά Κλείστε το καπό του μηχανήματος

Φόρτιση μπαταριών

Έλεγχος της ασφάλειας υπερφόρτωσης

Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher

Ο κινητήρας λειτουργεί, αλλά η συ-
σκευή δεν κινείται

Ρύθμιση του συρματόσχοινου μετάδοσης κίνησης

Ελέγξτε τους τραπεζοειδείς ιμάντες

Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher

Το μηχάνημα σταματά κατά την κί-
νηση σε μεγάλη ανοδική κλίση

Κινηθείτε σε διαδρομή με ελάχιστη κλίση

Έλεγχος της ασφάλειας υπερφόρτωσης

Ρύθμιση του συρματόσχοινου μετάδοσης κίνησης

Ελέγξτε τους τραπεζοειδείς ιμάντες

Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher

Ο κύλινδρος σκουπίσματος ακινη-
τοποιείται, η ένδειξη βλάβης ανάβει 
με κόκκινο

Περιστρέψτε το γενικό διακόπτη στη θέση "OFF" και ελέγξτε τη βούρτσα για αντικείμενα που μπορεί 
να έχουν κολλήσει επάνω της. Ανεβαίνετε κατά περίπτωση σε επιφάνειες με μικρότερη κλίση. Ενερ-
γοποιήστε ξανά το γενικό διακόπτη. Έπειτα από επανάληψη της διαδικασίας αυτής τέσσερις φορές, 
το σύστημα ελέγχου εκτελεί αναγκαστική παύση 2 λεπτών για ψύξη. Στο διάστημα αυτό δεν είναι 
δυνατή η εκκίνηση της συσκευής.

Η μηχανή δεν σαρώνει σωστά Ελέγξτε την κυλινδρική και τις πλευρικές βούρτσες για τυχόν φθορές. Εν ανάγκη αντικαταστήστε τις.

Ελέγξτε τη λειτουργία του κλαπέτου χονδρών ρύπων

Χαλαρώστε το συρματόσχοινο της θυρίδας ογκωδών απορριμμάτων (κοχλίας ρύθμισης)

Ελέγξτε την ένταση και τη λειτουργικότητα του ιμάντα και εν ανάγκη κάνετε αντικατάσταση

Ρυθμίστε το κάτοπτρο σάρωσης

Αντικατάσταση του κυλίνδρου σκουπίσματος

Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher

Η μηχανή δημιουργεί σκόνη Ελέγξτε τη λειτουργία του κλαπέτου χονδρών ρύπων

Χαλαρώστε το συρματόσχοινο της θυρίδας ογκωδών απορριμμάτων (κοχλίας ρύθμισης)

Ελέγξτε, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης
Μην πλένετε το φίλτρο σκόνης.

Αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων.

Αντικαταστήστε το προφίλ στεγανότητας στον κάδο απορριμμάτων

Ελέγξτε τη μόνωση του φίλτρου σκόνης

Ελέγξτε το βαθμό φθοράς των στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων. Εν ανάγκη ρυθμίστε ή αντικα-
ταστήστε

Αναποτελεσματική σάρωση στις 
άκρες

Ρυθμίστε εκ νέου το σύστημα χαμηλώματος πλευρικής σκούπας

Αντικαταστήστε τις πλευρικές σκούπες

Βύθιση της πλευρικής σκούπας

Ελέγξτε τον ιμάντα μετάδοσης κίνησης της πλευρικής σκούπας

Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher

Το σύστημα ανύψωσης πλευρικής 
σκούπας δεν λειτουργεί

Ελέγξτε το συρματόσχοινο ανύψωσης της πλευρικής σκούπας

Ειδοποιήστε την υπηρεσία σέρβις της εταιρίας Kärcher

Ο νέος κύλινδρος σκουπίσματος 
αγγίζει το δοχείο ρύπων

Διορθώστε τη ρύθμιση του κατόπτρου σάρωσης, ασφαλίζοντας τους δύο μοχλούς ρύθμισης στην 
εκάστοτε ανώτατη οπή (1...3)
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Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
KM 75/40 W Bp KM 75/40 W Bp Pack

Χαρακτηριστικά συσκευών

Μήκος x Πλάτος x Ύψος (με ανοικτή λαβή ώθησης) mm 1430 x 750 x 1190 1430 x 750 x 1190

Μήκος x Πλάτος x Ύψος (με κλειστή λαβή ώθησης) mm 1160 x 750 x 930 1160 x 750 x 930

Βάρος (χωρίς μπαταρίες) kg 79 79

Βάρος (με μπαταρίες) kg 125 125

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος kg 205 205

Ταχύτητα κίνησης και σκουπίσματος km/h 4,5 4,5

Επιτρεπόμενη κλίση εδάφους (μέγ.) % 12 12

Διάμετρος κυλινδρικής βούρτσας mm 265 265

Διάμετρος πλευρικών βουρτσών mm 410 410

Απόδοση επιφανείας μέγ. m2/h 3400 3400

Πλάτος εργασίας χωρίς πλευρικές βούρτσες mm 550 550

Πλάτος εργασίας με πλευρική βούρτσα mm 750 750

Όγκος δοχείου απορριμμάτων l 40 40

Είδος προστασίας - προστασία από σταγόνες νερού -- IPX 3 IPX 3

Κινητήρας

Tύπος -- Κινητήρας συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνή-
τη
Στροφή προς τα δεξιά

Τάση V 24 24

Ονομαστική ένταση ρεύματος A 22 22

Ονομαστική ισχύς W 400 400

Αριθμός στροφών 1/min 2750 2750

Είδος προστασίας -- IP 20 IP 20

Μπαταρία

Tύπος -- -- 2x 12 V GiV

Απόδοση Ah -- 60 (5h)

Βάρος kg -- 23

Χρόνος φόρτισης πλήρως εκφορτισμένου συσσωρευτή h -- 12

Διάρκεια λειτουργίας ύστερα από πολλαπλές φορτίσεις h -- ca. 1,5-2

Φορτιστής

Τάση ηλεκτρικού δικτύου V~ -- 230

Τάση εξόδου V -- 24

Ρεύμα φόρτισης A -- 10

Συχνότητα δικτύου Hz -- 50/60

Ηλεκτρική προστασία

Κεντρική A 50 50

Ασφάλεια μονάδας ελέγχου A 2 --

Προστασία από εκφόρτιση -- μέσω ηλεκτρονόμου μέσω ηλεκτρονόμου

Φορτιστής --- T4A / 250 V AC

Σύστημα φίλτρου και αναρρόφησης

Επιφάνεια φίλτρου - φίλτρο λεπτόκκοκης σκόνης m2 1,8 1,8

Κατηγορία εφαρμογής φίλτρου για σκόνη μη επικίνδυνη για την υγεία -- M M
Ονομαστική υποπίεση συστήματος αναρρόφησης mbar 5 5

Ονομαστική παροχή όγκου συστήματος αναρρόφησης l/s 45 45

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Θερμοκρασία λειτουργίας °C -5 έως +40 -5 έως +40

Θερμοκρασία φόρτωσης --- Θερμοκρασία δωματί-
ου

Υγρασία αέρα, χωρίς συμπύκνωση % 0 - 90 0 - 90

Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-72

Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος LpA dB(A) 71 71

Αβεβαιότητα KpA dB(A) 3 3

Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος LWA + Αβεβαιότητα KWA dB(A) 88 88

Αβεβαιότητα KWA 2 2

Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα m/s2 3,7 3,7

Αβεβαιότητα K m/s2 0,2 0,2
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