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Dati tecnici

Con riserva di modifiche tecniche.

Inhoud

Reglementair gebruik
Gebruik de vloerreiniger uitsluitend voor het reinigen 
van harde vloeren in particuliere huishoudens en alleen 
op waterdichte harde vloeren.
Geen oppervlakken reinigen die gevoelig zijn voor wa-
ter, bijvoorbeeld onbehandelde kurkvloeren, omdat 
vocht kan binnendringen en zo de vloer kan beschadi-
gen.
Het apparaat is geschikt voor het reinigen van PVC, li-
noleum, tegels, steen, geolied en geboend parket, lami-
naat en alle waterbestendige vloerbedekkingen.

Milieubescherming
Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi 
verpakkingen met het gescheiden afval weg.
Elektrische en elektronische apparaten bevatten 
waardevolle recyclebare materialen en vaak on-
derdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij on-
juiste omgang of verkeerd weggooien een 

mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kun-
nen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat 
zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten 
met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden 
weggegooid.

Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)
Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder: 
www.kaercher.nl/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen
Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reser-
veonderdelen. Deze garanderen een veilige en sto-
ringsvrije werking van het apparaat.
Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt 
u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang
De leveringsomvang van het apparaat is op de verpak-
king afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken 
op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij trans-
portschade neemt u contact op met uw distributeur.

Garantie
In elk land gelden de garantievoorwaarden die door on-
ze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgege-
ven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we 
binnen de garantieperiode gratis, voor zover een mate-
riaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt 
maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon 
contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde ge-
autoriseerde klantenservice.
(adres zie achterzijde)

Veiligheidsinstructies
Lees voor het eerste gebruik van het apparaat dit veilig-
heidshoofdstuk en deze oorspronkelijke gebruiksaan-
wijzing door Handel dienovereenkomstig. Bewaar de 
oorspronkelijke gebruiksaanwijzing voor later gebruik of 
voor de volgende eigenaar.
● Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet 

u ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschrif-
ten en de voorschriften inzake ongevallenpreventie 
in acht nemen.

● De op het apparaat aangebrachte waarschuwings- 
en aanwijzingsborden geven belangrijke instructies 
voor de veilige werking.

Collegamento elettrico

Tensione V 100 - 240

Fase ~ 1

Frequenza Hz 50 - 60

Grado di protezione IPX4

Classe di protezione dispositivo III

Classe di protezione caricabatte-
rie

II

Potenza nominale apparecchio W 80

Tensione nominale accumulatore V 25,20 - 
25,55

Tipo di accumulatore Ioni di li-
tio

Tempo di funzionamento con bat-
teria completamente carica

min 45

Tempo di ricarica con batteria sca-
rica

h 4

Tensione di uscita caricabatterie V 30

Corrente di uscita caricabatterie A 0,6

Dati sulle prestazioni dell’apparecchio

Giri del rullo al minuto livello di pu-
lizia 1

U/min 450

Giri del rullo al minuto livello di pu-
lizia 2

U/min 490

Giri del rullo al minuto funzione 
Boost

U/min 530

Quantità di riempimento

Volume serbatoio acqua pulita ml 400

Volume serbatoio acqua sporca ml 200

Dimensioni e pesi

Peso (senza accessori e liquidi di 
pulizia)

kg 4,3

Lunghezza mm 310

Larghezza mm 230

Altezza mm 1210
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Gevarenniveaus

� GEVAAR
● Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware 

of dodelijke verwondingen leidt.

� WAARSCHUWING
● Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die

tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

� VOORZICHTIG
● Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die

tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP
● Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die

tot materiële schade kan leiden.

Elektrische componenten

� GEVAAR ● Dompel het apparaat niet onder in 
water. ● Steek nooit geleidende voorwerpen, zoals 
schroevendraaiers en dergelijke, in de laadbus van het 
apparaat. ● Raak contacten of leidingen nooit aan. 
● Beschadig het netsnoer niet door erover te rijden, het 
te knikken of het over scherpe randen te trekken. ● Sluit 
het apparaat alleen op wisselstroom aan. De aangege-
ven spanning op het typeplaatje moet overeenkomen
met de spanning van de stroombron. ● Gebruik het ap-
paraat alleen via een aardlekschakelaar (maximaal 
30 mA).

� WAARSCHUWING ● Vervang een be-
schadigd oplaadapparaat met laadkabel direct door een 
origineel onderdeel.  ● Schakel het apparaat voor alle 
onderhoudswerkzaamheden uit en trek de netstekker 
los. ● Het apparaat bevat elektrische onderdelen, reinig 
het apparaat niet onder stromend water. ● Sluit het ap-
paraat alleen aan op een elektrische aansluiting die 
door een elektricien conform IEC 60364-1 is uitgevoerd.

� VOORZICHTIG ● Laat reparatiewerkzaam-
heden alleen door de geautoriseerde klantenservice uit-
voeren. ● Controleer het apparaat en toebehoren, met 
name de stroomkabel en het verlengsnoer, vóór elk ge-
bruik op correcte toestand en bedrijfsveiligheid. Trek bij 
beschadiging de stekker uit het stopcontact en gebruik 
het apparaat niet.

Oplaadapparaat

� GEVAAR ● Raak stekkers en stopcontacten 
nooit met vochtige handen aan. ● Gebruik het op-
laadapparaat niet in een explosieve omgeving.

� WAARSCHUWING ● Bescherm de netka-
bel tegen hitte, scherpe randen, olie en bewegende ap-
paraatdelen. ● Dek het accupack tijdens het laden niet 
af en houd de ventilatie-openingen vrij. ● Open nooit het 
oplaadapparaat. Laat reparaties alleen door vakperso-
neel uitvoeren. ● Laad het accupack alleen met de toe-
gestane oplaadapparaten. ● Vervang een beschadigd 
oplaadapparaat met laadkabel direct door een origineel 
onderdeel. 

� VOORZICHTIG ● Gebruik het oplaadappa-
raat niet in natte of verontreinigde toestand. ● Draag het 
oplaadapparaat niet aan de voedingskabel. ● Gebruik 
het apparaat niet met een verlengkabel die meerdere 
stopcontacten heeft waarop ook andere apparaten zijn 
aangesloten. ● Trek de netstekker niet met de kabel uit 
het stopcontact. 

LET OP ● Gebruik en bewaar het oplaadapparaat 
alleen in droge ruimtes.

Accu

� GEVAAR ● Stel de accu niet bloot aan direct 
zonlicht, hitte en vuur.

� WAARSCHUWING ● Laad het apparaat
alleen op met het meegeleverde originele oplaadappa-
raat of met een door KÄRCHER toegestaan oplaadap-
paraat.
Gebruik de volgende adapter:

WAARSCHUWING ● Kortsluitingsgevaar.
Open de accu niet. Bovendien kunnen irriterende dam-
pen of bijtende vloeistoffen ontsnappen.

LET OP ● Dit apparaat bevat accu’s die niet kunnen 
worden vervangen. Geldt niet voor apparaten met een ver-
vangbaar accupack.

Veilige hantering

� GEVAAR ● Verstikkingsgevaar. Houd verpak-
kingsfolie buiten het bereik van kinderen. 

� WAARSCHUWING ● Gebruik het appa-
raat alleen volgens de voorschriften. Houd rekening met 
de plaatselijke omstandigheden en let bij het uitvoeren 
van werkzaamheden met het apparaat op andere per-
sonen en met name kinderen.  ● Let in gevarenzones 
(bijv. tankstations) op de desbetreffende veiligheids-
voorschriften. Gebruik het apparaat nooit in explosieve 
ruimtes. ● Personen die niet vertrouwd zijn met deze 
handleiding en kinderen mogen het apparaat niet ge-
bruiken. Lokale voorschriften kunnen de minimale leef-
tijd van de bediener voorschrijven. ● Dit apparaat mag 
niet worden gebruikt door kinderen of personen met een 
lichamelijke, sensorische of verstandelijke beperking 
noch door personen die met deze aanwijzingen niet ver-
trouwd zijn. ● Personen met verminderde fysieke, sen-
sorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan 
ervaring en kennis mogen het apparaat alleen gebrui-
ken onder correct toezicht of wanneer ze door een voor 
hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn getraind 
in het veilige gebruik van het apparaat en wanneer zij de 
hieruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben.  
● Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 
● Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze 
niet met het apparaat spelen. ● Houd het apparaat bui-
ten bereik van kinderen als het op het stroomnet is aan-
gesloten of wanneer het afkoelt.  ● Kinderen mogen
reiniging en gebruikersonderhoud alleen onder toezicht
uitvoeren. ● Bescherm de verbindingskabel tegen hitte, 
scherpe randen, olie en bewegende apparaatdelen 
● Houd lichaamsdelen (bijv. vingers, haar) uit de buurt 
van de roterende reinigingsrollen ● Gevaar voor letsel 
door puntige voorwerpen (bijv. splinters). Bescherm uw
handen tijdens het reinigen van de vloerkop.

� VOORZICHTIG ● Gebruik het apparaat niet 
wanneer het lekt, gevallen of zichtbaar beschadigd is. 
● Gebruik of bewaar het apparaat alleen conform de be-
schrijving en afbeelding.  ● Ongevallen of beschadigin-
gen door omvallen van het apparaat. U moet voor alle 
werkzaamheden met of aan het apparaat zorgen dat het 
stabiel staat. ● Laat het apparaat nooit zonder toezicht
zolang het in gebruik is. 

LET OP ● Schade aan het apparaat. Vul nooit oplos-
middel, oplosmiddelhoudende vloeistoffen of onverdun-
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de zure (bijv. reinigingsmiddel, benzine, verfverdunner 
en aceton) in de watertank bij. ● Schakel het apparaat 
alleen in, als het schoon- en het vuilwaterreservoir ge-
plaatst zijn. ● Zuig met het apparaat geen scherpe of 
grotere voorwerpen op, zoals scherven, stenen of delen 
van speelgoed. ● Geen azijnzuur, ontkalkingsmiddel, 
etherische olie of gelijkaardige stoffen in het schoonwa-
terreservoir vullen. Neem deze stoffen niet met het ap-
paraat op. ● Gebruik het apparaat alleen op harde 
vloeren met een waterdichte coating, bijvoorbeeld ge-
lakt parket, geëmailleerde tegels of linoleum. ● Gebruik 
het apparaat niet voor de reiniging van tapijten of textie-
le vloerbedekking. ● Beweeg het apparaat niet over 
vloerroosters van convectorverwarmingen. Het appa-
raat kan het ontsnappende water niet opnemen, als het 
over roosters wordt geleid. ● Schakel het apparaat uit 
tijdens langere werkpauzes en na gebruik met de hoofd-
schakelaar/apparaatschakelaar, en trek de stekker uit 
het stopcontact. ● Gebruik het apparaat niet bij tempe-
raturen onder 0 °C. ● Bescherm het apparaat tegen re-
gen. Het apparaat mag niet buiten worden bewaard.

Symbolen op het apparaat

● Pictogrammen voor de apparaatreinigingsmodus na 
beëindigen van het werk bevinden zich:

– gegraveerd in de schaal van het reinigingsstati-
on,

– als sticker op de achterzijde van het schoonwa-
terreservoir.

● Pictogrammen voor ontgrendeling van het vuilwa-
terreservoir/parkeerstation bevinden zich: 
– als sticker op de ontgrendelknop voor vuilwater-

reservoir/parkeerstation.
De toepassing en beschrijving van de pictogrammen 
(zie hoofdstuk  Reiniging van de vloerkop door middel 
van een spoelproces).

Beschrijving apparaat
In deze gebruiksaanwijzing wordt de maximale uitrus-
ting beschreven. Afhankelijk van het model zijn er ver-
schillen in de leveringsomvang (zie verpakking).
Afbeeldingen, zie pagina met grafieken.
Afbeelding A

1 AAN/UIT-knop

2 Knop boost-functie 
Verhoogt de rolsnelheid en waterhoeveelheid voor 
hardnekkige vervuiling

3 Knop voor het instellen van het reinigingsniveau
Schakelen tussen reinigingsniveau 1 en 2

4 Display "Reinigingsniveau 2"
Verhoogd roltoerental en verhoogde waterhoeveel-
heid

5 Display "Reinigingsniveau 1"
Normaal roltoerental en normale waterhoeveelheid 

6 Display “MAX” (rood)
Vuilwaterreservoir is vol

7 Display "MIN" (blauw)
Schoonwaterreservoir is leeg

8 Display “Accu” (groen)
Weergave laadtoestand van de accu

9 Handgreep beveiliging tegen schuren tegen de 
wand

10 Handgreep

11 Schoonwaterreservoir

12 Verwijderbare haarfilters

13 Ontgrendelknop voor vuilwaterreservoir en par-
keerstation

14 Reinigingsrollen (4 x)

15 Vuilwaterreservoir

16 * Led-verlichting

17 Ontgrendelknop voor haarfilter 

18 Laadbus

19 Parkeerstation

20 Reinigingsstation met reinigingsborstel

21 Oplaadapparaat met laadkabel

22 * Reinigingsrollen voor stenen vloeren (4 x)

23 Reinigingsmiddel RM 536 (30 ml)

24 * Reinigingsmiddel RM 537 (30 ml)

25 * Reinigingsmiddel RM 536 (500 ml)

* FC 7 Premium

Montage
Handgreeplijst monteren

1. Houd het basisapparaat vast.
2. Plaats de kabel in de geleider van de plastic connec-

tor en bevestig deze.
3. De handgreepijst helemaal in het basisapparaat 

plaatsen tot deze hoorbaar vergrendelt. De hand-
greeplijst moet vast in het apparaat zitten.
Afbeelding B

Inbedrijfstelling
Laadproces

1. Sluit de laadkabel van het oplaadapparaat op de
laadbus van het apparaat aan.
Afbeelding C

2. De netstekker van de oplader in het stopcontact ste-
ken.
De led-controlelampjes geven de actuele laadtoe-
stand van de accu aan.
Afbeelding D

● Tijdens het laden van een volledig lege accu knippe-
ren alle 3 led-controlelampjes na elkaar van onder 
naar boven.

● Wanneer de accu voor 1/3 is opgeladen, branden de 
onderste ledlampjes continu, de beide bovenste led-
lampjes knipperen verder. 

● Wanneer de accu voor 2/3 is opgeladen, branden de 
beide onderste ledlampjes continu, de bovenste led-
lampjes knipperen verder.

● De accu is na 4 uur volledig opgeladen.

● Waarschuwing voor het niet onder 
water houden van het apparaat be-
vindt zich:
– aan de onderzijde van de vloer-

kop.
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● Nadat de accu is opgeladen, blijven de 3 led-indica-
tielampjes 60 minuten constant branden. Daarna 
gaan de led-controlelampjes uit.

3. Trek na het opladen de netstekker van het op-
laadapparaat uit het stopcontact.
Afbeelding E

4. De laadkabel uit het apparaat trekken.

Vuilwaterreservoir plaatsen
1. Plaats het apparaat in het midden op het vuilwater-

reservoir zodat dit tussen de rollen is gepositioneerd 
en vervolgens hoorbaar vergrendelt. De positie van 
het reservoir is niet belangrijk omdat deze in beide 
lengterichtingen in het apparaat kan worden ge-
plaatst.
Afbeelding F
Het vuilwaterreservoir moet vast in het apparaat zit-
ten.

Schoonwaterreservoir vullen
1. Grijp het schoonwaterreservoir aan de zijdelingse 

greepuitsparingen en verwijder het uit het apparaat.
2. De tankafsluiting openen en opzij draaien.

Afbeelding G
3. Vul het schoonwaterreservoir met koud of lauw 

kraanwater.
4. Vul indien nodig KÄRCHER-reinigings- of verzor-

gingsmiddel in het schoonwaterreservoir.

LET OP
Overdosering of onderdosering van reinigings- of 
verzorgingsmiddel
Kan leiden tot slechte reinigingsresultaten.
Neem de doseeraanbevelingen van het reinigings- of 
verzorgingsmiddel in acht.
5. De tankafsluiting sluiten.
6. Het schoonwaterreservoir in het apparaat plaatsen.

Afbeelding H
Het schoonwaterreservoir moet vast in het apparaat 
zitten.

Werking
Algemene aanwijzingen over bediening

LET OP
Vocht
Materiële schade aan gevoelige vloeren
Controleer voordat u het apparaat gebruikt de vloer op 
een onopvallende plaats op waterbestendigheid. 
Reinig geen oppervlakken die gevoelig zijn voor water 
zoals onbehandelde kurkvloeren omdat vocht kan bin-
nendringen en zo de vloer kan beschadigen.

LET OP
Materiële schade
Materiële schade aan het apparaat door puntige, grote, 
omvangrijke voorwerpen.
Het apparaat mag niet worden bewaard en gebruikt op 
hard grof vuil en voorwerpen, omdat de onderdelen vast 
kunnen komen te zitten onder het vuilwaterreservoir en 
krassen op de vloer en het reservoir kunnen veroorza-
ken.
Verwijder vooraf objecten, bijvoorbeeld scherven, 
steentjes, schroeven of speelgoedonderdelen, van de 
vloer.
Afbeelding AH
Instructie
● Om strepen te vermijden probeert u het apparaat 

eerst op een onopvallende plek uit, voordat u het op 

gevoelige oppervlakken zoals hout of steengoed ge-
bruikt.

● Blijf niet op een plek staan, maar blijf steeds in be-
weging.

● Neem de instructies van de fabrikant van de vloer-
bedekking in acht. 

Instructie
Werk achteruit in de richting van de deur zodat geen 
voetafdrukken op de net afgeveegde vloer ontstaan.
Afbeelding AI
● Reiniging van de vloer wordt uitgevoerd door het ap-

paraat heen en weer te bewegen met een snelheid 
die vergelijkbaar is met stofzuigen.

● Activeer de boost-functie bij sterke vervuiling. Houd 
hiervoor de boost-functieknop ingedrukt. Als de 
boost-functie is geactiveerd, worden de rolsnelheid 
en de waterhoeveelheid verhoogd. De boost-functie 
kan worden geactiveerd bij reinigingsniveau 1 en 
reinigingsniveau 2. Als de boost-functie is geacti-
veerd, knippert de weergave van het desbetreffende 
reinigingsniveau. Laat het apparaat langzaam over 
de vloer glijden zonder druk op het apparaat uit te 
oefenen.
Afbeelding K

● Afhankelijk van de leveringsomvang zijn verschil-
lende rollen beschikbaar. De kleur van de rollen 
geeft aan voor welke toepassing ze bijzonder ge-
schikt zijn.
– Grijs / gele universele rollen: veelzijdig toepas-

baar
– Rollen met zwarte strepen: reiniging van niet-ge-

voelige harde vloeren (bijv. steen, keramiek); niet 
geschikt voor gevoelige vloeren van natuursteen 
(bijv. marmer, terracotta) 

Instructie
Voor een optimaal reinigingsresultaat, wast u de rollen 
voor het eerste gebruik in de wasmachine op 60 °C.

Met de werkzaamheden beginnen

LET OP
Ongecontroleerde beweging
Apparaatschade en materiële schade
Zodra het apparaat wordt ingeschakeld, beginnen de 
reinigingsrollen te draaien.
Houd de handgreep vast zodat het apparaat niet zelf-
standig beweegt.

LET OP
Niet-geplaatst schoon- of vuilwaterreservoir
Materiële schade
Controleer voor reinigingswerkzaamheden of het 
schoonwaterreservoir met water is gevuld en het vuil-
waterreservoir in het apparaat is geplaatst. 
1. De AAN/UIT-knop indrukken.

Afbeelding I
Het apparaat wordt ingeschakeld.
Het display voor reinigingsniveau 1 voor normaal 
roltoerental en waterhoeveelheid licht op.

2. Bevochtig de rollen.
a Houd de boost-functieknop ingedrukt.
b Beweeg het apparaat heen en weer tot de rollen 

voldoende zijn bevochtigd.
3. Indien nodig met de knop voor het instellen van het 

reinigingsniveau naar reinigingsniveau 2 schakelen.
Afbeelding J
De rolsnelheid en de hoeveelheid water worden ver-
hoogd.
Het display van reinigingsniveau 2 licht op.
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Instructie
De instelling van reinigingsniveau 1 of 
reinigingsniveau 2 is afhankelijk van het te reinigen op-
pervlak (bijv. houten of stenen vloer).
Bij de eerste inbedrijfstelling staat het apparaat op 
reinigingsniveau 1.
Na een onderbreking van het werk of opnieuw in ge-
bruik nemen wordt altijd laatste instelling van het reini-
gingsniveau weer geactiveerd.
4. Activeer indien nodig de boost-functie voor het reini-

gen van hardnekkig vuil (zie ook hoofdstuk  Algeme-
ne aanwijzingen over bediening).
Afbeelding K

Levensduur accu
Het scherm "Accu" toont de laadtoestand van de accu: 
● 3 leds branden - 3/3 (volledige) acculading
● 2 leds branden - 2/3 acculading
● 1 led brandt - 1/3 acculading

Afbeelding N
Akoestische of optische signalen waarschuwen voor 
een lege accu.
● Ongeveer 5 minuten voordat de accu leeg is, klinkt 

er 2 keer een akoestisch signaal en knippert de on-
derste led. 

● Ongeveer 1,5 minuut voordat de accu leeg is, klinkt 
er 2 keer een akoestisch signaal en blijft de onder-
ste led knipperen.

● Als de accu leeg is en het apparaat is uitgeschakeld,
knippert de onderste led gedurende 60 seconden 
sneller.

Leeg het vuilwaterreservoir
● Als het vuilwaterreservoir vol is, licht het display 

"MAX" (rood) op en klinkt er een akoestisch signaal. 
Afbeelding M

● Na 60 seconden klinkt er een tweede signaal en
schakelt het apparaat uit.

● Zodra het apparaat is uitgeschakeld, knippert het 
display "MAX" (rood) gedurende 10 seconden.

● Zolang het vuilwaterreservoir vol is en het display 
"MAX" (rood) oplicht, begint het proces opnieuw en 
worden de volgende twee stappen herhaald:
a Het apparaat kan weer worden ingeschakeld.
b Het apparaat werkt nog 60 seconden en schakelt 

vervolgens weer uit.
1. De AAN/UIT-knop indrukken.

Het apparaat schakelt uit.
2. Druk met uw voet op de ontgrendelknop voor het 

vuilwaterreservoir en til het apparaat op.
Afbeelding O
Het vuilwaterreservoir wordt losgemaakt van het ap-
paraat.

3. Om te legen het vuilwaterreservoir niet aan de oven-
deksel maar met beide handen horizontaal aan de 
smalle zijden transporteren.

4. Leeg het vuilwaterreservoir door de opening in het 
deksel. Als het vuil vastzit, verwijder dan het deksel 
van het vuilwaterreservoir en spoel het vuilwaterre-
servoir met leidingwater.

5. Het vuilwaterreservoir plaatsen (zie hoofdstuk  Vuil-
waterreservoir plaatsen).

Reinigingsvloeistof bijvullen
● Als het schoonwaterreservoir leeg is, licht het dis-

play "MIN" (blauw) op en klinkt er een akoestisch
signaal.
Afbeelding L

● Ter herinnering klinkt het akoestische signaal een-
maal per minuut.

1. Vul het schoonwaterreservoir (zie hoofdstuk 
Schoonwaterreservoir vullen).

Werking onderbreken

LET OP
Vochtige rollen
Vochtschade bij gevoelige vloeren
Bij langere pauzes het apparaat in het parkeerstation 
plaatsen om beschadiging van gevoelige vloeren door 
vochtige rollen te vermijden.
1. De AAN/UIT-schakelaar indrukken.

Het apparaat schakelt uit.
2. Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.
Instructie
Als het apparaat zonder vuilwaterreservoir op het par-
keerstation wordt geplaatst, moet de ontgrendelknop 
worden ingedrukt om het apparaat te verwijderen.
Afbeelding AF

Werking beëindigen
1. De AAN/UIT-knop indrukken.

Het apparaat schakelt uit.
2. Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.

Afbeelding AB

LET OP
Vast vuil
Vast vuil kan op den duur het apparaat beschadigen.
Het wordt aanbevolen om het apparaat na elk gebruik 
volledig schoon te maken. 
3. Het apparaat reinigen (zie hoofdstuk  Onderhoud). 

Apparaat opbergen

LET OP
Vloeistoffen/nat vuil
Als het apparaat tijdens opslag nog vloeistoffen / voch-
tig vuil bevat, kan dit tot geurtjes leiden.
Leeg het schoon- en vuilwaterreservoir voor opslag vol-
ledig. 
Gebruik de reinigingsborstel om haren en vuildeeltjes 
uit het haarfilter van de vloerkopafdekking te verwijde-
ren.
Laat de gereinigde rollen aan de lucht drogen, bijv. op 
het apparaat gemonteerd op het parkeerstation. Plaats 
de natte rollen niet in gesloten kasten om te drogen.
1. Plaats het lege vuilwaterreservoir in het reinigings-

station om te drogen.
a Plaats het apparaat op het parkeerstation en klik 

het vast.
b Plaats vervolgens het apparaat met het parkeer-

station op het reinigingsstation.
Afbeelding AB

2. Monteer de gereinigde rollen op het apparaat om te 
drogen.
Afbeelding AC

3. Laad de accu op (zie hoofdstuk  Laadproces).
4. Het apparaat in droge ruimtes bewaren.

Afbeelding AE
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Onderhoud
Reiniging van de vloerkop door middel van 

een spoelproces

LET OP
Vuil of reinigingsmiddelresten 
Om te voorkomen dat er vuil in het reservoir of haarfilter 
blijft steken, moeten het vuilwaterreservoir en het haar-
filter regelmatig worden gereinigd. Als het apparaat na 
het einde van het bedrijf niet wordt gereinigd, kunnen 
vuildeeltjes de haarfilters en gleuven verstoppen. Bo-
vendien kan de ophoping van vuil en bacteriën een on-
aangename geur in het apparaat veroorzaken.
Nadat u klaar bent met werken, plaatst u het apparaat 
in het reinigingsstation en start u het spoelproces.
Reinig de vloerkop in het reinigingsstation uitsluitend 
met het automatische spoelproces en niet door water 
afzonderlijk in het station te gieten. Zorg ervoor dat het 
vuilwaterreservoir is geplaatst. 
Houd de onderkant van de vloerkop niet onder water.
Instructie
Zolang het display "MAX" (rood) brandt en het vuilwa-
terreservoir niet is geleegd, kan het spoelproces niet 
worden gestart.
Instructie
De ledverlichting op de vloerkop is tijdens het spoelpro-
ces uitgeschakeld.
1. De AAN/UIT-schakelaar indrukken.

Het apparaat schakelt uit.
2. Het vuilwaterreservoir legen en opnieuw plaatsen 

(zie hoofdstuk  Leeg het vuilwaterreservoir).
3. Het apparaat met leeg vuilwaterreservoir in het rei-

nigingsstation plaatsen.
4. Het schoonwaterreservoir met 200 ml schoon water 

zonder reinigings- of onderhoudsmiddel vullen (zie 
hoofdstuk  Schoonwaterreservoir vullen).
Afbeelding P

Instructie
Het is niet nodig om tijdens het spoelproces reinigings-
middelen toe te voegen.
5. Tegelijkertijd de AAN/UIT-schakelaar en de knop 

voor het instellen van het reinigingsniveau geduren-
de 3 seconden ingedrukt houden. 
Er weerklinkt een akoestisch signaal.
Afbeelding Q

6. De display-indicatoren lichten herhaaldelijk op van 
boven naar beneden. 
Het spoelproces begint en duurt ongeveer 2 minu-
ten.
Afbeelding R

Instructie
Aan het begin van het spoelproces stroomt het water 
vanuit het schoonwaterreservoir ca. 80 seconden op de 
rollen. Gedurende deze tijd is het apparaat geruisloos. 
Pas aan het einde van het spoelproces beginnen de rol-
len ongeveer 30 seconden te draaien.
7. Wanneer het spoelproces is beëindigd, weerklinkt 

een akoestisch signaal en licht het display "MAX" 
(rood) op.
Afbeelding S

8. De ontgrendelingsknop voor het vuilwaterreservoir 
indrukken en het apparaat op het parkeerstation 
plaatsen. Het vuilwaterreservoir blijft in het reini-
gingsstation.

Instructie
Als u het apparaat opnieuw probeert in te schakelen 
wanneer het vuilwaterreservoir vol is, knippert het dis-
play "MAX" (rood) gedurende 10 seconden.
De reinigingswerkzaamheden kunnen niet worden 
voortgezet.
9. De ontgrendelingsknop voor de haarfilters indruk-

ken.
De haarfilters komen los.

10. Het haarfilter in het reinigingsstation plaatsen.
Afbeelding U

11. De walsen verwijderen en in het reinigingsstation 
plaatsen.
Afbeelding V

12. Het reinigingsstation met vuilwaterreservoir, haarfil-
ter en walsen indien nodig naar het toilet, de lavabo 
of de vuilnisbak vervoeren.
Afbeelding W

13. Het vuilwaterreservoir reinigen (zie hoofdstuk  Rei-
nig het vuilwaterreservoir).

14. De walsen reinigen (zie hoofdstuk  Rollen reinigen).
15. Het haarfilter reinigen (zie hoofdstuk  Reinig haarfil-

ters).
16. Het reinigingsstation legen en drogen.
17. Als er nog water in het schoonwaterreservoir zit, 

moet u het schoonwaterreservoir eruit nemen en le-
gen.

Reinig het vuilwaterreservoir

LET OP
Vast vuil 
Vast vuil kan op den duur het apparaat beschadigen.
Reinig het vuilwaterreservoir regelmatig.
Voor informatie over de weergave van het vuilwaterre-
servoir en de procedure voor het reinigen van het vuil-
waterreservoir, zie hoofdstuk  Leeg het 
vuilwaterreservoir.
1. De deksel van het vuilwaterreservoir nemen.

Afbeelding X
2. Reinig het vuilwaterreservoir en het deksel met lei-

dingwater.
3. Als alternatief kan het vuilwaterreservoir in de vaat-

wasser worden gereinigd.
Instructie
De rubberen onderdelen van de vuilwaterreservoirklep 
kunnen door de reiniging in de afwasmachine kleverig 
worden. Dit heeft echter geen effect op de dichtheid van 
de onderdelen.

Rollen reinigen

LET OP
Reinigingsmiddelresten in de rollen
Schuimvorming
Was de rollen onder stromend water na elk gebruik of 
reinig de rollen in de wasmachine.

LET OP
Schade door het reinigen van de rollen met wasver-
zachter of met behulp van een wasdroger
Beschadiging van de microvezels
Gebruik bij reiniging in de wasmachine geen wasver-
zachter.
Plaats de rollen niet in de wasdroger.

LET OP
Reinigingsrollen worden losjes en zonder extra 
wasgoed in de wasmachine gereinigd
Wasmachine kan beschadigd raken.
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Leg de rollen in een wasnet en vul de wasmachine met 
extra wasgoed.
1. De AAN/UIT-schakelaar indrukken.

Het apparaat schakelt uit.
2. Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.

Afbeelding AB
3. Schroef de reinigingsrollen op de verzonken greep

los.
Afbeelding V

4. Reinig de reinigingsrollen onder stromend water of
in de wasmachine bij max. 60 °C.
Afbeelding Y

5. De rolaandrijving met een vochtige doek reinigen.
6. Draai de reinigingsrollen zo ver mogelijk op de rol-

houder. Let op de kleurtoewijzing van rolbinnenzijde 
en rolhouder op het apparaat (bijv. blauw naar 
blauw).
Afbeelding AC

7. Laat de rollen op de machine en op het parkeersta-
tion drogen.
Afbeelding AE

Reinig haarfilters

LET OP
Vast vuil
Vast vuil kan op den duur het apparaat beschadigen.
Het wordt aanbevolen om het apparaat na elk gebruik 
volledig schoon te maken. 

LET OP
Vast vuil 
Vast vuil kan op den duur het apparaat beschadigen.
Reinig de twee haarfilters regelmatig met de reinigings-
borstel.

LET OP
Schade veroorzaakt door het reinigen van de haar-
filters in de vaatwasser
Als gevolg van het spoelproces kan de schraaprand kr-
omtrekken en daardoor niet meer goed op de rollen 
drukken. Dit verslechtert het reinigingsresultaat.
Reinig de haarfilters niet in de vaatwasser, maar onder 
stromend water.
1. De AAN/UIT-knop indrukken.

Het apparaat schakelt uit.
2. Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.

Afbeelding AB
3. Druk de ontgrendelknop voor het haarfilter naar bin-

nen.
Afbeelding U
De haarfilters komen los en kunnen worden verwij-
derd.

4. Twee haarfilters onder stromend water reinigen. 
5. Vuil vast bijv. in de filterkam met de reinigingsborstel 

verwijderen.
Afbeelding AA
Afbeelding Z

6. Plaats de haarfilters in de onderste kop en klik het 
op zijn plaats. Twee haarfilters moeten vast in appa-
raat zitten.
Afbeelding AD

Reinigings- en onderhoudsmiddel

LET OP
Gebruik van ongeschikte reinigings- en verzor-
gingsmiddelen
Het gebruik van ongeschikte reinigings- en verzorgings-
middelen kan het apparaat beschadigen en tot uitslui-
ting van garantie leiden.

Gebruik alleen KÄRCHER reinigingsmiddelen.
Let op de juiste dosering.
Instructie
Gebruik naar behoefte reinigings- of verzorgingspro-
ducten van KÄRCHER voor vloerreiniging.
 Let bij het doseren van de reinigings- en verzor-

gingsproducten op de doseringsaanwijzingen van
de fabrikant.

 Vul het schoonwaterreservoir eerst met water en 
vervolgens met reinigings- of verzorgingsmiddelen 
om schuimvorming te voorkomen. 

 Laat tijdens het vullen van water ruimte over voor de 
reinigings- of verzorgingsproducten om overlopen 
te voorkomen. 

Hulp bij storingen
Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met be-
hulp van het volgende overzicht kunnen worden verhol-
pen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden 
vermeld contact op met de erkende klantenservice.
Instructie
Bij een fout wordt het apparaat gedurende 3 seconden 
vergrendeld. 
Het apparaat kan pas weer worden ingeschakeld, als de 
problemen zijn opgelost.
De accu wordt niet geladen
De laadstekker/netstekker is niet correct aangesloten.
 De laadstekker/netstekker correct aansluiten. 
De led-foutweergave (displayweergave ‘Accu’) 
knippert bij het inschakelen van het apparaat en het 
apparaat start niet
De accu is leeg.
 Laad de accu op (zie hoofdstuk  Laadproces).
Er is een onjuiste of defecte voedingseenheid gebruikt.
 Gebruik de originele voedingseenheid.
 Vervang de defecte voedingseenheid.
De LED-foutweergave (display "Accu") knippert tij-
dens de werking
Het apparaat raakt tijdens bedrijf oververhit (bijv. bij ho-
ge omgevingstemperaturen).
 Onderbreek het gebruik en laat het apparaat afkoelen.
 Als het apparaat wordt uitgeschakeld, laat het dan 

afkoelen.
Het apparaat kan pas opnieuw worden ingescha-
keld, nadat het voldoende is afgekoeld.

De rollen draaien niet en de displays van 
reinigingsniveau 1 en reinigingsniveau 2 knipperen 
tegelijkertijd
Het apparaat heeft een motorblokkering, bijv. door te 
sterke druk op de rollen of door rijden tegen een 
wand of hoek.
 Het apparaat uit- en inschakelen.
De rollen zijn geblokkeerd.
 De rollen verwijderen en controleren of een voor-

werp in de rollen is vastgeklemd.
 Controleren of de rollen helemaal op de rolhouder 

zijn gedraaid.
 Controleer of zich vuil heeft opgehoopt in de haarfil-

ters in de vloerkop en verwijder dit.
 Controleer of de haarfilters correct zijn geplaatst. 

Hiervoor de haarfilters verwijderen en opnieuw 
plaatsen. 

De haarfilters blokkeren de rollen. De rollen zijn niet vol-
doende bevochtigd.
 De AAN/UIT-knop indrukken.

Het apparaat schakelt uit.
 Druk de ontgrendelknop voor de haarfilters naar bin-

nen en verwijder de haarfilters.
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 De AAN/UIT-knop indrukken.
Het apparaat wordt ingeschakeld.

 Bevochtig de rollen.
a Houd de boost-functieknop ingedrukt.
b Beweeg het apparaat heen en weer tot de rollen 

voldoende zijn bevochtigd.
 Plaats de haarfilters.
De display-indicator licht herhaaldelijk op van bo-
ven naar beneden
Het apparaat bevindt zich in het spoelproces van 2 mi-
nuten om de vloerkop te reinigen
 Wacht ca. 2 minuten; dan is het spoelproces vol-

tooid en licht het display niet meer op (zie hoofdstuk 
Reiniging van de vloerkop door middel van een 
spoelproces).

Het apparaat kan niet worden ingeschakeld
De accu is leeg.
  De accu opladen.
De oplaadkabel zit nog in het apparaat.
 De laadkabel loskoppelen omdat bedrijf met aange-

sloten laadkabel niet mogelijk is.
Het apparaat neemt geen vuil op
Er zit geen water in het schoonwaterreservoir. Het dis-
play "MIN" (blauw) licht op en er klinkt een signaal.
 Vul water bij in het schoonwaterreservoir.
Het schoonwaterreservoir is niet correct in het apparaat 
bevestigd.
 Het schoonwaterreservoir zodanig plaatsen dat het 

vast in het apparaat zit.
Het vuilwaterreservoir ontbreekt of zit niet goed in het 
apparaat.
 Plaats het vuilwaterreservoir in het apparaat zodat 

het hoorbaar vastklikt.
 Controleer of het deksel van het vuilwaterreservoir 

correct is aangebracht (vullip moet in de daarvoor 
bestemde uitsparing worden geplaatst).

De haarfilters ontbreken of zitten niet goed in het apparaat.
 Plaats de haarfilters correct in het apparaat.
De rollen ontbreken of zitten niet goed in het apparaat. 
 Plaats de rollen of draai de rollen zo ver mogelijk op 

de rolhouder. 
De rollen zijn vuil of versleten. 
 Reinig of vervang de rollen.
De rollen zijn te droog
De rollen zijn niet voldoende bevochtigd.
 Bevochtig de rollen.

a Houd de boost-functieknop ingedrukt.
b Beweeg het apparaat heen en weer tot de rollen 

voldoende zijn bevochtigd.
Het schoonwaterfilter is vuil.
 Reinig het schoonwaterfilter.

a Schoonwaterreservoir verwijderen en schoonwa-
terfilter eruit halen. 
Afbeelding AG

b Schoonwaterfilter onder stromend water reini-
gen.

c Schoonwaterfilter er weer in plaatsen.
Geen goed reinigingsresultaat
Rollen werden niet gewassen voor het eerste gebruik.
 Rollen bij 60 °C in de wasmachine wassen.
De rollen zijn vuil.
 Reinig de rollen.
De rollen zijn niet voldoende bevochtigd.
 Bevochtig de rollen.

a Houd de boost-functieknop ingedrukt.
b Beweeg het apparaat heen en weer tot de rollen 

voldoende zijn bevochtigd.

Er werd een verkeerd reinigingsmiddel of een verkeer-
de dosering gebruikt.
 Gebruik alleen reinigingsmiddel van KÄRCHER en 

let op de juiste dosering.
Er zijn resten van ongeschikte reinigingsmiddelen op de 
bodem.
 Reinig de rollen grondig met water om de reinigings-

middelresten te verwijderen.
 Reinig de vloer meerdere keren met het apparaat en 

schone rollen zonder reinigingsmiddel te gebruiken.
De wasmiddelresten op de vloer worden verwijderd.

De wateropname is niet optimaal
De haarfilters zitten niet correct in het apparaat.
 Plaats de haarfilters correct in het apparaat.
De rollen zijn versleten. 
 Vervang de rollen.
Het apparaat verliest vuil water
Het vuilwaterreservoir is vol.
 Leeg het vuilwaterreservoir onmiddellijk.
Het vuilwaterreservoir is niet correct in het apparaat be-
vestigd.
 Plaats het vuilwaterreservoir in het apparaat zodat 

het hoorbaar vastklikt. Het vuilwaterreservoir moet 
vast in het apparaat zitten.

De haarfilters zitten niet correct in het apparaat.
 Controleer of de haarfilters correct zijn bevestigd.
Het vuilwaterreservoir is beschadigd.
 Contact opnemen met de geautoriseerde klanten-

service.
Het apparaat wordt uitgeschakeld
Zodra het vuilwaterreservoir een volume van 200 ml 
heeft overschreden, wordt de automatische uitschake-
ling van het apparaat geactiveerd.
Als reinigingsmiddelen van andere fabrikanten worden 
gebruikt, kan er overmatig schuimen en wordt de uit-
schakeling van het apparaat geactiveerd voordat het ni-
veau van 200 ml is bereikt.
 Leeg het vuilwaterreservoir.
 Gebruik alleen reinigingsmiddel van KÄRCHER en 

let op de juiste dosering.
Het apparaat blijft hangen in voegen
De knoppen aan de onderzijde van het vuilwaterreser-
voir zijn beschadigd of versleten.
 Contact opnemen met de geautoriseerde klanten-

service.

Verwijderen van de handgreep.

LET OP
Regelmatige verwijdering van de handgreep
De bouwdelen van de handgreep kunnen worden be-
schadigd, als ze te vaak worden verwijderd.
Verwijder de handgreep na de montage niet meer van 
het basisapparaat.
De handgreep mag alleen van het basisapparaat wor-
den verwijderd wanneer het apparaat voor servicedoel-
einden wordt verzonden.

LET OP
Onjuist verwijderen van de handgreep
Schade aan het apparaat
Let erop dat de verbindingskabel tussen basisapparaat 
en handgreep niet wordt beschadigd.

 Steek de schroevendraaier in een hoek van 90° in 
de kleine opening aan de achterzijde van de hand-
greep en verwijder de handgreep.
Afbeelding AJ
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Technische gegevens

Technische wijzigingen voorbehouden.

Índice de contenidos

Uso previsto
Utilice el limpiador de suelos únicamente para la limpie-
za de suelos resistentes en el hogar y solamente sobre 
suelos resistentes impermeables.
No limpie pavimentos sensibles al agua, como, por 
ejemplo, suelos de corcho sin tratar, ya que la humedad 
puede introducirse en el suelo y dañar el pavimento.
El equipo sirve para limpiar PVC, linóleo, azulejos, pie-
dra, parqué engrasado y encerado, laminado, así como 
todos los recubrimientos de suelo resistentes al agua.

Protección del medioambiente
Los materiales del embalaje son reciclables. Eli-
mine los embalajes de forma respetuosa con el 
medioambiente.
Los equipos eléctricos y electrónicos contienen 
materiales reciclables y, a menudo, componen-
tes, como baterías, acumuladores o aceite, que 
suponen un riesgo potencial para la salud de las 

personas o el medioambiente en caso de manipularse 
o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos 
componentes son necesarios para un servicio adecua-
do del equipo. Los equipos identificados con este sím-
bolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)
Encontrará información actual sobre las sustancias 
contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Accesorios y recambios
Utilice únicamente accesorios y recambios originales, 
estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo.
Encontrará información sobre los accesorios y recam-
bios en www.kaercher.com.

Volumen de suministro
El volumen de suministro del equipo se muestra en el 
embalaje. Compruebe la integridad del volumen de su-
ministro durante el desembalaje. Póngase en contacto 
con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de da-
ños de transporte.

Garantía
En cada país se aplican las condiciones de garantía in-
dicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. 
Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gra-
tuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa 
se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de 
garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con 
el servicio de postventa autorizado más próximo pre-
sentando la factura de compra.
(Dirección en el reverso)

Instrucciones de seguridad
Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, 
lea este capítulo de seguridad y este manual original. 
Actúe conforme a estos documentos. Conserve el ma-
nual original para su uso posterior o para propietarios 
ulteriores.
● Además de las instrucciones incluidas en el manual 

de instrucciones, debe respetar las normativas de 
seguridad y para la prevención de accidentes del le-
gislador correspondiente.

● Las placas de advertencia e indicadoras colocadas 
en el equipo proporcionan indicaciones importantes 
para un funcionamiento seguro.

Elektrische aansluiting

Spanning V 100

 

-

 

240

Fase ~ 1

Frequentie Hz 50 - 60

Beschermingsgraad IPX4

Beschermingsklasse apparaat III

Beschermingsklasse oplaadappa-
raat

II

Nominaal vermogen apparaat W 80

Nominale spanning accu V 25,20 - 
25,55

Accutype Li-ion

Bedrijfstijd bij volledig opgeladen 
accu

min 45

Oplaadtijd bij lege accu h 4

Uitgangsspanning oplaadappa-
raat

V 30

Uitgangsstroom oplaadapparaat A 0,6

Gegevens capaciteit apparaat

Aantal omwentelingen van de rol 
per minuut reinigingsniveau 1

U/min 450

Aantal omwentelingen van de rol 
per minuut reinigingsniveau 2

U/min 490

Aantal omwentelingen per minuut 
boost-functie

U/min 530

Inhoud

Volume verswaterreservoir ml 400

Volume vuilwaterreservoir ml 200

Afmetingen en gewichten

Gewicht (zonder toebehoren en 
reinigingsvloeistof)

kg 4,3

Lengte mm 310

Breedte mm 230

Hoogte mm 1210
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advantages.

vielen Vorteilen.

avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.

www.kaercher.com/welcome

www.kaercher.com/dealersearch

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

DANKE!
THANK YOU!
MERCI! GRACIAS!

!


