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Citiţi aceste instrucţi-
uni de siguranţă înain-

te de prima utilizare a aparatului 
dumneavoastră şi acţionaţi în 
conformitate cu el. Păstraţi 
aceste instrucţiuni de siguranţă 
pentru viitoarele utilizări sau 
pentru viitorul posesor.
– Înainte de punerea în funcţiu-

ne, citiţi cu atenţie instrucţiu-
nile de utilizare ale aparatului 
dvs. şi luaţi în considerare, în 
special, indicaţiile privind si-
guranţa în exploatare.

– În afară de indicaţiile din in-
strucţiunile de utilizare, este 
necesar să fie luate în consi-
deraţie şi prescripţiile genera-
le privind protecţia muncii şi 
prevenirea accidentelor de 
muncă, emise de organele de 
reglementare.

– Utilizaţi acest aparat alimen-
tat cu acumulator exclusiv în 
domeniul privat, pentru cură-
ţarea spaţiilor umede, nete-
de, cum sunt ferestrele, oglin-
zile sau faianţa şi gresia. Nu 
este permisă aspirarea prafu-
lui.

– Aparatul nu este adecvat 
pentru aspirarea unor canti-
tăţi mai mari de lichide de pe 
suprafeţele orizontale, de ex. 
lichidele scurse dintr-un pa-
har răsturnat (max. 25 ml).

– Utilizaţi acest aparat numai 
folosind soluţii de curăţat 
geamuri obişnuite (nu folosiţi 
spirt sau soluţii de curăţat cu 
spumare).

– Utilizaţi numai accesoriile şi 
piesele de schimb aprobate 
de firma KÄRCHER.

Utilizarea în orice alt mod decât 
cel descris mai sus este consi-
derată improprie. Producătorul 
nu-şi asumă responsabilitatea 
pentru pagube produse ca ur-
mare a utilizării improprii, riscuri-
le revenindu-i în întregime utili-
zatorului.

� PERICOL
Indicaţie referitoare la un pericol 
iminent, care duce la vătămări 
corporale grave sau moarte.
� AVERTIZARE
Indicaţie referitoare la o posibilă 
situaţie periculoasă, care ar pu-
tea duce la vătămări corporale 
grave sau moarte.
� PRECAUŢIE
Indică o posibilă situaţie pericu-
loasă, care ar putea duce la vă-
tămări corporale uşoare.
ATENŢIE
Indicaţie referitoare la o posibilă 
situaţie periculoasă, care ar pu-
tea duce la pagube materiale.

Instrucţiuni de siguranţă pentru aparatul de curăţat 
geamuri

Utilizarea corectă

Trepte de pericol
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� PERICOL
 Aparatul nu este destinat 

pentru a fi folosit de persoane 
cu capacităţi psihice, senzori-
ale sau mintale limitate sau 
de persoane, care nu dispun 
de experienţa şi/sau cunoş-
tinţa necesară, cu excepţia 
acelor cazuri, în care ele sunt 
supravegheate de o persoa-
nă responsabilă de siguranţa 
lor sau au fost instruite de că-
tre această persoană în pri-
vinţa utilizării aparatului şi 
sunt conştiente de pericolele 
care rezultă din aceasta. 

 Copii pot utiliza aparatul doar 
dacă au împlinit 8 ani şi sunt 
supravegheaţi de o persoană 
responsabilă de siguranţa lor 
şi dacă au fost instruiţi de că-
tre aceasta cu privire la utili-
zarea acestuia şi sunt conşti-
enţi de pericolele care rezultă 
din aceasta.

 Nu lăsaţi copiii să se joace cu 
aparatul.

 Nu lăsaţi copii nesuprave-
gheaţi, pentru a vă asigura, 
că nu se joacă cu aparatul.

 Curăţarea şi întreţinerea fie-
rului de călcat pot fi efectuate 
de copii doar dacă sunt su-
pravegheaţi.

� AVERTIZARE
 Nu orientaţi jetul înspre ochi.
ATENŢIE
 Nu introduceţi obiecte în orifi-

ciul de evacuare a aerului.

 Înainte de utilizarea pe supra-
feţe sensibile (foarte lucioa-
se) testaţi tamponul pentru 
şters din microfibră într-un loc 
mai puţin vizibil.

 Păstraţi aparatul doar în pozi-
ţie verticală.

� PERICOL
Pericol de scurtcircuite!
 Nu orientaţi jetul în direcţia 

mijloacelor de lucru, care 
conţin piese electrice, cum ar 
fi de ex. spaţiul interior al cup-
toarelor.

 Nu introduceţi obiecte con-
ductoare (de ex. şurubelniţă 
sau altele similare) în mufa de 
încărcare.

 Nu atingeţi contactele şi fire-
le.

 Încărcarea acumulatorului se 
va face doar cu încărcătorul 
original inclus în livrare sau 
cu încărcătoare aprobate de 
KÄRCHER.

 Nu expuneţi acumulatorul la o 
radiaţie solară prea puterni-
că, căldură şi foc.

 Încărcătorul cu cablu de în-
cărcare trebuie înlocuit imedi-
at cu unul original dacă există 
deteriorări vizibile.

 Aparatul conţine piese electri-
ce, nu spălaţi de aceea apa-
ratul sun apă curentă!

 Încărcătorul trebuie utilizat şi 
depozitat numai în încăperi 
uscate, cu o temperatură am-
biantă între 5 - 40° C.

Manipulare în siguranţă

Componente electrice
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 Nu prindeţi ştecherul cu mâi-
nile ude.

� PRECAUŢIE
 Nu utilizaţi aparatul dacă 

acesta a căzut în prealabil, 
prezintă deteriorări vizibile 
sau este neetanş.

Materialele de ambalare 
sunt reciclabile. Ambalajele 

nu trebuie aruncate în gunoiul 
menajer, ci trebuie duse la un 
centru de colectare şi revalorifi-
care a deşeurilor.

Bateriile şi acumulatorii 
conţin substanţe, care nu au 

voie să ajungă în mediul încon-
jurător. Aparatul şi acumulatorul 
acestuia nu trebuie aruncate la 
gunoiul menajer. Acestea pot fi 
eliminate gratuit prin sistemele 
locale de colectare şi revalorifi-
care a materialelor reciclabile.
Observaţii referitoare la ingredi-
ente (REACH)
Informaţii actuale referitoare la 
ingrediente puteţi găsi la adresa: 
www.kaercher.com/REACH

Acumulatorul este testat con-
form reglementărilor internaţio-
nale de transport şi poate fi 
transportat / expediat.

Pachetul de livrare a aparatului 
dvs. este ilustrat pe ambalaj. La 
despachetare, verificaţi dacă 
conţinutul pachetului este com-
plet.
Informaţi imediat distribuitorul 
dumneavoastră dacă lipsesc 
părţi componente sau dacă in-
tervin defecţiuni la transport.

În fiecare ţară sunt valabile con-
diţiile de garanţie publicate de 
distribuitorul nostru din ţara re-
spectivă. Eventuale defecţiuni 
ale acestui aparat, care survin în 
perioada de garanţie şi care 
sunt rezultatul unor defecte de 
fabricaţie sau de material, vor fi 
remediate gratuit. Pentru a pu-
tea beneficia de garanţie, pre-
zentaţi-vă cu chitanţa de cumpă-
rare la magazin sau la cea mai 
apropiată unitate de service au-
torizată.
(Pentru adresă vedeţi pagina din 
spate)

Protecţia mediului 
înconjurător

Transportul

Articolele livrate

Garanţie
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Simboluri din manualul de 
utilizare

Durata de încărcare a acumulatorului 
gol

Volum rezervor de apă uzată

Timp de utilizare cu acumulator complet 
încărcat

Tensiune de ieşire / curent de ieşire în-
cărcător

Pregătiţi aparatul

Utilizaţi aparatul

Goliţi rezervorul pentru apă uzată 

Curăţarea husei din microfibre

Încărcaţi acumulatorul cu ajutorul cablu-
lui de alimentare

Utilizaţi încărcătorul doar în spaţii usca-
te.

Simboluri în funcţie de tipul aparatului.
După încărcarea completă a acumulato-
rului, LED-urile mai luminează timp de 
60 minute. După aceasta luminile se 
sting.

Piese de schimb şi accesorii puteţi pro-
cura de la comerciant sau de la filiala 
KÄRCHER.

Accesorii opţionale
În funcţie de dotare constând din staţie 
de încărcare şi acumulator.

Înainte de utilizarea staţiei de încărcare 
citiţi instrucţiunile de siguranţă pentru 
aparete WV!

Conectaţi staţia de încărcare la cablul 
de alimentare şi introduceţi-l pe acesta 
în ştecher.

Introduceţi acumulatorul în staţia de în-
cărcare.

Introduceţi aparatul în staţia de încărca-
re.

Indicaţie
Acumulatorul trebuie să se afle în timpul 
încărcării în aparat.

Introduceţi acumulatorul de schimb şi 
aparatul simultan în staţia de încărcare.

Indicaţii
Acumulatorul trebuie să se afle în timpul 
încărcării în aparat.
Acumulatorul din aparat se încărca în-
totdeauna complet. După încărcare 
aparatul este gata de funcţionare. Apoi 
începe încărcarea acumulatorului de 
schimb.

**

**

**

+

**
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