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General notes
Dear Customer,
Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for
later use or subsequent owners.

Proper use
In accordance with the descriptions and the safety information in these operating instructions the appliance is
intended for use as a multi-purpose vacuum cleaner.
This appliance has been designed for use in private
households and is not intended for commercial use.
– Protect the unit from rain. Do not store outside.
– This device may not be used to suck in ash and
soot.
Use the multi-purpose vacuum cleaner only with:
– Original filter bag.
– Original spare parts, accessories and special accessories.
The manufacturer is not responsible for any damages
that may occur on account of improper use or wrong operations.

Environmental protection
The packaging material can be recycled. Please
do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.
Old appliances contain valuable materials that
can be recycled. Please arrange for the proper
recycling of old appliances. Please dispose your
old appliances using appropriate collection systems.

Disposing the filters and filter bags
Filters and filter bags are made from environmentfriendly materials.
They can therefore be disposed off through the normal
household garbage provided you have not sucked in
substances that are not permitted to be thrown into
household garbage.
Notes about the ingredients (REACH)
You will find current information about the ingredients
at:
www.kaercher.com/REACH

Customer Service
Our KÄRCHER branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults.
(See address on the reverse)
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Ordering spare parts and special
attachments
At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
You can procure the spare parts and the attachments
from your dealer or your KÄRCHER branch office.

Warranty
The terms of the guarantee applicable in each country
have been published by our respective national distributors. We will repair possible faults on your unit free of
charge within the warranty period, insofar as the faults
are caused by material defects or defective workmanship. Guarantee claims should be addressed to your
dealer or the nearest authorized customer service centre, and supported by documentary evidence of purchase.

Safety instructions
 DANGER
– The appliance may only be
connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on
the appliance.
– Never touch the mains plug
and the socket with wet
hands.
– Do not pull the plug from the
socket by pulling on the connecting cable.
– Check the power cord with
mains plug for damage before every use. To avoid risks,
arrange immediately the exchange by an authorized customer service or a skilled
electrician, if the power cord
is damaged.
– To avoid accidents due to
electrical faults we recommend the use of sockets with
a line-side current-limiting circuit breaker (max. 30 mA
nominal tripping current).

EN – 5

– Turn off the appliance and remove the mains plug prior to
any care and maintenance
work.
– Repair works may only be
performed by the authorised
customer service.
 WARNING
– This appliance is not intended
for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless
such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety
or they have received precise
instructions on the use of this
appliance and have understood the resulting risks.
– Children may only use this
appliance if they are over the
age of 8 and supervised by a
person in charge of their safety, or if they have received instructions on the use of this
appliance and have understood the resulting risks.
– Children must not play with
this appliance.
– Supervise children to prevent
them from playing with the
appliance.
– Cleaning and user maintenance must not be performed
by children without supervision.
– Keep packaging film away
from children - risk of suffocation!

– Switch the appliance off after
every use and prior to every
cleaning/maintenance procedure.
– Risk of fire. Do not vacuum up
any burning or glowing objects.
– The appliance may not be
used in areas where a risk of
explosion is present.
– Immediately switch the appliance off or pull the power plug
if foam forms or liquids escape!
– Do not use abrasives, glass
or universal cleaners! Never
immerse the appliance in water.
Certain materials may produce
explosive vapours or mixtures
when agitated by the suction air!
Never vacuum up the following
materials:
– Explosive or combustible
gases, liquids and dust particles (reactive dust particles)
– Reactive metal dust particles
(such as aluminium, magnesium, zinc) in combination
with highly alkaline or acidic
detergents
– Undiluted, strong acids and
alkalies
– Organic solvents (such as
petrol, paint thinners, acetone, heating oil).
In addition, these substances
may cause the appliance materials to corrode.
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Accessory compartment, hook

Hazard levels
 DANGER
Pointer to immediate danger,
which leads to severe injuries or
death.
몇 WARNING
Pointer to a possibly dangerous
situation, which can lead to severe injuries or death.
몇 CAUTION
Pointer to a possibly dangerous
situation, which can lead to minor injuries.
ATTENTION
Pointer to a possibly dangerous
situation, which can lead to
property damage.
Description of the Appliance

This accessory compartment allows the storage of suction nozzles and the power cable.
Parking position
Illustration
 To rest the floor nozzle during work interruptions.
Container closure
Illustration
 Pull out to open, push in to lock.
Accessory storage container
Illustration
 This accessory compartment allows the storage of
the suction pipes or other accessories.
Steering roller
Illustration
 Turn the container, press in the steering roller in the
openings at the base of the container till the endpoint.
Filter bag

Illustrations on fold-out page!
These operating instructions describe the multi-purpose vacuum cleaners listed on
the front cover.
 The illustrations show the maximum equipment;
depending on the model, there are differences in
equipment and supplied accessories.
When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport
damages please contact your dealer.
Suction hose connection


Illustration
 To connect the suction hose during vacuuming.
ON/OFF switch for appliance
Illustration
 Position I: Appliance is switched on.
Position 0: Appliance is switched off
Carrying handle
 To carry the appliance or to remove the appliance
head after unlocking.
Filter box and release key

Note: Do not use a filter bag for wet vacuuming!
Illustration
 Recommendation: To vacuum fine dust, use the
filter bag.
Flat fold filter
(already installed in the appliance)
ATTENTION
Always work with an inserted flat fold filter - during wet
as well as dry vacuum cleaning!
Suction hose with connecting piece
Illustration
 Push the suction hose into the connection on the
appliance, it snaps in place.
 In order to disconnect it, push down with your
thumb and pull the suction hose out.
Note: Accessories, such as suction brushes (optional)
can be directly attached to the connecting piece and
thus connected to the suction hose.
For convenient working even in tight spaces.
The removable handle can be attached between the accessories and the suction hose if necessary.
See position 13.
Recommendation: In order to vacuum the floor, attach
the handle to the suction hose.

Illustration
Illustration
 In order to clean the filter, press the release key,
fold out and remove the filter box.

12
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Information filter bag

Removable handle
–
Illustration
 Connect the handle with the suction hose until it
snaps in place.
Illustration
 To remove the handle from the suction hose, press
the notch using your thumb and pull off the handle.
Note: Due to removing the handle, accessories can be
directly attached to the suction hose.
See position 12.
Recommendation: In order to vacuum the floor, attach
the handle to the suction hose.
Suction tubes 2 x 0.5 m
Illustration
 Put both suction tubes together and connect them
with the handle.
Floor nozzle
(with inserts)

The filling level of the filter bag depends on the dirt
that is sucked in.
– The filter bag needs to be replaced more frequently
while sucking in fine dust, sand, etc.
– Clogged filter bags can burst - therefore make sure
to replace the filter bag in a timely manner!
ATTENTION
Vacuum cold ashes only when using a pre-filter.
Order no. basic design: 2.863-139.0, premium design:
2.863-161.0.

Wet vacuum cleaning
 For vacuuming up moisture or wetness pay attention to the correct floor nozzle insert and connect
the corresponding accessories.
ATTENTION
Do not use a filter bag!
Note: If the container is full, a float closes the suction
opening, and the appliance works at a higher speed.
Switch off the appliance immediately, and empty the
container.

Interrupting operation

 When vacuuming dry dirt off the floor, clip an insert
with two brush strips into the floor nozzle.
 When vacuuming water off the floor, clip an insert
with two rubber lips into the floor nozzle.
Crevice nozzle

Illustration
 Turn off the appliance.
Illustration
 Hook the floor nozzle into the parking position.

Finish operation
 For edges, joints, heaters and hard to reach locations.

Operation
ATTENTION
Always work with an inserted flat fold filter - during wet
as well as dry vacuum cleaning!

Before Startup
Illustration
 Release and remove the appliance head.
 Turn the container, press in the steering roller in the
openings at the base of the container till the endpoint.
 Insert and lock the appliance head.

 Turn off the appliance and disconnect the mains
plug.
Empty the container
Illustration
 Remove the appliance head and empty the reservoir filled with wet or dry dirt.
Storing the appliance
Illustration
 Store the accessories and the mains cable on the
appliance and store the appliance in dry rooms.

Start up
Illustration
 Connect accessories.
Illustration
 Plug in the mains plug.
Illustration
 Turn on the machine.

Dry vacuum cleaning
ATTENTION
Work with a dry flat fold filter only.
Check the filter for damage prior to installation and replace as necessary.
Illustration
 Recommendation: To vacuum fine dust, use the
filter bag.

EN – 8
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Care and maintenance

Technical specifications

 Clean the appliance and accessory parts made of
plastic with a commercial plastic cleaner.
 If required, rinse the container and accessories
with water properly and dry them before reuse.

Clean flat fold filter
Recommendation: Clean the filter box after every
use.
Illustration
 Unlock, fold out and remove the filter cartridge,
empty dirt from the filter cartridge over a waste bin.
 In order to clean the inserted flat fold filter, knock
the filter box against the edge of the waste bin. It is
not necessary to remove the flat fold filter from the
filter box.
If necessary, clean the flat fold filter separately.
Illustration
 Unlock, fold out and remove the filter cartridge.
Illustration
 Remove the flat fold filter from the filter box and tab
it out.
 When necessary, clean under running water only,
do not wipe or brush down.
Allow to dry completely prior to use.
 Finally, reinstall the dry flat fold filter into the appliance. Insert the filter cartridge into the appliance.

Voltage
1~50-60 Hz

220 240

V

Output Pnom

1000

W

Mains fuse (slow-blow)

10

A

Container capacity

20

l

Water intake with handle

12

l

Water intake with floor nozzle

10

l

Power cord

H05VV-F
2x0,75

Sound pressure level (EN
60704-2-1)

72

dB(A)

Weight (without accessories)
WD 4

7,0

kg

Weight (without accessories)
WD 4 Premium

7,3

kg

Subject to technical modifications!

Troubleshooting
Decreasing cleaning power
If the suction power becomes less, check the following
points:
 Accessories, suction hose or suction pipes are
clogged, please remove the obstruction using a
stick.
Illustration
 Filter bag is full: Insert new filter bag.
Illustration
 Flat fold filter contaminated: Remove the filter box
and clean filter (see Chapter "Cleaning the flat fold
filter").
 Replace damaged flat fold filter.

14
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En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
Yedek parçalar ve aksesuarları yetkili satıcınız ya da
KÄRCHER temsilciliğinden temin edebilirsiniz.

Garanti

Sayın müşterimiz,
Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal
kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza
göre davranın ve daha sonra kullanım
veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

ılgili ülkede, genel distribitörümüzün belirlemiş ve yayınlamış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi
dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatasından oluşabilecek arızaların giderilmesi tarafımızdan ücretsiz
olarak yapılır. Garanti kapsamındaki arızaların oluşması halinde, lütfen cihazı tüm aksesuarları ve satış belgesi ile (fiş, fatura) satın aldığınız yere yada en yakındaki
yetkili servise götürünüz. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

Kurallara uygun kullanım

Güvenlik uyarıları

Cihaz, bu kullanım kılavuzunda yer alan açıklamalar ve
kullanıma yönelik güvenlik uyarılarına uygun şekilde
çok amaçlı süpürge olarak belirlenmiştir.
Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörülmemiştir.
– Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alanda saklamayın.
– Küller ve kurumlar bu cihazla süpürülmemelidir.
Çok amaçlı süpürgeyi sadece aşağıdakilerle birlikte kullanın:
– Orijinal filtre torbası.
– Orijinal yedek parçalar, aksesuarlar ya da özel aksesuarlar.
Üretici, amacına uygun olmayan ya da hatalı kullanım
sonucu oluşan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

 TEHLIKE
– Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın
tip plaketiyle aynı olmalıdır.
– Fişi ve prizi kesinlikle ıslak
veya nemli elle temas etmeyin.
– Şebeke fişini, bağlantı kablosundan çekerek prizden çıkartmayın.
– Bağlantı kablosuna, elektrik
fişiyle birlikte her kullanımdan
önce hasar kontrol yapın. Hasar görmüş bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisteni
tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
– Elektronik kazalardan sakınmak için, önceden devreye
sokulmuş eksik akım koruyucu şalterini (maks. 30 mA nominal akım seviyesi) kullanmanızı tavsiye ederiz.
– Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı
şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

Genel bilgiler

Çevre koruma
Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullan labilecekleri yerlere gönderin.
Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm
malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Filtre ve filtre torbasının imha edilmesi
Filtre ve filtre torbası çevreye uyumlu malzemelerden
üretilmiştir.
Ev çöpü için yasak olan emilmiş maddeler içermedikleri
sürece, bu parçalar normal ev çöpünde imha edilebilir.
İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:
www.kaercher.com/REACH

Müşteri hizmeti
Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa KÄRCHER
distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır.
(Adres için Bkz. Arka sayfa)
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– Elektrik parçalardaki onarım
çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.
 UYARI
– Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında
veya cihazın nasıl kullanılması gerektiği konusunda ve bu
kullanım neticesinde ortaya
çıkan tehlikeler hakkında talimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal
yeteneklere sahip, deneyimi
ve/veya bilgisi az olan kişiler
tarafından kullanım için üretilmemiştir.
– Çocuklar, sadece 8 yaşın üstünde olmaları ve güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altındayken veya cihazın nasıl kullanılacağına ve
cihazın kullanımı neticesinde
ortaya çıkan tehlikelere dair
talimatlar almış olmaları durumunda cihazı kullanmalıdır.
– Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
– Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
– Çocuklar gözetim olmadan
temizlik ve kullanıcı bakımı
yapmamalıdır.
– Ambalaj folyolarını çocuklardan uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır!
– Her kullanımdan sonra ve her
temizlik/bakımdan önce cihazı kapatın.
66

– Yangın tehlikesi. Yanan veya
kor halindeki maddeleri temizlemeyin.
– Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması
yasaktır.
– Köpük oluşması ya da sıvı
çıkması durumunda cihazı
hemen kapatın ya da elektrik
fişini çekin!
– Aşındırıcı maddeler, cam
veya çok amaçlı temizleyiciler
kullanmayınız! Cihazı asla
suya daldırmayınız.
Belirli maddeler, emilen hava ile
girdap oluşması nedeniyle patlayıcı buharlar ve karışımlar
oluşturabilir!
Aşağıdaki maddeleri kesinlikle
emmeyin:
– Patlayıcı ya da yanıcı gazlar,
sıvılar ve tozlar (reaktif tozlar)
– Aşırı alkali ve asidik temizlik
maddeleri ile bağlantılı olarak
reaktif metal tozları (Örn; Alüminyum, magnezyum, çinko)
– İnceldilmemiş güçlü asitler ve
eriyikler
– Organik çözücü maddeler
(Örn; Benzin, tiner, aseton,
sıcak yağ).
Bu maddeler, ek olarak cihazda
kullanılan malzemelere etki edebilir.
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Filtre kaseti ve kilit açma tuşu

Tehlike kademeleri
 TEHLIKE
Ağır bedensel yaralanmalar ya
da ölüme neden olan direkt bir
tehlikeye yönelik uyarı.
몇 UYARI
Ağır bedensel yaralanmalar ya
da ölüme neden olabilecek olası
tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.
몇 TEDBIR
Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma
yönelik uyarı.
DIKKAT
Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.
Cihaz tanımı
Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!
Bu kullanım kılavuzu, öndeki zarf
içinde belirtilen çok amaçlı süpürgeyi açıklar.
 Şekiller maksimum donanımı göstermektedir, modele bağlı olarak, donanımda ve birlikte verilen aksesuarlarda farklılıklar olabilir.
Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını
kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.
Emme hortumu bağlantısı

Şekil
Şekil
 Filtreyi temizlemek için kilit açma tuşuna basın, filtre kasetini dışarı katlayın ve çıkartın.
Kanca aksesuar yuvası
Bu aksesuar yuvası; süpürme memeleri ve elektrik kablosunun saklanmasına olanak sağlar.
Park pozisyonu
Şekil
 Çalışma molalarında taban memesini durdurmak
için.
Hazne kilidi
Şekil
 Açmak için dışarı çekin, kilitlemek için içeri doğru
bastırın.
Depo aksesuar yuvası
Şekil
 Bu aksesuar yuvası, süpürme borularının ve diğer
aksesuarların saklanmasına olanak sağlar.
Yönlendirme makarası



Şekil
 Süpürme sırasında süpürme hortumunun bağlanması için.
Cihaz şalteri (AÇIK/KAPALI)
Şekil
 Konum I: Cihaz açıktır.
Konum 0: Cihaz kapalı.
Taşıma kolu
 Cihazı taşımak ve kilidi açtıktan sonra cihaz kafasını çıkartmak için.

Şekil
 Kabı çevirin, döner tekerlekleri tahditlere kadar kabın tabanındaki deliklere bastırın.
Filtre torbası
Uyarı: Sulu süpürme için filtre torbası takılmamalıdır!
Şekil
 Öneri: İnce tozları süpürmek için filtre torbasını takın.
Yatık filtre
(daha önce cihaza takılmıştır)
DIKKAT
Hem ıslak hem de kuru süpürme sırasında, her zaman
yassı katlama filtresi takılmış durumdayken çalışın!
Bağlantı parçalı süpürme hortumu
Şekil
 Süpürme hortumunu cihazdaki bağlantıya bastırın,
yerine kilitlenir.
 Çıkartmak için mandalı baş parmağınızla bastırın
ve süpürme hortumunu dışarı çekin.
Not: Örn. süpürme fırçaları (opsiyonel) gibi aksesuarlar
direkt olarak bağlantı parçasına takılabilir ve bu parçayla süpürme hortumuna bağlanabilir.
Dar mekanlarda da rahat çalışmak için.
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Çıkartılabilir el tutamağı, ihtiyaç anında aksesuarlar ve
süpürme hortumu arasına takılabilir.
Bkz. Pozisyon 13.
Öneri: Zemini süpürmek için el tutamağını süpürme
hortumuna takın.
Çıkartılabilir el tutamağı
Şekil
 El tutamağını süpürme hortumuna bağlayın, oturduğu duyulmalıdır.
Şekil
 El tutamağını çıkartmak için mandalı baş parmağınızla bastırın ve el tutamağını çekerek çıkartın.
Not: El tutamağının çıkartılmasıyla birlikte aksesuarlar
direkt olarak süpürme hortumuna da takılabilir.
Bkz. Pozisyon 12.
Öneri: Zemini süpürmek için el tutamağını süpürme
hortumuna takın.
Vakum boruları 2 x 0,5 m

Kuru emme
DIKKAT
Sadece kuru yassı katlama filtresiyle çalışın.
Kullanmadan önce filtreye hasar kontrolü yapın ve gerekirse filtreyi değiştirin.
Şekil
 Öneri: İnce tozları süpürmek için filtre torbasını takın.

Filtre torbası hakkında uyarılar
Filtre torbasının doluluk derecesi emilen kire bağlıdır.
– İnce toz, kumda, vb filtre torbası daha sık değiştirilmelidir.
– Dolan filtre torbaları patlayabilir, bu nedenle filtre
torbasını zamanında değiştirin!
DIKKAT
Soğuk külleri sadece ön ayırıcıyla süpürün.
Basic model sipariş No.: 2.863-139.0, Premium model:
2.863-161.0.

–

Islak temizlik
Şekil
 Her iki süpürme borusunu birbirine takın ve el tutamağına bağlayın.
Taban memesi
(soketlerle birlikte)
 Zemindeki kuru kirleri süpürmek için, iki fırça şeridiyle birlikte adaptörü taban memesine klipsleyin.
 Zemindeki suyu süpürmek için, iki kauçuk dudakla
birlikte adaptörü taban memesine klipsleyin.

 Nem veya ıslaklıkları süpürmek için doğru taban
memesi adaptörü kullanmaya dikkat edin ve uygun
aksesuarı bağlayın.
DIKKAT
Filtre torbası kullanmayın!
Uyarı: Cihazın alt kısımdaki hazne tamamen dolduğunda, şamandıra cihazın süpürme ağzını otomatik olarak
kapatır ve süpürmeyi sağlayan cihaz yüksek devir ile
çalışmaya başlar. Bu durumda cihazı derhal kapatınız
ve kabı boşaltınız.

Derz ucu

Çalışmayı yarıda kesme

 Köşeler, ek yerleri, kalorifer radyatörleri ve zor ulaşılan bölgeler için.

Kullanımı
DIKKAT
Hem ıslak hem de kuru süpürme sırasında, her zaman
yassı katlama filtresi takılmış durumdayken çalışın!

Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce
Şekil
 Cihaz kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.
 Kabı çevirin, döner tekerlekleri tahditlere kadar kabın tabanındaki deliklere bastırın.
 Cihaz kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

İşletime alma
Şekil
 Aksesuarı bağlayınız.

Şekil
 Cihazı kapatın.
Şekil
 Taban memesini park pozisyonuna asın.

Cihazın kapatılması
 Cihazı kapatınız ve fişi çıkartınız.
Kabı boşaltınız
Şekil
 Cihaz kafasını çıkartın, ıslak ve kuru kirle dolu depoyu boşaltın.
Cihazın saklanması
Şekil
 Cihazdaki aksesuarları ve elektrik kablosunu istifleyin ve cihazı kuru mekanlarda saklayın.

Şekil
 Şebeke fişini takın.
Şekil
 Cihazı açın.
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Koruma ve Bakım

Teknik Bilgiler

 Cihazı ve plastik aksesuarlarını piyasadan temin
edilen bir plastik temizleyicisiyle temizleyiniz.
 İhtiyaç anında hazne ve aksesuarları suyla yıkayın
ve tekrar kullanmadan önce kurutun.

Yassı katlama filtresinin temizlenmesi
Öneri: Her kullanımdan sonra filtre kasetini temizleyin.
Şekil
 Filtre kasetinin kilidini açın, dışarı katlayın ve çıkartın, filtre kasetindeki kiri çöp kutusuna boşaltın.
 Takılan yassı katlama filtresini temizlemek için, filtre kasetini çöp kutusunun kenarına vurun. Bunun
için yassı katlama filtresinin filtre kasetinden sökülmesine gerek yoktur.
Gerekirse yassı katlama filtresini ayrı olarak temizleyin.
Şekil
 Filtre kasetinin kilidini açın, dışarı katlayın ve çıkartın.
Şekil
 Yassı katlama filtresini filtre kasetinden çıkartın ve
vurarak temizleyin.
 Gerekirse, sadece akar su altında yıkayın; silmeyin
veya fırçalamayın.
Kullanmadan önce tamamen kurutun.
 Son olarak, kuru yassı katlama filtresini cihaza takın. Filtre kasetini cihaza yerleştirin.

Gerilim
1~50-60 Hz

220 240

V

Güç PNOMİNAL

1000

W

Şebeke sigortası (gecikmeli)

10

A

Kap hacmi

20

l

Tutamaklı su bölmesi

12

l

Taban memeli su bölmesi

10

l

Elektrik kablosu

H05VV-F
2x0,75

Ses şiddeti seviyesi
(EN 60704-2-1)

72

dB(A)

Ağırlık (aksesuar hariç)
WD 4

7,0

kg

Ağırlık (aksesuar hariç)
WD 4 Premium

7,3

kg

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Arızalarda yardım
Emme gücünün azalması
Cihazın süpürme kapasitesi azalırsa lütfen aşağıdaki
noktaları kontrol edin.
 Aksesuar, emme hortumu veya emme boruları tıkanmıştır, bir sopa kullanarak tıkanmayı giderin.
Şekil
 Filtre torbası dolu: Yeni filtre torbası yerleştirin.
Şekil
 Yassı katlama filtresi kirlenmiş: Filtre kasetini çıkartın ve filtreyi temizleyin (Bkz. "Yassı katlama filtresinin temizlenmesi" bölümü).
 Yassı katlama filtresini değiştirin.
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