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Kære kunde

Læs original brugsanvisning inden 
første brug, følg anvisningerne og 

opbevar vejledningen til senere efterlæsning el-
ler til den næste ejer.

Denne damprenser må kun anvendes til privat 
brug. Damprenseren er beregnet til rensning 
med damp og kan bruges med egnet tilbehør, 
som beskrevet i denne betjeningsvejledning. 
Følg i denne forbindelse især sikkerhedsanvis-
ningerne.

m Risiko
En umiddelbar truende fare, som kan føre til al-

vorlige personskader eller død.

n Advarsel
En muligvis farlig situation, som kan føre til alvor-

lige personskader eller til død.

Forsigtig
En muligvis farlig situation, som kan føre til per-

sonskader eller til materialeskader.

Damp

OBS - skoldningsfare

Emballagen kan genbruges. Smid ikke 
emballagen ud sammen med det alminde-

lige husholdningsaffald, men aflever den til gen-
brug.

Udtjente apparater indeholder værdifulde 
materialer, der kan og bør afleveres til 
genbrug. Aflever derfor udtjente apparater 

på en genbrugsstation eller lignende.
Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du 
på: 
http://www.karcher.de/de/unternehmen/

umweltschutz/REACH.htm

Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. 
Kontroller ved udpakningen, om indholdet er 
komplet.
Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler 
tilbehør eller ved transportskader. 

Se hertil figurerne på siderne!

Indhold
Generelle henvisninger DA - 5

Beskrivelse af apparatet DA - 5

Kort brugsanvisning DA - 6

Sikkerhedsanvisninger DA - 6

Drift DA - 7

Brug af tilbehør DA - 8

Pleje og vedligeholdelse DA - 9

Hjælp ved fejl DA - 9

Tekniske data DA - 10

Generelle henvisninger

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Symbolerne i driftsvejledningen

Symboler på apparatet

Miljøbeskyttelse

Leveringsomfang

Beskrivelse af apparatet

A1 Kontrollampe (grøn) – netspænding tilkoblet
A2 Kontrollampe (orange) – varme
A3 Sikkerhedslås
A4 Holder til tilbehør
A5 Parkeingsholder
A6 Strømledning med netstik
A7 Transporthjul (2x)
A8 Styringsrulle
B1 Damppistol
B2 Åbnetast
B3 Omstiller til dampmængde (med børnesik-

ring)
B4 Dampkontakt
B5 Dampslange
C1 Punktstråledyse
C2 Rundbørste
D1 Hånddyse
D2 Frottébetræk
E1 Forlængerrør (2 styk)
E2 Åbnetast
F1 Gulvmundstykke
F2 Holdeklemmer
F3 Gulvklud
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Se figurerne på side 2

1 Skru sikkerhedslåsen af og påfyld dampren-
seren med max. 1 liter vand.

2 Sikkerhedslåset skrues ind.
3 Sæt netstikket i.

Grønne og orange kontrollamper lyser.. 

4 Vent til den orange kontrollampe slukker.
5 Tilslut tilbehør til damppistol. 

Damprenseren er klar til brug.

m Risiko
Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i 

områder, hvor der er eksplosionsfare.

Ved anvendelse af damprenseren i fareom-

råder skal de relevante sikkerhedsforskrifter 

overholdes.

Renseren må ikke bruges i svømmebassiner 

som indeholder vand.

Renseren må ikke bruges til rengøring af el-

apparater, f.eks. bageovne, emhætter, mi-

krobølgeovne, fjernsyn, lamper, føntørrer, 

el-radiatorer osv.

Kontroller at renser og tilbehør er korrekt og 

i orden før brug. Hvis renseren ikke er i en 

fejlfri tilstand, må den ikke benyttes. Kontrol-

ler venligst specielt tilslutningsledningen, 

sikkerhedslåset og dampslangen.

En beskadiget tilslutningsledning skal omgå-

ende udskiftes af en autoriseret kundeser-

viceafdeling/el-installatør.

Udskift beskadigede dampslanger med det 

samme. Der må kun anvendes en af produ-

centen anbefalet dampslange (bestillingsnr. 

se reservedelsliste).

Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med 

fugtige hænder.

Afdamp ikke genstande, der indeholder 

sundhedstruende stoffer (f.eks. asbest).
Berør aldrig dampstrålen med hånden på 

nært hold og ret den aldrig mod mennesker 

eller dyr (skoldningsfare).

n Advarsel
Højtryksrenseren skal altid tilsluttes et elek-

trisk stik, der er installeret af en elektriker iht. 

IEC 603064.

Højtryksrenseren må kun sluttes til veksel-

strøm. Spændingen skal svare til angivelsen 

på typeskiltet.

Tilslut damprenseren til stikdåser med tilkob-

let FI-sikkerhedsafbryder i vådrum, f.eks. ba-

deværelser.

Uegnede forlængerledninger kan være farlige. 

Anvend kun stænkvandsbeskyttet forlænger-

kabel med en min. diameter på 3x1 mm².

Forbindelsen mellem net- og forlængerka-

blet må ikke ligge i vand.

Ved udskiftning af tilkoblinger på strøm- eller 

forlængerledninger skal stænkvandsbeskyttel-

sen og den mekaniske styrke forblive intakt.

Brugeren skal anvende højtryksrenseren iht. 

dens anvendelsesformål. Han skal tage hen-

syn til de lokale forhold og holde øje med, om 

der er personer i nærheden, når han arbej-

der med højtryksrenseren.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af per-

soner (inklusive børn) med indskrænkede fy-

siske, sensoriske eller åndelige evner eller 

som ikke har erfaringer med brugen og/eller 

kendskab til brugen, med mindre de er under 

opsyn af en person som er ansvarligt for de-

res sikkerhed eller blev anvist i brugen af ap-

paratet. Børn skal være under opsyn for at 

sørge for, at de ikke leger med apparatet. 

Lad aldrig højtryksrenseren være uden op-

syn, mens den er i drift.

Vær forsigtig ved rengøring af flisebelagte 

vægge med stikdåser.

Forsigtig

Undgå at køre over, klemme, rive eller lign. i 

net- eller forlængerledninger, da dette øde-

lægger eller beskadiger dem. Beskyt netled-

ningerne mod varme, olie og skarpe kanter.

Hæld aldrig opløsningsmidler, opløsnings-

holdige væsker eller ufortyndede syrer 

(f.eks. rengøringsmidler, benzin, farvefortyn-

der og acetone) i vandtanken, da de angriber 

damprenserens materialer.

Damprenseren skal stå på et fast underlag.

Maskinen bør kun bruges og opbevares iht. 

beskrivelsen, hhv. figuren!

Damphåndtaget må ikke klemmes fast under 

driften.

Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke 

opbevares udendørs.

Forsigtig

Sikkerhedsanordninger skal beskytte mod kvæ-

stelser og må hverken ændres eller omgås.

Trykregulatoren sørger for, at kedeltrykket er så 
konstant som muligt under driften. Varmesyste-
met kobles fra, når det maksimale driftstryk i ked-
len er opnået og kobles til igen ved trykfald i 
kedlen pga. dampudtagning.

Kort brugsanvisning

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanordninger

Trykregulator
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Hvis trykreguleringen svigter, og maskinen over-
ophedes, kobler sikkerhedstermostaten maski-
nen fra. 
Kontakt den ansvarlige Kärcher-kundeservice 
for at få sikkerhedstermostaten nulstillet.

Sikkerhedslåsen lukker kedlen for det foreståen-
de damptryk. Hvis trykregulatoren er defekt, og i 
kedlen opstår et overtryk, åbnes en overtryks-
ventil i sikkerhedslåsen, og der strømmer damp 
ud igennem låsen. 
Kontakt den ansvarlige KÄRCHER-kundeser-
vice, inden damprenseren tages i brug igen.

Figur 
Stik styringsrulle og transporthjulene i og lad 
dem gå i hak.

Figur 
Forbind det nødvendige tilbehør (se kapitel 
"brug af tilbehøret") med damppistolen. Her-
til skal det åbne ende af tilbehøret stikkes på 
damppistolen og skubbes så langt på damp-
pistolen, indtil åbnemekanismen går i hak.

Figur 
Brug forlængerrøret om nødvendigt. Hertil 
forbindes begge forlængerrør med damppi-
stolen. Sæt det nødvendige tilbehør på for-
længerrørets frie ende.

m Risiko

Der kan dryppe varmt vand ud, når tilbehørsde-

lene skilles ad! Tilbehørsdele må aldrig adskilles 

mens der strømmer damp ud - skoldningsfare! 

Sæt omstilleren til dampmængden tilbage 
(damphåndtag spærret).
Figur 
For at adskille tilbehørsdele skal åbnemeka-
nismen trykkes og delene trækkes fra hinan-
den.

Bemærk: Hvis der altid anvendes alm. destille-

ret vand er det ikke nødvendigt at afkalke kedlen.

Forsigtig

Brug ikke kondensvand fra tørretumbleren! 

Fyld ikke rengøringsmidler eller andre tilsæt-

ningsstoffer i!

Skru vantilløbsslangen fra renseren.
Tøm vandet helt fra kedlen (se figur ).

Der påfyldes maksimalt 1 liter frisk vand i 
kedlen.
Bemærk: Hvis der benyttes varmt vand, for-

kortes opvarmningstiden.

Sikkerhedslåset skrues igen fast på rense-
ren. 

Stil damprenseren på et fast underlag.
Forsigtig

Renseren må ikke bæres under rengøringsarbej-

der.

Sæt netstikket i en stikdåse.
Begge kontrollamper skal lyse.

Forsigtig

Tænd renseren ikke hvis der ikke er vand i ked-

len. Renseren kan ellers overhedes (se hjælp 

ved fejl).
Efter ca. 8 minutter slukker den orange kon-
trollampe - varmer. 
Damprenseren er klar til brug.

Med omstilleren til dampmængden reguleres 
den udstrømmende dampmængde. Omstilleren 
har tre stillinger: 

Sæt omstilleren til den ønskede damp-
mængde.
Tryk damphåndtaget, ret først damppistolen 
mod en klud, indtil dampen kommer ud 
jævnt.
Bemærk:  Damprenserens varmesystem 

kobler til gentagne gange under brugen for 

at opretholde trykket i kedlen. I den forbin-

delse lyser den orange kontrollampe - var-

mer.

Det er nødvendigt at påfylde kedlen med vand, 
hvis dampmængden reduceres under arbejdet 
og hvis der ikke længere kommer damp ud.
Bemærk: Sikkerhedslåsen kan ikke åbnes, så 

længe der er et lavt tryk i kedlen.

Træk netstikket ud af stikkontakten.

Sikkerhedstermostat

Sikkerhedslås

Drift

Montering af tilbehør

Adskillelse af tilbehør

Påfyldning af vand

Tænd for maskinen

Regulering af dampmængde

maksimalt dampmængde

reduceret dampmængde

ingen damp -børnesikring
Bemærk: I denne stilling kan damphånd-

taget ikke betjenes. 

Efterfyldning af vand
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Damphåndtaget trykkes indtil der ikke læn-
gere udstrømmer damp. Renserens kedel er 
nu uden tryk.
Skru vantilløbsslangen fra renseren.

m Risiko

Når sikkerhedslåsen åbnes, kan der komme lidt 

restdamp ud. Sikkerhedslåset bør åbnes forsig-

tigt, der er fare for skoldning.

Der påfyldes maksimalt 1 liter frisk vand i 
kedlen.

m Risiko

Hvis kedlen er varmt, er der fare for skoldning, 

eftersom vandet kan sprøjte bagud, når det fyl-

des på! Der må ikke påfyldes rengøringsmiddel 

eller andre former for tilsætning!

Sikkerhedslåset skrues igen fast på rense-
ren. 
Sæt netstikket i en stikdåse.
Efter ca. 8 minutter slukker den orange kon-
trollampe - varmer. 
Damprenseren er klar til brug.

Træk netstikket ud af stikkontakten.

Figur 
– Sæt forlængerrør ind i den store holder til til-

behør.
– Sæt hånddysen og punktstråledysen hver på 

et forlængerrør.
– Sæt rundbørsten ind i mellemholderen til til-

behør.
– Hæng gulvdysen ind i parkeringsholderen.
– Dampslangen vikles omkring forlængerrøre-

ne og damppistolen sættes ind i gulvdysen.

Inden tekstiler behandles med damprenseren, 
skal man altid kontrollere tekstilernes forligelig-
hed et skjult sted: Afdamp tekstilernes først med 
en stærk dampstråle, lad tekstilerne tørre og 
kontroller så tekstilernes farve og form.

Ved rengøring af køkken- og  almindelige møb-
ler, døre, parket, lakerede eller laminerede over-
flader kan der løsnes voks, møbelpolitur, 
kunststofcoating eller farve eller der kan opstå 

pletter. Derfor må disse overflader kun renses 
med en afdampet klud.
Forsigtig

Dampen må ikke rettes mod limede kanter, det 

kan løsne limen. Renseren må ikke bruges til 

rengøring af uforseglede træ- eller parketgulve.

Ved lave udendørstemperaturer, især om vinte-
ren, bør ruden opvarmes idet hele glasoverfla-
den afdampes. På den måde undgås 
spændinger på overfladen, som kan føre til et 
glasbrud.
Forsigtig

For at undgå skader, må dampen ikke rettes 

mod forseglede steder på vinduesrammen.

Damppistolen kan også anvendes uden tilbehør, 
f.eks.:
– til at fjerne lugter og folder fra hængende tøj 

idet tøjet afdampes med en afstand på 10-20 
cm.

– til afstøvning af planter. Overhold her en af-
stand på 20-40 cm.

– til våd fjernelse af støv idet kluden afdampes 
og derefter bruges til at rense møblerne.

Jo nærmere dysen holdes imod de tilsmudsede 
steder, desto stærkere er rengøringseffekten for-
di temperaturen og dampen er højest ved dy-
sens udslip. Især praktisk til rengøring af 
utilgængelige steder, fuger, armaturer, afløb, va-
skekummer, wc'er, persienner eller radiatorer. 
Stærke kalkaflejringer kan stænkes med eddike 
før damprengøringen. Lad eddiken indvirke for 
ca. 5 minutter.

Rundbørsten kan monteres på punktstråledysen 
som supplering. Via børstning kan hårdnakkede 
tilsmudsninger lettere fjernes.
Forsigtig
Ikke egnet til rengøring af sensitive overflader.

Figur 
Monter rundbørsten på punktstråledysen.

Træk venligst frottéovertrækket over hånddysen. 
Især velegnet til små overflader, som kan va-
skes, brusekabiner, spejl eller møbelstoffer.

Sluk for maskinen

Opbevaring af damprenseren

Brug af tilbehør

Vigtige oplysninger om anvendelse

Rengøring af tekstiler

Rengøring af laminerede eller lakerede 

overflader

Rengøring af glas

Damppistol

Punktstråledyse

Rundbørste

Hånddyse
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Egnet til alle væg- og gulvbelægninger som kan 
vaskes, f.eks. stengulve, fliser og PVC-gulve. 
Sørg for at arbejde langsomt på meget snavsede 
flader, så dampen har længere tid at virke i.
Bemærk:Rester af rengøringsmidler eller pleje-

emulsioner, som stadig sidder på den overflade 

som skal renses, kan forårsage striber ved 

damprengøringen. Disse striber forsvinder dog 

efter flere anvendelser.

Figur 
Fastgør gulvkluden på gulvdysen.

1 Fold gulvkluden på langs og sæt gulvdysen 
på kluden.

2 Åbn holdeklemmerne.
3 Læg kludens endestykke ind i åbningen.
4 Luk holdeklemmerne.
Forsigtig
Fingrene må ikke være imellem klemmerne.

Figur 
Ved pauser hænges gulvdysen i parkerings-
holderen.

m Risiko

Der må kun foretages servicearbejder, når net-

stikket er trukket ud og damprenseren kølet af.

Damprenserens kedel bør senest skylles efter 
hvert 5. påfyldning. 

Kedlen fyldes med vand og rystes kraftigt. 
Derved løsner sig kalkrester som er aflejret 
på kedlens bund. 
Vandet tømmes.

Bemærk: Hvis der altid anvendes alm. destille-

ret vand er det ikke nødvendigt at afkalke kedlen.

Eftersom der sætter sig kalk på kedelvæggen, 
anbefaler vi, at De afkalker kedlen med følgende 
intervaller (KP=Kedelpåfyldninger):

Bemærk: De kan få oplysninger om vandtypen i 

Deres område hos Deres vandforsyningsmyn-

dighed eller de kommunale værker.

Træk netstikket ud af stikkontakten.
Motoren skal køles ned.
Skru vantilløbsslangen fra renseren.
Tøm vandet helt fra kedlen (se figur ).

n Advarsel

Benyt udelukkende produkter, der er frigivet af 

Kärcher for at undgå skader på damprenseren.

Til afkalkning anvendes Kärcher afkalk-
ningsstiks (bestillingsnummer 6.295-206). 
Ved blanding af afkalkningsopløsningen skal 
doseringsanvisningerne på emballagen 
overholdes.

Forsigtig
Vær forsigtig ved påfyldning og tømning af 

damprenseren. Afkalkningsopløsningen kan an-

gribe sarte overflader.

Fyld denne afkalkningsopløsning i kedlen og 
lad opløsningen virke ca. 8 timer.

n Advarsel
Skru ikke sikkerhedslåsen på, mens der afkal-

kes.

Benyt ikke damprenseren, mens der endnu er af-

kalkningsmiddel i kedlen.

Hæld afkalningsopløsningen ud når der er 
gået 8 timer. Der vil stadig være en rest af 
opløsning i damprenserens kedel, skyl der-
for kedlen to til tre gange med koldt vand for 
at fjerne alle rester af afkalker.
Tøm vandet helt fra kedlen (se figur ).

Bemærk: Gulvklud og frottébetræk er forvaske-

de og kan derfor anvendes til arbejde med 

damprenseren med det samme.

Vask snavsede gulvklude og frottébetræk 
ved 60°C i vaskemaskinen. Benyt ikke skyl-
lemiddel, så bliver kludene ved med at være 
gode til at optage snavs. Kludene kan gå i 
tørretumbleren.

Fejl skyldes ofte simple årsager, som De selv 
kan afhjælpe med følgende oversigt. I tvivlstilfæl-
de eller ved fejl, der ikke nævnes her, bedes De 
henvende Dem til den autoriserede kundeser-
vice.
m Risiko

Der må kun foretages servicearbejder, når net-

stikket er trukket ud og damprenseren kølet af.

Reparationsarbejder på damprenseren må kun 

udføres af den autoriserede kundeservice.

Gulvdyse

Parkere gylvdysen

Pleje og vedligeholdelse

Skylle kedelen

Afkalkning af kedlen

Hårdhed ° dH mmol/l KP
I blødt 0- 7 0-1,3 55
II middel 7-14 1,3-2,5 45
III hårdt 14-21 2,5-3,8 35
IV meget hårdt >21 >3,8 25

Pleje af tilbehør

Hjælp ved fejl
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Afkalk dampkedlen.

Sluk for renseren 
Se "Efterfyldning af vand" side 7

Damphåndtaget er blokeret med låsemekanis-
men/børnesikring.

Sæt omstilleren til dampmængden fremad.

Tryk damppistolen så længde, indtil der ud-
slipper mindre vand.

Afkalk dampkedlen.

Benyt udelukkende originale reservedel fra 
KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning 
finder De en oversigt over reservedele.

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere 
fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på 
apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, 
såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller 
produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garanti-
en gældende, bedes De henvende Dem til Deres 
forhandler eller nærmeste kundeservice med-
bringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)

Forbehold for tekniske ændringer!

Lang opvarmningstid

Damprenseren er kalket til.

Ingen damp

Ikke mere vand i dampkedlen

Damphåndtaget kan ikke trykkes ind

Høj vandudslip

Dampkedel overfyldt.

Damprenseren er kalket til.

Reservedele

Garanti

Tekniske data

Strømtilslutning

Spænding 220-240
1~50/60

V
Hz

Beskyttelsesklasse I

Beskyttelsesniveau IPX4

Ydelsesdata

Varmeydelse 1500 W

Maks. driftstryk 0,32 MPa

Opvamningstid pr. liter vand 8 Minutter

Maks. dampmængde 40 g/min

Mål

Dampkedel 1 l

Vægt (uden tilbehør) 3,1 kg

Bredde 254 mm

Længde 380 mm

Højde 260 mm


