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Læs original brugsanvisning in-
den første brug, følg anvisnin-

gerne og opbevar vejledningen til senere 
efterlæsning eller til den næste ejer.
– Inden første ibrugtagelse skal betje-

ningsvejledningen og sikkerhedshen-
visningerne nr. 5.956-065.0 læses!

– Hvis driftsvejledningen og sikkerheds-
anvisningerne ikke overholdes, kan der 
opstå skader på apparatet og risici for 
brugeren og andre personer.

– Ved transportskader skal forhandleren 
informeres omgående.

Henvisninger til indholdsstoffer 
(REACH)
Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin-
der du på: 
www.kaercher.com/REACH

� FARE
Henviser til en umiddelbar fare, der fører til 
alvorlige kvæstelser eller til døden
� ADVARSEL
Henviser til en mulig farlig situation, der kan 
føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.
� FORSIGTIG
Henviser til en mulig farlig situation, der kan 
føre til lette personskader.
BEMÆRK
Henviser til en mulig farlig situation, der kan 
føre til materiel skade. 

� ADVARSEL
Maskinen er ikke egnet til opsugning af 
sundhedsskadeligt støv.
– Maskinen er beregnet til produktion af 

damp og til opsugning af væsker og fa-
ste partikler som beskrevet i denne 
brugsanvisning. 

– Denne maskine er kontrolleret og certi-
ficeret i henhold til HACCP-standarder-
ne og er dermed egnet til grundig og hy-
giejnisk rengøring inden for rammerne 
af HACCP-hygiejnemanagement.

– Denne maskine er egnet til erhvervs-
mæssig brug, f.eks. på hoteller, skoler, 
sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer 
og udlejningsvirksomheder.

Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse  . . . . . . . . . . . DA 1
Faregrader  . . . . . . . . . . . . . . . DA 1
Bestemmelsesmæssig anven-
delse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 1
HACCP-hygiejnemanagement DA 2
Symboler på maskinen . . . . . . DA 2
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 2
Sikkerhedsanordninger . . . . . . DA 3
Rensemetoder  . . . . . . . . . . . . DA 3
Ibrugtagning  . . . . . . . . . . . . . . DA 4
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 5
Brug af tilbehør . . . . . . . . . . . . DA 8
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . DA 9
Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . DA 10
Pleje og vedligeholdelse . . . . . DA 10
Hjælp ved fejl  . . . . . . . . . . . . . DA 10
Garanti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 11
Tilbehør og reservedele  . . . . . DA 11
EU-overensstemmelseserklæ-
ring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 12
Tekniske data  . . . . . . . . . . . . . DA 13

Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. 
Smid ikke emballagen ud sam-
men med det almindelige hus-
holdningsaffald, men aflever den 
til genbrug.

Udtjente apparater indeholder 
værdifulde materialer, der kan 
og bør afleveres til genbrug. Bat-
terier, olie og lignende stoffer er 
ødelæggende for miljøet. Afle-
ver derfor udtjente apparater på 
en genbrugsstation eller lignen-
de.

Faregrader

Bestemmelsesmæssig 
anvendelse
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Bemærk: HACCP-hygiejnemanagement 
er et standardiseret forløb til forebyggelse 
af hygiejnerisici i levedsmiddelforarbejden-
de virksomheder, sygehuse, hoteller og 
storkøkkener osv.
– Maskinerne er på grund af de høje 

damptemperaturer i kombination med 
det passende udstyr særligt rengø-
ringseffektive.

– Overfladerne bliver ikke bare rengjort 
grundigt (for 99,9% af protein- og stivel-
sesholdigt snavs), der sker også en 
kimreduktion på op til 3 log-trin.

Damp
OBS - skoldningsfare

Figur 
1 Påfyld ferskvandsbeholder
2 Montering af tilbehør
3 Vælge driftsmåden,

Opvarm apparatet
4 Rensning - damp-/sugedrift
5 Tøm snavsevandstanken
6 Opbevaring af tilbehør
7 Opbevaring af maskinen

Figur 
1 Påfyld ferskvandsbeholder,

Bland rensemidlet,
Påfyld rensemiddelbeholderen

2 Montering af tilbehør
3 Vælge driftsmåden,

Opvarm apparatet
4 Rensning - damp-/sugedrift
5 Rensning - rensemiddel-/sugedrift
6 Skyl apparatet igennem
7 Rensning - damp-/sugedrift
8 Tøm snavsevandstanken
9 Gennemfør en selvrensning
10 Opbevaring af tilbehør
11 Opbevaring af maskinen

Figur 
1 Snavsevandsbeholderens lukkemeka-

nisme
2 Snavsevandsbeholderens dæksel
3 Snavsevandsbeholder
4 Grovsmudsfilter
5 Filterholder
6 Dampsugeslange
7 Bøjle
8 Slangeholder
9 Adapter til tilbehør (homebase)
10 Holder for dampsugerør (parkeringspo-

sition)
11 Dampsugerørets holder (selvrensning) 

(kun SGV 8/5)
12 Holder for gulvdyse (parkeringsposition)
13 Styringshjul med stopbremse
14 Rengøringsmiddelbeholder (SGV 8/5)

Beholder for rengøringsmiddel-
sprayflaske (SGV 6/5)

15 Grebfordybning
16 Ferskvandsbeholder
17 Tilbehørsstikdåse
18 Tilbehørsstikkets lukkemekanisme
19 Gummilæbeindsats til gulvdyse
20 Gulvmundstykke
21 Lukkemekanisme til gulvdysens indsat-

ser
22 Trekantdyse
23 Tilbehørsstik
24 Afdækning til tilbehørsstikdåse
25 Betjeningsfelt
26 Afdækning til tilbehørsanlæg
27 Tilbehørsanlæg
28 Tilbehørslås
29 Rengøringsmiddelbeholdernes drejelås 

(kun SGV 8/5)
30 Ferskvandsbeholderens drejelås
31 Ferskvandsbeholderens håndtag kan 

klappes ned
32 Rengøringsmiddel-sprayflaske (kun 

SGV 6/5)
33 Dampsugerør
34 Rundbørste
35 Håndtag
36 Punktstråledyse/adapter til fugedyse
37 Forlængelse til punktstråledysen

HACCP-hygiejnemanagement

Symboler på maskinen

Oversigt

Quickstart-vejledning SGV 6/5

Quickstart-vejledning SGV 8/5

Maskinelementer
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38 Gummilæbe til hånddysen
39 Håndmundstykke
40 Børstekrans til hånddysen
41 Fugedyse
42 Børsteindsats til gulvdyse
43 Fodfordybning
44 Opbevaring til gulvdysen
45 Kabelholder, drejeligt
46 Luftudtag, arbejdsluft
47 Holder for dampsugerør
48 Netkabel
49 Holder for trekantdyse
50 Quickstart-vejledning
51 Snavsevandsbeholderens afdækning
52 Snavsevandsbeholderens lås
53 Typeskilt

Figur 
1 0/OFF
2 Driftstype: Koldtvands-/sugedrift
3 Driftstype: Damp-/varmtvands-/koldt-

vands-/sugedrift (eco!efficiency)
4 Driftstype: Damp-/varmtvands-/koldt-

vands-/sugedrift
5 Driftstype: Skyl (kun SGV 8/5)
6 Driftstype: Rengøringsmiddel-/sugedrift 

(kun SGV 8/5)
7 Driftstype: Selvrensning (kun SGV 8/5)
8 Drejekontakt
9 Display (kun SGV 8/5)
10 Kontrollampe "klar til drift" (grøn)
11 Kontrollampe "Varme tændt" (grøn)
12 Kontrollampe "Service" (gul)
13 Kontrollampe "Ferskvandsbeholder 

tom" (rød)
14 Kontrollampe "Snavsevandsbeholde-

ren fuld" (rød)
15 Kontrollampe "Fejl" (rød)
16 Håndhjul
17 Sugetaste
18 Dampkontakt
19 Låsetap
20 Dampmængderegulering: Trin I-II-III
21 Bring varmt vand ud
22 Bring koldt vand ud

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens 
beskyttelse og må ikke sættes ud af drift el-
ler ignoreres i deres funktion.

– Håndgrebet har en låsetap på damp-
kontakten, som forhindrer en uheldig af-
givelse af damp.

– Hvis dampsugeslangen under driften er 
uden opsyn for en kort tid, anbefaler vi 
at aktivere sikringen (træk låsetappen 
ud). For igen at udløse dampafgivelsen 
skal sikringen deaktiveres (skub sik-
ringstappen ind).

– Inden du behandler læder, specielle 
stoffer og overflader af træ, bør du læse 
producentens henvisninger og altid 
gennemføre en prøve på et ikke synligt 
sted eller et mønster. Overfladen som 
du har behandlet med damp skal tørre 
for at kontrollere om der foreligger far-
ve- eller formforandringer.

– Vi anbefaler at være meget forsigtigt 
ved rensning af træoverflader (møbler, 
døre osv.), fordi en for lang behandling 
med damp kan forårsage skader på 
voksbelægninger, overfladens glans el-
ler farve. Det anbefales derfor at rense 
disse overflader i intervaller eller med 
en klud som i forvejen blev dampet.

– Til meget sensitive overflader (f.eks. 
syntetiske materialer, lakerede overfla-
der osv..) anbefales at bruge damp-
funktionen med mindste kapacitet.

– Rengøring af rustfrit stål: Undgå brugen 
af slibende børster. Isæt hånddysen 
med gummilæbe eller punktstråledyse 
uden rundbørste.

Betjeningsfelt

Sikkerhedsanordninger

Låsetap

Rensemetoder

Rensning af forskellige materialer
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Inden tekstiler behandles med damprense-
ren, skal man altid kontrollere tekstilernes 
forligelighed et skjult sted: Afdamp teksti-
lernes først, lad tekstilerne tørre og kontrol-
ler så tekstilernes farve og form.

Ved rengøring af lakerede eller kunststof-
coatede overflader som f.eks. køkken- og  
almindelige møbler, døre, parket og linole-
um kan der løsnes voks, møbelpolitur, 
kunststofcoating eller farve eller der kan 
opstå pletter. Ved rengøring af disse over-
flader damp ført en klud og visk med kluden 
over overfladen.

� ADVARSEL
Sundhedsfare, risiko for beskadigelse. Der 
skal tages højde for alle henvisninger, som 
kommer med de anvendte rensemidler.
BEMÆRK
Rensemiddelblandinger med en PH-værdi 
på mere end 13 (alkalisk) og mindre end 2 
(sur) kan beskadige apparatet.
Bemærk: For at beskytte miljøet bør du 
være sparsommeligt med rensemidlet.

For yderligere oplysninger, bestil venligst 
produktinformationsbladet og EF-sikker-
hedsdatabladene for de tilsvarende rense-
midler.

Kun SGV 6/5:
Bemærk: Den medleverede sprayflaske er 
tom.
 Fyld sprayflasken med rengøringsmid-

del.

Kun SGV 8/5:
 Bland ferskvand (maks. 40 °C)og ren-

semiddel i en ren beholder (koncentra-
tion tilsvarende til rensemidlets anvis-
ninger).

Kun SGV 8/5:
 Rensemiddelbeholderen tages ud.
 Drej rensemiddelbeholderen drejelås af.

Bemærk: Af tekniske årsager (automa-
tisk udluftning af pumperne) kan der 
være vand i rengøringsmiddelbeholde-
ren.

 Fyld rengøringsmiddelbeholderen med 
rensemiddelopløsning.

 Drej rengøringsmiddelbeholderens dre-
jelås på igen.

 Skub rengøringsmiddelbeholderen ind 
til anslaget.

BEMÆRK
Friskvandsbeholderen må aldrig fyldes 
med demineraliseret vand eller rengørings-
midler. Det kan føre til fejlfunktioner og be-
skadigelser af maskinen.
 Træk ferskvandsbeholderen ud.
 Drej ferskvandsbeholderens drejelås af.
 Fyld ferskvandsbeholderen med mindst 

3 liter vand.
Bemærk: Der kan bruges normalt po-
stevand.

 Drej ferskvandsbeholderens drejelås 
på igen.

 Skub ferskvandsbeholderen ind til an-
slaget.

Opfriskning af tekstiler

Rengøring af laminerede eller 
lakerede overflader

Rengøringsmiddel

Køkkenområdet Fedt og proteinop-
løsningsmiddel RM 
731 (alkalisk)

Gulvbelægninger, 
f.eks. sikkerhedsfliser

Universal gulvren-
ser RM 743 (alkalisk)

Stentøjsrenser RM 
753 (alkalisk)

Sanitæreområde, 
f.eks. brusekabine, 
gulvbelægninger 
med kalkaflejringer

Gulvgrundrenser CA 
20C (sur)

Ibrugtagning

Sprayflaske til rengøringsmiddel

Bland rensemiddelopløsningen

Påfyld rensemiddelbeholderen

Påfyld friskvandsbeholder
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� FARE
Skoldningsrisiko! For at undgå, at der siver 
damp ud, når tilbehørsdelene fjernes, skal 
låsetappen på dampkontakten trækkes ud.
 Inden tilbehøret tages i brug, skal det 

kontrolleres for sikker forbindelse.

 Åbn afdækningen på tilbehørsstikdå-
sen, stik tilbehørsstikket ind i stikdåsen 
til den hørbart går i hak.

 Forbind tilbehøret: Forbind håndtaget 
eller dampsugerøret med det ønskede 
tilbehør. Skub delene ind i hinanden, 
indtil tilbehørslåsen går i hak.

 Adskillelse af tilbehør: Hold tilbehørslå-
sen trykket ned og træk tilbehørsdelene 
fra hinanden.

 Forbind tilbehøret, der kan skrues og 
spænd det fast med hånden.

Figur 

Figur 

Under driften er det nødvendigt at appara-
tet står vandret.

Kun SGV 8/5:
– På displayet vises der enten tekst eller 

en streg/bjælke-visning.
– Streg/bjælke-visningen viser et bestemt 

tidsrum. I begyndelsen af tidsrummet 
vises 10 bjælker, som fra højre mod 
venstre erstattes af streger, indtil der til 
sidst vises 10 streger.

– EU/CH: Tysk
– GB: Engelsk
Brugere, hvis sprog ikke står til rådighd 
som displaysprog:
 Vælg engelsk som displaysprog.

Mulige displaysprog:
– Tysk
– Engelsk
– Fransk
– Spansk
– Japansk
 Stil drejekontakten på apparatet på "0/

OFF".
 Stil håndhjulet på håndtaget på koldt 

vand.
 Tryk sugetasten og dampkontakten.
 Stil drejekontakten på koldt vand/suge-

drift.

Den nederste linje blinker, da displayspro-
get endnu ikke er gemt.
 Slip sugetasten og dampkontakten.
 Vælg sproget vha. håndhjulet.
 Tryk på dampkontakten, for at gemme 

displaysproget. Den nederste linje stop-
per med at blinke.

BEMÆRK
Risiko for beskadigelse! Maskinen må ikke 
vippes, mens den er tændt.
 Sæt netstikket i.
 Drejekontakten indstilles til den ønske-

de driftstype.

Bemærk: I denne driftstype har håndhjulet 
i enhver stilling funktionen "Bring koldt vand 
ud". Damp-/varmtvandsdriften er deaktive-
ret.
 Stil drejekontakten på koldt vand/suge-

drift.

Montering af tilbehør

Tilbehør med stikforbindelse

Tilbehør med skrueforbindelse

Udskift gulvdysens indsatser

Udskift hånddysens indsatser

Betjening

Display

Tekst
# # # # _ _ _ _ _ _

Displaysprog indstillet fra fabrik

Vælg displaysprog

language
German

Tænd for maskinen

filling process 
please wait

Koldtvands-/sugedrift
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 Tryk på dampkontakten. Der kommer 
koldt vand ud, så længe knappen tryk-
kes.

 Start sugedriften: Tryk kort på suge-
knappen.

 Afslutte sugningen: Tryk sugetasten 
igen for et kort stykke tid.

 Tryk på dampkontakten og samtidig 
kort på sugeknappen. Sugedriften be-
gynder og samtidig kommer der koldt 
vand ud.

 Stil drejekontakten på damp-/varmt-
vands-/koldtvands-/sugedrift.

� FARE
Skoldningsrisiko! For at forhindre en utilsig-
tet afgivelse af damp, kan låsetappen på 
dampkontakten trækkes ud.

� FARE
Skoldningsrisiko!
Varmeprocessen begynder og kontrollam-
pen "Varme tændt" blinker grønt.

Efter ca. 7 sekunder er varmeprocessen af-
sluttet. Kontrollampe "Varme tændt" lyser 
grønt.
Bemærk: Varmesystemet tændes altid 
igen under brugen (kontrollampe blinker 
grønt) for at opretholde trykket i kedlen.

-Visning på skift-

På displayet vises følgende alt efter indstil-
let damptrin: Damp maximum eller damp 
medium eller damp minimum
 Tryk på dampkontakten. Der kommer 

damp ud, så længe knappen trykkes.

– Let damp (trin I):
Til at stænke planter, rense stoffer, ta-
peter, polstrede møbler os.

– Mellem damp (trin II):
Til væg til væg tæpper, tæpper, ruder, 
gulve.

– Stærk damp (trin III):
For at fjerne stærk tilsmudsning, pletter 
og fedt.

 Indstil dampmængdereguleringen på 
håndhjulet til ønsket damptrin.

� FARE
Skoldningsrisiko!
Bemærk: Varmt vand (ca. 70 °C) forøger 
renseeffekten. Kontroller temperaturbe-
standigheden af den flade, der skal renses.
 Stil håndhjulet på varmt vand.

 Tryk på dampkontakten. Der kommer 
varmt vand ud, så længe knappen tryk-
kes.

 Stil håndhjulet på koldt vand.

 Tryk på dampkontakten. Der kommer 
koldt vand ud, så længe knappen tryk-
kes.

 Start sugedriften: Tryk kort på suge-
knappen.

 Afslutte sugningen: Tryk sugetasten 
igen for et kort stykke tid.

Bring koldt vand ud

cold water

Sugedrift

Kombineret drift

Damp-/varmtvands-/koldtvands-/
sugedrift

Dampdrift

heating
# # # # _ _ _ _ _ _

steam/hot water
ready

steam/hot water
steam maximum

Dampmængderegulering

Bring varmt vand ud

hot water

Bring koldt vand ud

cold water

Sugedrift
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 Tryk på dampkontakten og samtidig 
kort på sugeknappen. Sugedriften be-
gynder og samtidig kommer der damp 
eller varmt/koldt vand ud.

Kun SGV 8/5:
Ved eco!efficiency-driftstypen arbejder ap-
paratet med nedsat sugeeffekt og nedsat 
lydstyrke.
 Stil drejekontakten på damp-/varmt-

vands-/koldtvands-/sugedrift (eco!effi-
ciency).

Kun SGV 8/5:
Bemærk: Kontroller rengøringsmiddelbe-
standigheden af den flade, der skal renses.
Bemærk: I denne driftstype har håndhjulet 
i enhver stilling funktionen "Bring rensemid-
delopløsning ud". Damp-/varmt-/koldt-
vandsdriften er deaktiveret.
 Stil drejekontakten på rengøringsmid-

del/sugedrift.

 Tryk på dampkontakten. Der kommer 
rensemiddelopløsning ud, så længe 
knappen trykkes.

 Start sugedriften: Tryk kort på suge-
knappen.

 Afslutte sugningen: Tryk sugetasten 
igen for et kort stykke tid.

 Tryk på dampkontakten og samtidig 
kort på sugeknappen. Sugedriften be-
gynder og samtidig kommer der rense-
middelopløsning ud.

Bemærk: Så snart hele indholdet i rense-
middelbeholderen er bragt ud og suget op 
igen, skal snavsevandsbeholderen tømmes, 
for at undgå overmådig skumdannelse.

Kun SGV 8/5:
– Efter brug med rensemiddel skal appa-

ratet skylles igennem.
– Hvis drejekontakten ikke stilles på skyl 

efter drift med rensemiddel, vises føl-
gende på displayet:

 Stil drejekontakten på skyl.

 Hold dampkontakten trykket. Start skyl-
ningen. Hold gulvdysen over et afløb el-
ler start sugedriften.

Skylleprocessen kører. Tidsforløbet vises.
Bemærk: Hvis dampkontakten slippes, 
stopper skylleprocessen. Når der igen tryk-
kes på dampkontakten, fortsættes skylle-
processen.

Bemærk: Skylleprocessen kan øges ved 
at trykke lidt længere på dampkontakten.

 Åbn snavsevandsbeholderens afdæk-
ning.

 Tryk snavsevandsbeholderens lukke-
mekanisme opad.

 Tag snavsevandsbeholderen ud.
 Åbn snavsevandsbeholderens lås og 

tag dækslet af.
 Tøm snavsevandstanken.

Ved kort arbejdsafbrydelse kan gulvdysen 
stilles i parkeringsposition og dampsugerø-
ret sættes i hak.

 Stil drejekontakten på apparatet på "0/
OFF".

 Træk netstikket ud.

Kombineret drift

Damp-/varmtvands-/koldtvands-/
sugedrift (eco!efficiency)

Rengøringsmiddel-/sugedrift

Bring rensemiddelopløsning ud

detergent

Sugedrift

Kombineret drift

Efter brug med rensemiddel / skyl

select flushing 
program

start 
flushing

flushing
# # # # _ _ _ _ _ _

flushing
finished

Tøm snavsevandstanken

Sluk for tilbehør

Sluk for maskinen
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Kun SGV 8/5:
 Stil drejekontakten på apparatet på 

selvrensning.

-Visning på skift-

 Klap holder for gulvdyse (parkeringspo-
sition) ud.

 Fjern gulvdysen fra dampsugerøret.
 Sæt dampsugerøret således i holderen 

(forneden) og i holderen (foroven), at 
håndtaget peger ud ad.

 Tryk kort på dampkontakten. Start selv-
rensningen.

Selvrensningen kører automatisk Tidsforlø-
bet vises.

 Tøm friskvandsbeholderen, og tør den.
 Tøm rengøringsmiddelbeholderen 

(SGV 8/5), og tør den.
 Tøm friskvandsbeholderen, rengør og 

tør den.
 Rens tilbehøret grundigt: Rens håndta-

get, dampsugeslangen og tilbehørsstik-
ket med en fugtig klud. Rengør det re-
sterende tilbehør med varmt vand, og 
tør det.

 Maskinen rengøres udvendigt med en 
fugtig klud.

 Rengør maskinen med en fugtig, lun-
ken klud og rengøringsmiddel, eller 
desinficer den om nødvendigt, hvis der 
er synligt snavs.

� ADVARSEL
Fare for kimdannelse! Vælg et rengørings-
sted for maskinen, hvor urenheder fra om-

givelserne, fra levnedsmidler og fra værk-
tøjer og maskiner til levnedsmiddelforar-
bejdning kan udelukkes, f.eks. på grund af 
stænkvand.

 Tryk på tilbehørsstikkets lås og træk det 
ud af stikdåsen.

 Lad tilbehøret tørre grundigt og læg det 
på tilbehørshylden.

 Tøm ferskvandsbeholderen.
 Kun SGV 8/5: Tøm og rens rengørings-

middelbeholderen.
Figur 
 Gulvdyse, dampsugerør, dampsuge-

slange og netkablet opbevares iht. figu-
ren.

 For at undgå lugt, skal hele vandet fjer-
nes fra maskinen inden den opbevares 
for et længere tidsrum.

 Apparatet skal tørres grundigt: Træk 
snavsvands-, friskvands- og rensemid-
delbeholderen lidt ud og åbn afdæknin-
gen på tilbehørshylden.

 Opbevar maskinen i et tørt rum og sørg 
for at sikre den mod uvedkommendes 
brug.

Bemærk: Børster skal altid køles således 
ned, at en deformering undgås.

Bemærk: Rester af rengøringsmidler eller 
plejeemulsioner, som stadig sidder på den 
overflade, som skal renses, kan forårsage 
striber ved damprengøringen. Disse striber 
forsvinder dog efter flere anvendelser.

– Fjerner lugt og folder fra hængende tøj, 
idet tøjet afdampes med en afstand på 
10-20 cm.

Jo tættere De holder dysen til det snavsede 
sted, desto bedre er rengøringsvirkningen, 
eftersom damptemperatur og -tryk er størst 
der, hvor dampen strømmer ud af dysen.

Selvrensning

prepare 
self-cleaning

self-cleaning
see quickstart

start 
self-cleaning

self-cleaning
# # # # _ _ _ _ _ _

self-cleaning
finished

Efter hver brug

Opbevaring af damprenseren

Brug af tilbehør

Håndtag uden tilbehør

Brugseksempler

Punktdyse
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– Vi anbefaler at bruge punktstråledysen 
på steder som er svært tilgængeligt.

– Behandling af pletter på gulvtæpper el-
ler tæpper inden du bruger børsten.

– Rensning af rustfrit stål, ruder, spejl og 
emaljeoverflader.

– Rensning af hjørner på trapper, vindu-
eskarme, dørstolper, aluminiumprofiler.

– Rensning af armaturer.
– Rensning af vinduesskodder, radiato-

rer, indvendig rensning af biler.

– Rundbørste, velegnet til stærk tilsmuds-
ning på meget små overflader som 
komfurplader, rullejalousier, flisefuger, 
sanitære anlæg osv.
Bemærk: Rundbørsten er ikke egnet til 
rengøring af følsomme overflader.

– Forlængerrør: Dette tilbehør garanterer 
for en optimal rensning af steder som er 
meget svær tilgængelige. Ideal til rens-
ning af radiatorer, dørstolpe, vinduer, 
rullejalousier, sanitære anlæg.

– Rengøring af store overflader, gulve af 
keramik, marmor, parket, gulvtæpper 
osv.

– Gulvdyse med gummilæbeindsats: Til 
opsugning af væsker på glatte overfla-
der.

– Gulvdyse med børstestribeindsats: Til 
løsning og skuring af stærke tilsmuds-
ninger.

– Anbefales til rensning af store glas- og 
spejlflader, glatte overflader generelt el-
ler til rensning af stofoverflader som so-
fa, madrasser etc..

– Gummikant: Til mindre overflader som 
f.eks. ribbevinduer og spejl. Til ruder og 
store overflader som f.eks. vægfliser, 
bordplader, flader i rustfrit stål.

– Børstekrans: Til tæpper, trapper, interi-
ør i biler, stofoverflader generelt (efter 
en prøve på et ikke synligt sted). Til sli-
bende rensning og skrubning.

Bemærk: Ved meget lave temperaturer 
skal vinduerne opvarmes først. Afdamp for-
sigtigt først hele glasoverfladen med en af-
stand på ca. 50 cm. På den måde undgås 
spændinger på overfladen, som kan føre til 
et glasbrud.
 Glasfladen afdampes med en afstand 

på ca. 20 cm for at løsne snavsen.
 Sluk damptilførslen.
 Træk dampen fra glasoverfladen i ba-

ner nedad med gummilæben og opsug 
den.

 Tør gummilæben og vinduets nederste 
kant efter hver bane med en klud.

Trekantdysen må kun bruges i forbindelse 
med sugefunktionen.

� FORSIGTIG
Fare for person- og materialeskader! Hold 
øje med maskinens vægt ved transporten.
 Stil gulvdysen i opbevaringen bag på 

apparatet og sæt dampsugerøret i hak. 
Skil dampsugerørene ad.

 Løsn parkeringsbremsen og skub ma-
skinen vha. skubbebøjlen.

 Tag fat i grebfordybningen og på skub-
bebøjlen når maskinen skal transporte-
res.

 Træk højtryksrenseren i bøjlen, når den 
skal transporteres over længere stræk-
ninger.

 Ved transport i biler skal renseren fast-
spændes i.h.t. gældende love.
Tøm først alle beholdere.

Brugseksempler

Punkstråledyse og tilbehør

Gulvmundstykke

Brugseksempler

Håndmundstykke

Brugseksempler

Hånddyse og tilbehør

Rensning af vinduer

Trekantdyse

Transport
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� FORSIGTIG
Fare for person- og materialeskader! Hold 
øje med maskinens vægt ved opbevaring.
Denne maskine må kun opbevares inden-
dørs.

� FARE
Sluk for apparatet inden der arbejdes på 
det, træk stikket ud og lad apparatet køle af.

 Kontroller regelmæssigt tætningernes 
tilstand (2x O-ring) i tilbehørsstikket, i 
håndtaget og i dampsugerørene. Ud-
skift tætningerne om nødvendigt.

Bemærk: Beskadigede eller manglende o-
ringe kan være årsagen til forhøjede tem-
peraturer i håndtaget.

 Åbn snavsevandsbeholderens afdæk-
ning.

 Tryk snavsevandsbeholderens lukke-
mekanisme opad.

 Tag snavsevandsbeholderen ud.
 Åbn snavsevandsbeholderens lås og 

tag dækslet af.
 Drej dækslet 180° og læg det til side.
 Træk grovsmudsfiltret af filterholderen 

og udskift det.

 Lad kundeservice fjerne kalk fra maski-
nen.

� FARE
Sluk for apparatet inden der arbejdes på 
det, træk stikket ud og lad apparatet køle af.
� FARE
Reparationsarbejder på damprenseren må 
kun udføres af den autoriserede kundeser-
vice.

 Påfyld rensemiddel.
 Sæt rengøringsmiddelbeholderen rig-

tigt i, skub ind til anslaget.

 Afbryd apparatet, vendt et øjeblik, tænd 
apparatet igen.

 Hvis kontrollampen ikke slukker, skal 
processen gentages (maks. 4x).

Forarlarm afkalkning (endnu 100h)
 Lad kundeservice fjerne kalk fra maski-

nen.

Afkalkning
 Lad kundeservice fjerne kalk fra maski-

nen.

 Opfyld ferskvandsbeholderen.
 Sæt ferskvandsbeholderen rigtigt i, 

skub ind til anslaget.

 Tøm snavsevandet.
 Sæt snavsevandsbeholderen rigtigt i og 

lås den fast.

Opbevaring

Pleje og vedligeholdelse

Kontroller tætningerne

Udskift grovsmudsfiltret

Vedligeholdelsesintervaller

En gang om året

Hjælp ved fejl

Displayvisning uden kontrollampe

refill 
detergent

Kontrollampe "Service" blinker gult

service 
error: E07

service 
error: E14

Kontrollampe "Service" lyser gult

service 
error: E15

Kontrollampe "Ferskvandsbeholder 
tom" lyser rødt

refill 
fresh water

Kontrollampe 
"Snavsevandsbeholderen fuld" 

lyser rødt

drain 
wastewater

112 DA



– 11

 Sluk for renseren 
 Kontroller om ferskvandsbeholderen 

sidder korrekt.
 Tænd for maskinen.
 Hvis kontrollampen ikke slukker, skal 

processen gentages (maks. 4x).

 Kontakt kundeservice.

 Kontakt kundeservice.

 Kontakt kundeservice.

 Kontakt kundeservice.

 Kontroller om tilbehørsstikket sidder 
korrekt.

 Afbryd apparatet, vendt et øjeblik, tænd 
apparatet igen.

 Kontakt kundeservice, hvis fejlen opstår 
gentagne gange.

 Kontroller om tilbehørsstikket sidder 
korrekt.

 Hvis der løber vand ind i håndtaget, så 
sørg for, at det tørrer helt.

 Afbryd apparatet, vendt et øjeblik, tænd 
apparatet igen.

 Kontakt kundeservice, hvis fejlen opstår 
gentagne gange.

 Fjern tilstopningerne i gulvdysen, 
dampsugerøret, håndtaget og dampsu-
geslangen.

 Fjern tilstopningerne fra tilbehøret.

 Kontroller pakningerne (2x o-ring) i 
håndtaget og i dampsugerørene.

Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maski-
nen kontrolleres fra kundeservice.

I de enkelte lande gælder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser. 
Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gra-
tis inden for garantien, såfremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl. 
Hvis De ønsker at gøre garantien gælden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller nærmeste kundeservice med-
bringende kvittering for købet.

Anvend kun originaltilbehør og -reservede-
le. De er en garanti for en sikker og fejlfri 
drift af maskinen.
Informationer om tilbehør og reservedele 
findes www.kaercher.com

Kontrollampe "Fejl" blinker rødt

service 
error: E01

Kontrollampe „Service“ lyser gult 
og kontrollampe „Fejl“ lyser 

samtidig rødt

service 
error: E01

service 
error: E07

service 
error: E09

service 
error: E16

Kontrollampe "Fejl" lyser rødt

service 
error: E12

service 
error: E13

Utilstrækkelig sugeeffekt

Forhøjet temperatur i håndtaget

Kundeservice

Garanti

Tilbehør og reservedele
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Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævn-
te maskine i design og konstruktion og i den 
af os i handlen bragte udgave overholder 
de gældende grundlæggende sikkerheds- 
og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved 
ændringer af maskinen, der foretages uden 
forudgående aftale med os, mister denne 
erklæring sin gyldighed.

5.966-234

Undertegnede agerer på vegne af og med 
fuldmagt fra ledelsen.

Dokumentationsbefuldmægtiget:
S. Reiser

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

Winnenden, 2016/04/01

EU-
overensstemmelseserklæring

Produkt: Dampsuger
Type: 1.092-xxx
Gældende EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU
2011/65/EU
Anvendte harmoniserede standarder
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–54
EN 60335–2–68
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Anvendte tyske standarder
-

CEO Head of Approbation
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Tekniske data

SGV 6/5 SGV 6/5
*GB

SGV 8/5 SGV 8/5
*GB

Netspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240
Frekvens Hz 1~ 50 1~ 50 1~ 50 1~ 50
Spænding i håndtaget V 5 5 5 5
Nominel effekt apparat (ialt) W 3400 2900 3400 2900
Nominel effekt blæser W 1200 1200 1200 1200
Kapacitet dampkedel W 3000 2700 3000 2700
Hovedpumpe W 48 48 48 48
Vandpumpe W 28 28 28 28
Dampkedel l 3,4 3,4 3,4 3,4
Påfyldmængde ferskvandsbeholder l 5,6 5,6 5,6 5,6
Påfyldmængde snavsevandbeholder l 5 5 5 5
Påfyldmængde rengøringsmiddelbe-
holder

l -- -- 2 2

Luftmængde (max.) l/s 74 74 74 74
Undertryk (max.) kPa 

(mbar)
25,4 (254) 25,4 (254) 25,4 (254) 25,4 (254)

Arbejdstryk MPa 0,6 0,6 0,8 0,8
Damptryk (maks.) MPa 1,0 1,0 1,2 1,2
Dampmængde (maks.) - konstant g/min 55 50 75 65
Opvamningstid min 6,5 7,0 7,0 8,0
Max. arbejdstryk varmt vand °C 70 70 70 70
Max. arbejdstemperatur dampdrift °C 164 164 173 173
Kapacitet, vand ml/min 550 550 550 550
Kapacitet, rengøringsmiddel ml/min -- -- 550 550
Kapslingsklasse -- IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Beskyttelsesklasse -- I I I I
Længde x bredde x højde mm 640 x 495 

x 965
640 x 495 
x 965

640 x 495 
x 965

640 x 495 
x 965

Typisk driftsvægt kg 39 39 40 40
Hældningsvinkel (maks.) ° 10 10 10 10
Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-68
Lydtryksniveau LpA dB(A) 67 67 67 67
Usikkerhed KpA dB(A) 1 1 1 1
Hånd-arm vibrationsværdi m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Usikkerhed K m/s2 0,2 0,2 0,2 0,2

Netkabel H07RN-F 3x1,5 mm2

Partnr. Kabellængde
EU 6.648-098.0 7,5 m
GB 6.648-102.0 7,5 m
CH 6.648-119.0 7,5 m
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