
Indhold

Generelle merknader
Les denne oversettelsen av den origina-
le driftsveiledningen før apparatet tas i 
bruk første gang, og følg de vedlagte 

sikkerhetsanvisningene. Følg anvisningene.
Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen 
eier.

Funksjon
Skuresugemaskinen brukes til våtrengjøring av jevne 
gulv.
Maskinen kan tilpasses ulike rengjøringsoppgaver ved 
å justere mengden av vann og rengjøringsmiddel. Do-
seringen av rengjøringsmiddel tilpasses gjennom tilfør-
selen i tanken.
Arbeidsbredden, og rominnholdet i rent- og bruktvanns-
tanken (se kapitlet Tekniske spesifikasjoner), muliggjør 
effektiv rengjøring ved lang brukstid.
BD 50/55 W Classic Bp er med drivmotor.
BD 50/55 C Classic Bp er uten drivmotor.
Merknad
Maskinen kan utstyres med forskjellig tilbehør i henhold 
til rengjøringsoppgave. Spør etter vår katalog eller be-
søk vårt nettsted på www.kaercher.com.

Forskriftsmessig bruk
Maskinen er egnet for kommersiell og industriell bruk, 
f.eks. på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, 
kontorer og hos utleiere. Maskinen må kun brukes iht.
denne bruksveiledningen.

Maskinen skal kun brukes til rengjøring av glatte 
gulv som tåler fuktighet og polering.
Maskinen er ikke egnet for rengjøring av frosne gulv 
(f.eks. i kjølelagre).
Maskinen er ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlige 
områder.
Maskinen er godkjent for bruk på flater med en mak-
simal stigning (se kapitlet  Tekniske spesifikasjo-
ner).

Miljøvern
Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt 
deg med emballasjen på miljøvennlig måte.
Elektriske og elektroniske apparater inneholder 
verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler 
batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjø-
re en potensiell fare for helse og miljø ved feil 

bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidler-
tid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater 
merket med dette symbolet skal ikke kastes i hushold-
ningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-
der: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedeler
Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de 
garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet.
Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på 
www.kaercher.com.

Leveringsomfang
Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pak-
ker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal 
meldes til forhandleren.

Sikkerhetsanvisninger
Før maskinen tas i bruk for første gang, må du lese 
nøye gjennom denne bruksveiledningen og følge ved-

lagte brosjyre med sikkerhetsanvisninger for gulvskure-
maskiner og tepperensere, nr. 5.956-251.0.
Maskinen er godkjent for bruk på flater med en begren-
set stigning (se kapitlet  Tekniske spesifikasjoner).

ADVARSEL
Maskin som velter
Fare for personskader
Maskinen skal aldri brukes på skrånende flater.
Maskinen må bare brukes når hetten og alle deksler er 
lukket.

Sikkerhetsinnretninger
FORSIKTIG

Manglende eller endrede sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsinnretningene tjener til din egen sikkerhet.
Du må aldri forandre eller omgå sikkerhetsinnretninger.

Sikkerhetsbrytere

Når sikkerhetsbryteren slippes slås maskinen av.

Nøkkelbryter

Når nøkkelbryteren trekkes ut er maskinen sikret mot 
uautorisert bruk.

Varselsymboler
Legg merke til følgende advarsler ved omgang med bat-
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Følg anvisningene i bruksanvisningen for 
batteriet, på batteriene og i denne bruks-
veiledningen.

Bruk vernebriller.

Hold barn unna syre og batterier.

Eksplosjonsfare

Åpen ild, gnister, åpent lys og røyking er 
forbudt.

Fare for etsing

Førstehjelp.

Advarsler

Avfallshåndtering

Batterier må ikke kastes i husholdnings-
avfallet.



Beskrivelse av maskinen
Oversikt over maskinen

1 Grovsmussil

2 Losil

3 Flottør

4 Børstehode

5 Skivebørste

6 Håndtak

7 Sikkerhetsbryter

8 Tappeslange for smussvann med doseringsinnret-
ning

9 Deksel smussvannstank

10 Home Base holdeskinne

11 Smussvannstank

12 **Batteri

13 Ferskvannsfilter

14 Utløp ferskvannstank

15 Børsteutløserpedal

16 Sprutbeskyttelse

17 Ferskvannstank

18 Typeskilt

19 Slangeklemme

20 Påfyllingstrakt ferskvannstank

21 Sugebom

22 Sugebomlås

23 Børstehodepedal

24 Hellingsjustering sugebom

25 Sugeslange

26 Eksenterspak



Til fastgjøring av sugebommen

27 Nivåvisning ferskvann

28 Reguleringsbryter vannmengde

29 Batteriplugg

30 Hendel for sugebom

31 Nøkkelbryter

32 Display

33 Dreiebryter arbeidshastighet
(Kun ved BD 50/55 W Classic Bp)

34 Kjøreretningsbryter
(Kun ved BD 50/55 W Classic Bp)

** ikke inkludert i leveringsomfanget

Fargemerking
Betjeningselementene for rengjøringsprosessen el-
ler det daglige vedlikeholdet er gule.
Betjeningselementene for vedlikehold og service er 
lysgrå.

Symboler på maskinen

* ekstrautstyr

Montering
Monter sugebom

1. Skyv begge klemspakene opp.

1 Sugeslange

2 Sugebomoppheng

3 Sugebom

4 Låsearm

2. Sett sugebommen inn i sugebomopphenget.
3. Skyv begge klemspakene ned.

Batterier
Anbefalte batteripakker BD 50/55

Lite vedlikeholdskrevende batterier (våtbatterier)

FARE
Etterfylle vann når batteriet er utladet
Fare for personskader på grunn av syre som siver ut, 
ødelagte klær
Bruk vernebrille ved omgang med batterisyre.
Følg forskriftene.
Skyll av syren øyeblikkelig med rikelig vann dersom det 
spruter på hud eller klær.
OBS
Bruke vann med tilsetninger
Defekte batterier, tap av garantien
Bruk kun destillert eller avsaltet vann til etterfylling av 
batteriene (EN 50272-T3).
Ikke bruk noen fremmede tilsetningsstoffer, såkalte re-
genereringsmidler, ellers opphører garantien.
1. Tilfør destillert vann en time før ladingen fullføres. Ta

hensyn til riktig syrenivå, i henhold til merkingen på 
batteriet.
På slutten av ladingen må alle cellene gasses.

Vedlikeholdsfrie batterier (AGM- og gelbatterier)

OBS
Fare for skader dersom AGM- og gelbatterier åpnes!
AGM- og gelbatterier er vedlikeholdsfrie og har lukket 
batterihus. Det er ikke mulig og heller ikke nødvendig å 
fylle på destillert vann eller batterisyre. Hvis du åpner el-
ler borer i batterihuset, vil et AGM- eller gelbatteri ta 
skade og måtte byttes ut.
Ikke åpne batterihuset og ikke bor hull.
Ikke dekk til overtrykksventilen, og ikke forandre på den.
1. AGM og gelbatterier skal bare lades opp med de 

spesifiserte laderne, se kapittel:  Lade batterier.

Sett inn og koble til batterier

FORSIKTIG
Demontering og montering av batterier
Ustabil maskin
Sørg for at maskinen står stødig når du tar ut og setter 
inn batteriene.
OBS
Forveksling av polaritet
Ødeleggelse av styreelektronikken
Ta hensyn til riktig polaritet ved tilkobling av batteriet.
OBS
Total utladning
Fare for materielle skader
Lad batteriene før du tar maskinen i bruk.
1. Slipp ut det brukte vannet.
2. Sving opp bruktvannstanken.
3. Sett batteriene inn i maskinen som vist. 

115 Ah, 2.815-091.0
80 Ah, 2.815-090.0
105 Ah, 2.815-100.0

76 Ah, 2.815-099.0

1 Avstandsholder

4. Koble til polene med tilkoblingskablene fra batteri-
monteringssettet.

5. Klem fast tilkoblingskabelen på de fremdeles ledige 
batteripolene (+) og (-).

6. Koble batteripluggen på maskinsiden til batteriplug-
gen på batterisiden.

7. Sving ned smussvannstanken.

Demontere batterier

FORSIKTIG
Demontering og montering av batterier
Ustabil maskin
Sørg for at maskinen står stødig når du tar ut og setter
inn batteriene.
1. Vri nøkkelbryteren til stilling «0» og trekk ut nøkke-

len.
2. Koble fra batteripluggen.
3. Slipp ut det brukte vannet.
4. Sving opp bruktvannstanken.
5. Koble kabelen fra minuspolen på batteriet på mas-

kinsiden.
6. Koble resten av kablene fra batteriene.
7. Ta ut batteriet.
8. Kasser de brukte batteriene i henhold til gjeldende 

bestemmelser.

Igangsetting
Lade batterier

FARE
Uriktig bruk av laderen
Elektrisk støt
Ta hensyn til nettspenningen og sikringen på maskinens 
typeskilt.
Bruk laderen kun i tørre områder med tilstrekkelig ven-
tilasjon.
OBS
Opphopning av farlige gasser under tanken ved la-
ding
Eksplosjonsfare
Sving opp bruktvannstanken før lading av lite vedlike-
holdskrevende batterier.
OBS
Bruk av uegnet lader
Fare for materielle skader
Laderen skal ikke kobles til batteripluggen på batterisi-
den.
Bruk kun en lader som er egnet for den batteritypen som 
er satt inn.
Les brukerveiledningen fra produsenten av laderen, og 
legg spesielt merke til sikkerhetsinformasjonen.

Den gjennomsnittlige ladetiden er ca. 10-15 timer.
Maskinen kan ikke brukes mens lading pågår.
Merknad
Maskinen har en beskyttelse mot total utladning, dvs. at 
hvis minste godkjente kapasitetsgrense nås, slås bør-
stemotoren og turbinen av.
1. Kjør maskinen rett til laderen, og unngå stigninger.
2. Trekk ut batteripluggen på maskinsiden.

1 Batteriplugg, maskinside

2 Batteriplugg, batteriside

3. Koble batteripluggen på batterisiden til laderen.
4. Sett støpselet til laderen inn i stikkontakten.
5. Gjennomfør ladningen iht. instruksjonene i bruks-

veiledningen for laderen.
6. Koble batteripluggen på maskinsiden til batteriplug-

gen på batterisiden.

Utløpsåpning ferskvannstank

Utløpsåpning smussvannstank

Nivå ferskvannstank (25 %)

Sett inn pluggen til laderen her

Festepunkt

*Moppholder

OBS
Feil sted å plugge inn
Fare for materielle skader
IKKE sett inn pluggen til laderen her

Pedal heve/senke børstehode

Børsteutløserpedal

Beskrivelse Ordrenr.

115 Ah � vedlikeholdsfri 2.815-091.0

80 Ah � vedlikeholdsfri 2.815-090.0

76 Ah � vedlikeholdsfri 2.815-099.0

105 Ah � vedlikeholdsfri 2.815-100.0

Batterisett Kapasitet Lader

2.815-091.0 115 Ah 6.654-329.0

2.815-090.0 80 Ah 6.654-329.0

2.815-099.0 76 Ah 6.654-329.0

2.815-100.0 105 Ah 6.654-329.0



Bruk
OBS
Farlige situasjoner ved bruk
Fare for personskader
Frigjør sikkerhetsbryteren ved fare.

Fylle på drivstoff
Fyll rent vann

1. Åpne dekslet på rentvannstanken.
2. Fyll rent vann (maksimalt 50 °C) til underkanten av

påfyllingstrakten.
Merknad
Ferskvannsslangen kan klemmes fast med slangeklem-
men under påfyllingen.
3. Lukk dekslet på ferskvannstanken.

Informasjon om rengjøringsmidler

ADVARSEL
Uegnede rengjøringsmidler
Helsefare, skader på maskinen
Bruk kun anbefalte rengjøringsmidler. Eieren er ved 
bruk av andre rengjøringsmidler ansvarlig med hensyn 
til driftssikkerheten og fare for ulykker.
Bruk kun rengjøringsmidler som er frie for løsningsmid-
ler, salt- og flussyre.
Følg sikkerhetsanvisningene på etiketten på rengjø-
ringsmidlene.
Merknad
Ikke bruk sterkt skummende rengjøringsmidler.
Anbefalte rengjøringsmidler

Rengjøringsmiddel

1. Hell rengjøringsmiddelet i rentvannstanken.
Merknad
Lokket til ferskvannstankens påfyllingstrakt kan brukes 
til å måle opp riktig mengde rengjøringsmiddel. Det har 
en måleskala på innsiden.

Stille inn vannmengde
1. Still inn vannmengden ved hjelp av reguleringsbry-

teren, i henhold til hvor tilsmusset gulvet er.
Merknad
Bruk en liten mengde vann i starten av rengjøringen. Øk 
vannmengden gradvis til du oppnår ønsket rengjørings-
resultat.
Merknad
Dersom ferskvannstanken går tom, arbeider børsteho-
det videre uten væsketilførsel.

Stille inn sugebom
Still inn helling

Hellingen må være stilt inn slik at sugebladene på suge-
bommen presses likt mot gulvet langs hele lengden.
1. Sett maskinen på et underlag uten helling.
2. Vri nøkkelbryteren til stilling «ON» (På). Legg ned 

sugebommen.
3. Kjør maskinen et lite stykke fremover.
4. Les av vateren.

1 Skrue

2 Mutter

3 Vater

5. Løsne mutteren.
6. Still inn skruen slik at indikatoren i vateren står mel-

lom de to strekene.
7. Stram mutteren.
8. For å kontrollere den nye innstillingen må maskinen 

nok en gang kjøres et lite stykke fremover. Gjenta 
innstillingsprosedyren ved behov.

9. Vri nøkkelbryteren til stilling «OFF» (På).

Still inn høyde

Høyden avgjør i hvor sterk grad sugebladene bøyes 
ved kontakt med gulvet.
Merknad
Basisinnstilling: 3 underlagsskiver over, 3 underlags-
skiver under sugebommen.
Ujevnt underlag: 5 underlagsskiver over, 1 underlags-
skive under sugebommen.
Svært glatt underlag: 1 underlagsskive over, 5 un-
derlagsskiver under sugebommen.
1. Skru av mutrene.

1 Mutter

2 Underlagsskive
´

3 Avstandshjul med holder

2. Legg ønsket antall underlagsskiver mellom suge-
bommen og avstandshjulet.

3. Plasser resten av underlagsskivene over avstands-
hjulet.

4. Skru på mutrene og stram dem.
5. Gjenta fremgangsmåten med det andre avstands-

hjulet.
Merknad
Still inn begge avstandshjulene til samme høyde.

Rengjøring
Slå på maskinen

1. Vri nøkkelbryteren til �1�.
Displayet viser etter hverandre:
Kärcher
Batteriets ladestatus og antall driftstimer
Tid til neste kundeservice
Programvareversjon, betjeningsdel
Ladestatus for batteriet og antall driftstimer (for BD 
50/55 C Classic Bp)
Ladestatus for batteriet og hastighet (for BD 50/ 55 
W Classic Bp)

Kjøring

Merknad
Kjøreretningen kan endres mens rengjøringen pågår. 
Dermed kan du gjennomføre intensiv rengjøring ved å 
kjøre flere ganger frem og tilbake på det samme stedet.
1. Sett kjøreretningsbryteren i �fremover�.

Rengjøring

Merknad
Hellingen og høyden på sugebladet kan stilles inn for å 
oppnå et bedre sugeresultat (se kapitlet  Stille inn suge-
bom).
Merknad
Dersom bruktvannstanken er full, stenger flottøren su-
geåpningen, og sugeturbinen går med økt turtall. Hev i 
så fall sugebommen og kjør for å tømme bruktvannstan-
ken.
1. Vri dreiebryteren for arbeidshastighet til ønsket ver-

di.
Hastigheten vises i displayet under innstillingen. og 
vises som prosent av høyeste hastighet.

2. Still inn vannmengden ved hjelp av reguleringsven-
tilen.

3. Trykk ned spaken for sugebommen.
Sugebommen senkes.
Sugingen starter.

4. Trykk ned børstehodepedalen, la den gå ut av inn-
grep og gå opp igjen.

5. Trekk sikkerhetsbryteren mot skyvebøylen.
Børstehodet starter, og maskinen kjører med innstilt
hastighet.

Avslutte arbeidet
Avslutt rengjøringen

1. Slipp sikkerhetsbryteren.
2. Trykk børstehodepedalen ned og til den går i inn-

grep.
3. Kjør et kort stykke videre.

Restvannet suges opp.
4. Hev sugebommen.

Sugingen går videre i 10 sekunder.
5. Vri nøkkelbryteren til �0�.
6. Lad eventuelt batteriet.

Tappe ut brukt vann

ADVARSEL
Uriktig avfallsbehandling av avløpsvann
Miljøforurensning
Følg lokale forskrifter om behandling av avløpsvann.
1. Ta tappeslangen ut av holderen og legg den ned i et 

egnet sluk.

2. Trykk sammen eller bøy doseringsinnretningen.
3. Åpne lokket på doseringsinnretningen.
4. Tapp ut det brukte vannet. Reguler vannmengden 

gjennom å trykke eller bøye.
5. Skyll bruktvannstanken med rent vann.

Slipp ut ferskvann på en rask måte

1. Skru av utløpsdekselet for ferskvann.
2. La vannet renne ut.
3. Sett på utløpsdekselet for ferskvann og skru det 

fast.
Merknad
Påse at slangekoblingen i lokket på ferskvannstanken 
ligger på det dypeste punktet når det er skrudd fast.

Transport
FARE

Kjøring i stigninger
Fare for personskader
Kjør maskinen til på- og avlasting kun i stigninger opptil 
maksimalverdi (se kapitlet Tekniske spesifikasjoner).
Kjør langsomt.

FORSIKTIG
Ved ignorering av vekten
Fare for personskader og materielle skader
Ta hensyn til maskinens vekt ved transport.
Maskinen skal lastes opp med hjelp fra en annen per-
son eller ved å bruke fremdriften.
1. Trykk børstehodepedalen ned og til den går i inn-

grep.
2. Hev sugebommen.
3. Vri nøkkelbryteren til �1�.
4. Velg kjøreretning med kjøreretningsbryteren.
5. Trekk sikkerhetsbryteren mot skyvebøylen.
6. Ved transport i kjøretøy må maskinen sikres mot å 

skli og velte ved hjelp av surrestropper i henhold til 
gjeldende retningslinjer.

Lagring
FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten
Fare for personskader og materielle skader

Bruk Rengjørings-
middel

Daglig rengjøring av alle gulv som er 
motstandsdyktige mot vann

RM 746
RM 756
RM 780

Daglig rengjøring av blanke overfla-
ter (f.eks. granitt)

RM 755 es

Daglig rengjøring og grundig rengjø-
ring av industrigulv

RM 69 ASF

Daglig rengjøring og grundig rengjø-
ring av keramiske fliser

RM 753

Daglig rengjøring av fliser i sanitær-
rom

RM 751

Rengjøring og desinfeksjon i sani-
tærrom

RM 732

Fjerning av belegg fra alle alkalibe-
standige gulv (f.eks. PVC)

RM 752

Fjerning av belegg fra linoleumsgulv RM 754



Ta hensyn til apparatets vekt ved lagring.
OBS
Frost
Skade på apparatet forårsaket av vann som fryser
Tøm apparatet fullstendig for vann.
Oppbevar apparatet på et frostfritt sted.

Maskinen skal kun lagres innendørs.
Lad opp batteriene helt før oppbevaring over lengre 
tid.
Under oppbevaring skal batteriene lades opp helt 
minst en gang i måneden.

Stell og vedlikehold
FARE

Utilsiktet start av maskinen
Fare for personskader, elektrisk støt
Før arbeid på maskinen skal nøkkelbryteren vris til �0� 
og nøkkelen tas ut.
Trekk ut nettpluggen til laderen.

Tapp ut det brukte og det rene vannet og avfallsbe-
handle det.

Sikkerhetsinspeksjon/vedlikeholdskontrakt
Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon med 
forhandleren din, eller inngå en vedlikeholdskontrakt. 
Snakk med dem for råd.

Vedlikeholdsintervaller
Etter hver bruk

OBS
Uriktig rengjøring
Fare for skader.
Ikke sprut vann på maskinen.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
Du finner en detaljert beskrivelse av de enkelte vedlike-
holdsarbeidene i kapitlet  Vedlikeholdsarbeid.

Tapp ut det brukte vannet.
Skyll bruktvannstanken med rent vann.
Rengjør maskinen utvendig med en fuktig klut og 
mild rengjøringsblanding.
Kontroller losilen, rengjør ved behov.
Rengjør grovsmussilen.
Rengjør sugebladene og se etter slitasje, etterjuster 
høyden eller skift ut om nødvendig.
Kontroller skivebørstene med hensyn til slitasje,
skift ut ved behov.
Lad batteriet.

Er ladetilstanden under 50 %, skal batteriet lades 
helt opp uten avbrudd.
Er ladetilstanden over 50 %, skal batteriet lades 
opp kun dersom full driftsvarighet trengs ved nes-
te bruk.

Hver uke

Ved hyppig bruk skal batteriet lades opp helt og uten 
avbrudd minst en gang i uken.

Hver måned

Du finner en detaljert beskrivelse av de enkelte vedlike-
holdsarbeidene i kapitlet  Vedlikeholdsarbeid.
1. Tøm rentvannstanken og spyl vekk avleiringer.
2. Rengjør filteret med rent vann.
3. Rengjør flottøren og losilen.
4. Se etter oksidering på batteripolene, børst av om 

nødvendig. Kontroller at forbindelseskablene sitter 
som de skal.

5. Rengjør tetningene mellom bruktvannstanken og 
dekslet, og sjekk at det er tett. Skift ut om nødven-
dig.

6. Kontroller syrekonsentrasjonen i cellene ved batte-
rier som ikke er vedlikeholdsfrie.

7. Skal maskinen ikke brukes over lengre tid, skal det 
settes bort med fulladede batterier. Batteriet må la-
des helt opp minst en gang i måneden.

Årlig

La kundeservice utføre foreskrevet vedlikehold på 
maskinen.

Vedlikeholdsarbeid
Vend eller skift ut sugebladene dersom de er slitt

Dersom sugebladene er slitt, må de vendes eller skiftes 
ut.
1. Ta av sugebommen.
2. Skru ut stjernegrepene.

1 Stjernehåndtak

2 Strammebånd

3 Innvendig del sugebom

4 Strammelås

3. Trekk ut den innvendige delen av sugebommen.
4. Åpne strammelåsen.
5. Fjern strammebåndet.
6. Løsne sugebladene fra den innvendige delen.

1 Bakre sugeblad

2 Fremre støtteblad

3 Innvendig del sugebom

4 Strammebånd

7. Trykk de vendte eller nye sugebladene på knottene 
på den innvendige delen av sugebommen.

8. Monter strammebåndet.
9. Skyv den innvendige delen av sugebommen inn i 

overdelen.
10. Skru inn stjernegrepene og stram dem.

Rengjøre grovsmussilen

1. Åpne dekslet på bruktvannstanken.

1 Grovsmussil

2. Trekk opp grovsmussilen.
3. Rengjør grovsmussilen under rennende vann.
4. Sett grovsmussilen inn i bruktvannstanken.

Rengjør ferskvannsfilteret

1. Tapp ut det rene vannet (se kapitlet  Slipp ut fersk-
vann på en rask måte).

2. Skru av dekslet for ferskvannstanken.

1 Lokk rentvannstank

2 Ferskvannsfilter

3. Ta ut ferskvannsfilteret og spyl det med rent vann.
4. Sett inn filteret for rent vann.
5. Sett på lokket for ferskvannstanken.

Merk: Påse at slangekoblingen i lokket på fersk-
vannstanken ligger på det dypeste punktet når det 
er skrudd fast.

Rengjøre flottøren og losilen

1. Åpne dekslet på bruktvannstanken.

1 Festekrok

2 Flottør

3 Losil

4 Flottørhus

2. Løsne festekrokene.
3. Trekk av flottørhuset i retning nedover.
4. Ta flottøren av flottørhuset og rengjør den.
5. Fjern lofilteret og rengjør det.
6. Sett alle delene sammen igjen i omvendt rekkeføl-

ge.

Skift skivebørster

Merknad
Skift ut skivebørstene når børstelengden har nådd 
10 mm.
1. Løft børstehodet.
2. Trykk børsteutløserpedalen ned.
3. Trekk skivebørsten ut fra siden, under børstehodet.
4. Hold den nye skivebørsten under rengjøringshodet, 

trykk opp og la den gå i lås.



Bistand ved feil
FARE

Utilsiktet start av maskinen
Fare for personskader, elektrisk støt
Før arbeid på maskinen skal nøkkelbryteren vris til �0� 
og nøkkelen tas ut.

Trekk ut nettpluggen til laderen.
Tapp ut det brukte og det rene vannet og avfallsbe-
handle det.
Ring kundeservice ved feil som ikke kan rettes ved 
hjelp av denne tabellen.

ADVARSEL
Vær forsiktig når du runder hjørner og nærmer deg høyt 
strå, trær eller andre objekter som kan innskrenke sik-
ten.

Garanti
Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land 
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle 
landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i ga-

rantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- el-
ler produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, 

vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din for-
handler eller nærmeste autoriserte kundeservice.
(Se adresse på baksiden)

Tilbehør

Tekniske spesifikasjoner

Feil Utbedring

Maskinen kan ikke startes 1. Vri nøkkelbryteren til �1�.
2. Betjen sikkerhetsbryteren.
3. Sett inn batteripluggen.
4. Kontroller, ev. lad, batteriene.
5. Kontroller om batteripolene er tilkoblet.

Vannmengden er ikke tilstrekkelig 1. Kontroller nivået av rent vann, fyll tanken om nødvendig.
2. Øk vannmengden ved hjelp av reguleringsbryteren for vannmengde.
3. Rengjør filteret med rent vann.
4. Kontroller om slangene er tilstoppet, rengjør om nødvendig.

Sugeeffekten er for liten 1. Stans maskinen og tapp ut det brukte vannet.
2. Rengjør tetningene mellom bruktvannstanken og dekslet, og sjekk at det er tett. Skift ut om nødvendig.
3. Kontroller om sugeslangen er koblet riktig til bruktvannstanken.
4. Kontroller losilen for forurensninger, rengjør den om nødvendig.
5. Rengjør sugebladene på sugebommen, vend eller skift ut om nødvendig.
6. Kontroller om dekselet på utløpsslangen for smussvann er lukket.
7. Kontroller innstillingen for sugebommen, korriger om nødvendig.
8. Kontroller om sugeslangen er tilstoppet, rengjør om nødvendig.
9. Kontroller at sugeslangen er tett, skift ut om nødvendig.

Rengjøringsresultatet er uttilfredsstil-
lende

1. Senk hastigheten.
2. Kontroller børstene med hensyn til slitasje, skift ut om nødvendig.
3. Kontroller børstetype og rengjøringsmiddel med hensyn til egnethet.

Sugeturbinen går med forhøyet turtall 1. Tapp ut det brukte vannet.
2. Rengjør flottøren.
3. Kontroller losilen, rengjør den om nødvendig.
4. Kontroller om sugeslangen er tilstoppet, rengjør om nødvendig.
5. Kontroller sugebommen med hensyn til blokkering, fjern eventuell blokkering.

Børste roterer ikke 1. Kontroller om et fremmedlegeme blokkerer børsten, fjern eventuelt fremmedlegeme.

Maskinen vibrerer under rengjøring 1. Bruk en mykere børste.

Beskrivelse Delenr. Beskrivelse

Skivebørste, komplett, rød D51 9.753-021.0 For generell rengjøring, for alle overflater.

Skivebørste (svært myk) 4.905-028.0 For rengjøring av ømfintlige gulv og polering.

Skivebørste (myk) 4.905-027.0 I naturfiber, for rengjøring og polering.

Skivebørste (middels myk) 4.905-026.0 For generell rengjøring, for alle overflater.

Skivebørste (hard) 4.905-029.0 For hardnakket smuss og dybderengjøring. Kun for slitesterke overflater.

Drivskive, 479 mm 4.762-534.0 For rengjøring med pads. Med hurtigveksling og centerlock.

Pad, 500 mm, myk 6.371-146.0 Med naturhår, for polering. Fjerner skuresteder på en effektiv måte.

Pad, 508 mm, myk 6.369-468.0 Lett korning, egnet for polering av gulv.

Pad, 508 mm (middels myk) 6.369-079.0 For rengjøring av alle slags gulv.

Pad, 508 mm (middels hard) 6.369-078.0 For fjerning av hardnakket smuss og for grundig rengjøring.

Pad, 508 mm (hard) 6.369-077.0 For rengjøring av svært skitne gulv og for grundig rengjøring.

Diamantpad, 508 mm (grov) 6.371-260.0 For grovrengjøring/restaurering. Fjerner små riper, for en ren og silkematt overflate. For forberedel-
se av overflaten før bruk av den gule paden. Som krystalliseringspad for basiskrystallisering.

Diamantpad, 508 mm (middels) 6.371-261.0 For grovrengjøring/restaurering. Fjerner fine riper for en homogen og skinnende overflate. For for-
beredelse av overflaten før bruk av den grønne diamantpaden. Som krystalliseringspad for høy-
glanskrystallisering.

Diamantpad, 508 mm (fin) 6.371-240.0 For svært enkel polering av laminatgulv, terrazzoflater og natursteinflater. For vedlikeholdsrengjø-
ring etter bruk av de hvite og gule padsene.

Mikrofiberpad, 508 mm 6.371-271.0 Fremragende rengjøringskraft. Rengjør også fine steinfliser på en effektiv måte.

Melaminpad, 508 mm 6.371-025.0 Sett med melaminpads for effektiv rengjøring av mikroporøse overflater.

Avtrekker, 850 mm 4.778-008.0 Parabolsk avtrekker, sugeblader av slitasjefast, rød Linatex, med støttehjul.

Sugeblader, 33 tommer, rød 4.400-011.0 Av Linatex, slitefaste.

Sugeblader, 33 tommer, transparent 4.400-005.0 Av PU, oljeresistente.

BD 50/55 W Classic Bp BD 50/55 C Classic Bp

Effektspesifikasjoner apparat

Nominell spenning V 24 24

Batterikapasitet Ah (5 h) 80 / 115 80 / 115

Gjennomsnittlig inngangseffekt W 880 750

Effekt fremdriftsmotor W 130 -

Effekt sugeturbin W 250 250

Effekt børstedrev W 500 500

Teoretisk flateeffekt m2/h 2550 2040

Volum rentvannstank l 55 55

Volum bruktvannstank l 55 55



Med forbehold om tekniske endringer.

EU-samsvarserklæring
Vi erklærer herved at maskinen beskrevet nedenfor på 
grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som 
vi har markedsført, oppfyller de relevante grunnleggen-
de helse- og sikkerhetskravene i EU-direktivene. 
Endringer på maskinen uten avtale med oss, gjør at 
denne erklæringen blir ugyldig.
Produkt: Gulvvasker
Type: 1.127-xxx

Gjeldende EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU
2014/53/EU (TCU)

Anvendte harmoniserte standarder
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 60335-2-29
EN 62233: 2008
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 61000-6-2: 2005

TCU
EN 300 328 V2.1.1
EN 300 330 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1
EN 301 511 V12.5.1
EN 62368-1:2014+A11:2017

Anvendte nasjonale standarder
-
Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra 
ledelsen.

Dokumentasjonsfullmektig:
S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 25/01/2019

Vanntemperatur maks. °C 50 50

Vanntrykk maks. bar 0,06 0,06

Stigning arbeidsområde maks. % 2 2

Suge

Sugekraft, luftmengde l/s 24 24

Sugekraft, undertrykk kPa (mbar) 9,5 (95) 9,5 (95)

Rengjøringsbørster

Arbeidsbredde mm 510 510

Børstediameter mm 510 510

Børsteturtall 1/min 1 0 1 0

Børstepresstrykk kg  27  27

Mål og vekt

Tillatt totalvekt kg 2 0 225

Tom vekt (transportvekt) kg 115 110

Dimensjoner batterirom mm 3  x 35 3  x 3

Registrerte verdier iht. EN 60335-2-72

Total-vibrasjonsverdi m/s2 < 2,5 < 2,5

Usikkerhet K dB(A) 0,2 0,2

Lydtrykknivå LpA dB(A) 65,2 65,2

Usikkerhet KpA dB(A) 2 2

Lydeffektnivå LWA + usikkerhet KWA dB(A) 84,1 84,1

BD 50/55 W Classic Bp BD 50/55 C Classic Bp


